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WOORDENBOEKEN

NIEUWE TALEN
ELK DEEL AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR
BIJ DEN BOEKHANDEL IN VOORRAAD
M. J. KOENEN - DR. J. ENDEPOLS

NEDERLANDSCH

ZEVENTIENDE DRUK

In een deel
K. R. GALLAS EN C. R. C. HERCKENRATH

f 5.60

FRANSCH

Twee deelen, in twee banden f 7.50. Elk deel afzonderlijk f 3.75
Dit Fransche woordenboek geeft bij ieder woord de uitspraak
phonetisch aan.
I. VAN GELDEREN

DUITSCH

ZEVENDE DRUK

ENGELSCH

ELFDE DRUK

Twee deelen. in twee banden f 7.50. Elk deel afzonderlijk f 3.75
K. TEN BRUGGENCATE - A. BROERS

Twee deelen, in twee banden f 7.50. Elk deel afzonderlijk f 3.75
Prijs der 4 Woordenboeken Nieuwe Talen, per stel besteld f 27.—

Zestalig Handels Woordenboek
Ruim 2600
kolommen

Prijs
f 12.50

NEDERLANDSCH
Dr. H. G. de Maar
ENGELSCH
Dr. H. G. de Maar
FRANSCH
S. E. van Praag
DUITSCH
N. C. Stalling
ZWEEDSCH N. C. Stalling en A. Zethraeus
SPAANSCH
Mr. Dr. J. A. van Praag

Een uitvoerig prospectus met proeven van bewerking renden wij gaarne op aanvraag

BIJ DEN BOEKHANDEL IN VOORRAAD
P. R. BOS j. F. NIERMEYER

SCHOOLATLAS DER GEHEELE AARDE
Herzien door B. A. KWAST, met een alphabetisch register
van namen. 33ste verbeterde en vermeerderde druk, geb.
P. R. BOS - J. F. NIERMEYER

f 7.50

KLEINE SCHOOLATLAS DER GEHEELE AARDE
in 48 kaarten en 50 platen, bewerkt door C. L. v. BALEN,
, .
36e druk
.
. ing. f 2.25, gec. f 2.75, geb,

f 3.25

Llitgave zonder platen . . ing. f 1.60, gec. f 2.—, geb. f 2.50
C. LEKKERKERKER

INDIE

620 plaatjes op
tekst

200 cartons, formaat 19 1 '2 bij 28 cm. met
in doos

f 9.—

Land en Volk; II. Ge7agvoering; Godsdienst, onderwijs en
opvoeding; IV. Kunsten en wetenschappen; V. Inlandsche landbouw,
veeteelt en visscherij; VI. Europeesche cultures; VII. Handel, Industrie
en mijnbouw; VIII. Verkeer; IX. Fauna en flora.
1.

Uitgaven van J. B. WOLTERS - Groningen, Den Haag, Batavia

Drukkerij en Uitgeverij
van het St. Gregoriushuis to Utrecht

.4
Schoomitgaven:
,

Apologetische cursus
Aardrijkskunde
Algemeene geschiedenis
Bijbelsche
n
Kerkelijke
n
Vaderlandsche „
Herhalingsonderwijs
Lezen — Over onze gezondheid —
Natuurkunde
Natuurlijke Historie
Rekenen - Steno - Nederlandsche Taal
Lectures Pratiques
Teekenschriften
Zang

Godsdienstige uifgaven:
Prachtsorteering Kinderkerkboekjes

Ontspanningslectuun
met 't stempel van den R. K. Keurraad
Serie „Gregoriaantjes",
16 deelen
„ „Na Vieren",
6 deeltjes
„ „Kleine Gregoriaantjes" 4 „

Diversen:
Rapporten, Diploma's
Doop- en Huwelijksformulieren.
OOK VERKRIJGBAAR IN DEN BOEKHANDEL

I

EEN GOED EN BETROUWBAAR WOORDENBOEK
VOORKOMT TIJDVERLIES EN ERGERNIS

O

VAN GOOR'S HANDWOORDENBOEKEN
FRANSCH door Dr. F. P. H. Prick van Wely.
DUITSCH door Dr. H. W. J. Kroes 2e druk.
ENGELSCH door Dr. F. P. H. Prick van Wely 3e druk.
Per taal gebonden in halfleer of in twee linnen banden .
Elk deel is afzonderlijk verkrijgbaar in linnen a . .
Idem in halfleer a . . .........
Stel van Goor's Handwoordenboeken in drie halfleeren Of 6
linnen banden ...
In zes halfleeren banden ......
ITALIAANSCH door Beniamino Dentici.
Compleet in twee halfleeren banden ..
Prijs per afzonderlijk deel . . . .....
SPAANSCH door Prof. Dr. C. F. A. van Dam.
(Spaansch-Nederl.) 1186 blz. In leeren band ..
SPAANSCH door Dr. A. A. Fokker.
( Nederl.-Spaansch) ....

f

7.5o
3-75
4.25

ft

21.75
25.-

ft

15.50
8.50

ft
ft

I 1.50

tt

,, 4.50

O KRAMERS' WOORDENBOEKEN
DUITSCH
FRANSCH
ENGELSCH
ioe druk
12e druk
12e druk
....
Per taal
Per stel in drie banden .
Idem in houten standaard .........
In premoid band met gouddruk en blind kader, zeer luxueuse
uitvoering per taal ..........
Per stel in premoid banden met houten standaard . .

O

3.90
„ 11.5o
t, 12.45

,t

4.„ 12.95

tt

MINIATUUR WOORDENBOEKEN
FRANSCH 7e druk f 0.75 SPAANSCH .
DUITSCH 6e druk f 0.75 MALEISCH .
ENGELSCH 7e druk f 0.75 ZWEEDSCH ..

ITALIAANSCH

f 2.5o DEENSCH 2e druk .

. f 1.90
ft i.90

. , x.go
f, 1.90

O MALEISCH WOORDENBOEK
door Dr. Ph. S. van Ronkel, 3e druk.
Twee deelen in e'en band
...

O

,t

4.50

ft

2.25

KRAMERS' WOORDENTOLK
I ge druk, bevat de verklaring van ruim
35000 vreemde woorden, gebonden ..

De firma van Goor to den Haag is bijna een eeuw bekend door de uitgave van haar voortreffelijke woordenboeken.
„Vragen v. d. Dag"

BEKROONDE R.K. JEUGDBOEKEN
(10-44 jaar)
Toen Moeder ziek was (voor meisjes) door TO HOLSCHER
(bekroond met eersten prijs).
„Dit boek moet iedereen lezen, mag op geen boekenrek ontbreken."
( Het Centrum.)
Jonge Jaren (voor meisjes) door MADJOE.
„Vlot geschreven. De braafheid ligt er niet dik op, maar het ademt
een echten, innigen Roomschen geest." ( Tijdschrift voor R. K.
Ouders en Opvoeders.)
Fernando Malini of de jongen uit de woonwagen door M. KRAMER
(voor jongens).
„Lezers van 10--x 4 jaar zullen van het boek genieten." (De
Katholieke School.)
De Ridder van den Eikenhorst door J. j. C. BOCKLING (voor
jongens).
„Een bock dat we in handen van alle jongens zouden wenschen."
(Overijselsch Dagblad).
In het land van den vrede door NELLY SCHELLEKENS (voor
jongens en meisjes).
„'t Is een boek dat onvoorwaardelijk aanbeveling verdient." (De
Residentiebode.)
De Club van 4 en 5 door FRITS VAN VLIJMEN (voor jongens).
„Een bed vlot boek, ook uiterlijk goed verzorgd." (De Morgen).
Deze zes welgeslaagde boeiende jeugdboeken zijn het resultaat van
onze prijsvraag, uitgeschreven voor R. K. jeugdschrgvers. (De jury
bestond uit medewerkers van het R. K. Centraal Bureau voor
Lectuur te Amsterdam).
Prijs per deel ingenaaid f 2. --,
gebonden f 2.75
Onschuldig Verdacht door TO HOLSCHER, met platen van Nans
van Leeuwen f 1.75
Dit boek is gebonden in celluloid band, veelkleurendruk, is afwasclaverhaal. Wij kunnen bet dan ook niet antlers dan zeer hartelijk
aanbevelen." ( Tijdschrift voor R. K. Ouders en Opvoeders.)
Groot Vertelselboek voor de Katholieke Jeugd door TO HOLSCHER
met een =hat van illustraties van de bekende teekenares Nans van
gel,. f 2.90
Leeuwen
Dit bock is gebonden in celluoid band, veelkleurendruk, is afwaschbaar met zeep en water, ijzersterk en onmogelijk te beschadigen.
„Een dertigtal leuke verhalen, versjes en liedjes. Allicht druppelt
er van de mooie gedachten, die To Holscher er in legt wat door
in de ontvankelijke zieltjes. Van harte aanbevolen. (De Maasbode.)

Wel Gefeliciteerd door TO HOLSCHER
Een R.K. uitgave met gelegenheidsversjes en toepasselijke stukjes
voor jonge kinderen, met platen van Nans van Leeuwen f 1.50
„Een bock om te koopen, om..... te begeeren, om.... te stelen desnoods, als stelen geen zonde was. Puike waar voor weinig geld.
”Dux"
VERKRIJGBAAR BIJ DEN BOEKHANDEL
G. B. VAN GOOR ZONEN'S U. M. N. V. .--, DEN HAAG

UITGAVEN VAN J. J. ROMEN & ZONEN - ROERMOND

BIJBELSCHE GESCHIEDENIS
DOOR DR. JOS. KEULERS, PROF. a. h. GROOT SEMINARIE
TE ROERMOND, MET TEEKENINGEN VAN JOS SPEYBROUCK

Toen onze onderneming overwoog of een nieuwe katholieke Bijbelsche Geschiedenis als uitgave kans van slagen zou hebben, was de overheerschende meening,
dat er veel vraag naar zou zijn, alleen al omdat de verschijndata van de oude
werken, van Mure ( i 88o) en Heeres ( i 898), reeds zoo ver of lagen. Zelfs met
een Bijbelsche Geschiedenis is het za4k, dat zij — men verschoone ons de uitdrukking — geen ouden kost geeft, dock naar de nieuwste bronnen bewerkt is.
Wij hadden bovendien het voorrecht, dat de nieuwe, zeer uitgebreide Bijbelsche
Geschiedenis als auteur zou hebben den hoogleeraar der H. Schrift aan het Groot
Seminarie te Roermond, Prof. Dr. Jos. Keulers, geen onbekende in den lande en
daarbuiten. De geleerde schrijver ziet zijne pennevruchten met uitbundigen lof
begroet.
Niemand minder dan Roermonds hooggeeerde Bisschop, Z. H. W. Exc. Mgr.
L. Schrijnen g. m. gaf zijn deskundig oordeel in het boek zelven door eene inleiding, helder, breed en als het ware polemisch gesteld. Juist omdat er gevaren
verbonden zijn aan het lezen der H. Schrift, is er voorkeur voor de Bijbelsche
Geschiedenis. De eigen woorden van den wijzen Bisschop luiden:
„De bezwaren, welke aan de lezing der H. Schrift verbonden zijn, worden in een
Bijbelsche Geschiedenis gemakkel4k vermeden. De verhalen, welke minder nuttig
of minder geschikt zijn, kunnen verkort weergegeven of zelfs weggelaten worden,
zoodat het mogelijk wordt, meer aandacht te besteden aan de voornaamste gebeurtenissen, deze nader te verklaren, den samenhang te belichten en Gods wijze leiding
in de gewijde geschiedenis na te gaan.
Wie lezen deze Bijbelsche Geschiedenis?
Nu de belft der uitgave reeds bet Licht zag en de geheele oplage al bijna verkocht is,
behoeven wij niet meer aan te geven voor wie dit werk bestemd is, maar kunnen
wij spreken over wie bet kochten.
Keulers' Bijbelsche Geschiedenis was bestemd en is gekocht door duizenden, waaronder tal van priesters, kloosterlingen, onderwijzers en opvoeders, door een schare
van intellectueelen, van alien rang en stand, professoren, advocaten, dokters, ingenieurs enz., door wie zich wijden aan industrie, landbouw en handel, zoowel als
door den eerzamen beoefenaar van het handwerk. In bibliotheken en leeszalen ziet
men verlangend de verschijning van nieuwe afleveringen tegemoet. En verheugend
is 't bet to constateeren dat onder deze duizenden inteekenaren zooveel duizenden
katholieke huisgezinnen zijn. Onder de straks vijfduizend troopers, die Keuler's
standaardwerk aflevering na aflevering met groeiende belangstelling volgen en
genieten nemen de katholieke huisgezinnen van alle lagen der maatschappij een aanzienlijke plaats in.
Het geheele werk van 64o pagina's zal binnen 2 jaar verschenen zijn en wel in
20 afleveringen van 32 pagina's. Bij de laatste aflevering wordt een in dubra leer
uitgevoerde band, welke bij den prijs is inbegrepen, aan alle inteekenaren geleverd.
De prijs bedraagt f 1.625 per aflevering of f 32.5o voor het complete werk. De
betaling kan geschieden in tien tweemaandelijkschen termijnen van f 3.25. Zoodra
bet werk compleet is, wordt de prijs verhoogd tot f 3 5.—. Inteekenaren verbinden
zich voor het geheele werk.

MAIMEIRDEL EN VROUWENEER
Orgaan der Ver. Voor Eer en Deugd
Hoofd-redacteur: J. Bemelmans, Roermond
Alleen voor volwassenen; wordt onder
enveloppe verzonden.

Het abonnement gaat in op 1 Oct.

en kost f 3.—• per jaar.
Door dit tijdschrift te lezen en te
steunen in zijn propaganda tegen
het zedenbederf, doet ge het beste
werk, dat in dezen tijd van zedenverwording kan gedaan worden.

UITGAVEN VAN J. J. ROMEN & ZONEN . ROERMOND

Gezondheidszorg

Wenken om ziekten te voorkomen.

DOOR DR. J. A. VAN KRANENDONK DUFFELS. MET EEN
VOORWOORD VAN DR. L. A. VEEGER, Geneesk. Inspect. d. Volksgezondheid voor de hygiene van het kind, tuberculosebestriding enz. MET
EEN AANTAL TEEKENINGEN VAN RIET AALBERSE.

Verdieping van de kennis op hygienisch gebied, verscherping van bet inzicht in
de talrijke gevaren, die de gezondbeid bedreigen, alsmede doelbewuste aanwijzing
der middelen om deze zooveel mogelijk te vermijden, geven aan dit uitmuntend
gerecenseerde boek zijn bestemming.
Ingebonden f 4.--.
Ingenaaid f 3,—,

Handboek voor Kaiholieke Kraamverpleegs(ers
DOOR DR. A. W. AUSEMS, Vrouwenarts aan het St. Antonius-Gasthuis
te Utrecht.
De verloskundige feiten, voor zoover deze van beteekenis zijn voor baar arbeid
als kraamverpleegster, leert de zuster in dit boek kennen. Deze feiten te kennen
is ook nog voor anderen van belang. Ook voor moeders van voldoende intellectueele ontwikkeling, alsmede voor geestelijken, die met de parocbieele zielzorg
belast zijn, zal dit boek voordeelig zijn.
Uitgevoerd op zwaar papier, met 61 afdrukken van cliche's tusscben den tekst.
Ingebonden f 6.60.

Moeilijkheden op sexueel gebied bij kinderen DOOR DR.
L. H. M. BERGER, PSYCHOLOOG-PAEDAGOOG. MET EEN VOORWOORD VAN P. VAN DEN TEMPEL O.P. EN J. C. W. VAN DE
WIEL, Pr.
Dit boek is een bandleiding en een steun voor de gerijpte opvoeders, ouders, onderwijzers, gestichts-opvoeders en wie verder met opvoeding van kinderen en jeugdigen belast zijn bij de moeilijkbeden en problemen, die zich op sexueel gebied
kunnen voordoen. Het geeft niet alleen wegen aan om uit moeilijkbeden op sexueel
gebied te geraken, - maar gedacbtig, dat bet beter is te voorkomen dan te genezen - gaat bet ook na wat er gedaan moet worden om moeilijkbeden te vermijden en te voorkomen. In de pers algemeen geprezen.
Ingebonden f 2.65.
Ingenaaid f 1.90,

Het voorlplanfingsleven van den mensch DOOR H. J. SCHIM
VAN DER LOEFF, Geneesheer-Directeur van het St. Anna-Gesticht voor
vrouweNke krankzinnigen te Venray. Met een voorwoord van Prof. Mr.
W. J. A. J. Duynstee C. s.s.R.
Derde druk, 2Ie-25e duizendtal
Ingebonden f 1.50.
Ingenaaid f 0.90,

De leer der kuischheid

door PROF. MR. W. J. A. J. DUYNSTEE

C.s.s.R.
4e herziene druk, 1 6e- 2 oe duizendtal.
Een uitvoerige, voor leeken zoowel als voor geestelijken bestemde uiteenzetting
van het zesde en negende gebod. De zoo spoedig op elkaar gevolgde herdrukken
Ingenaaid f 1.30.
van dit bock bewijzen de belangstelling van 't publiek.

Moederschapzorg

Verscl4nt maandelijks. Abonnementsprgs f 5.- per
jaar. Verantwoordelgk redacteur:Dr. G. Lubbers, Directeur der Kweekschool
voor Vroedvrouwen te Heerlen en Dr. Driessen, opvolgers van Dr. C. Mettleman, stichter van dit t4dschrift.
In dit tijdscbrift werden en worden besproken : de moeder in en buiten zwangerschap, de geboorte, de zuigeling, de kleuter, de opvoeding, kortom heel bet jonge
huwelijk, zoolang er kinderzegen is en omdat er kinderzegen was. Hoe menig
nieuw gestichte of groeiende gezin kwam de ondervinding te stade door de Redactie van Moederschapszorg aan Moeder en Vader bijgebracbt.

ENGELSCH
Contemporary English prose
van inleiding en verkiarende noten voorzien door

A. G. van Kranendonk
deel I, ingenaaid f 1.50, geb. f 2.10
deei II,
„
f 1.75, „ f 2.25

Engelsch letterkundig leesboek
Bloemlezing uit Engelsche en Amerikaansche schrijvers.
Samengesteld en geannoteerd door

A. A. E. S. Roukens
deel I, 2de druk, ingenaaid f 2.10, geb, f 2.40
deel II, „
„
f 3.75
f 3.30„,
9t
et

England in the 19th century
door Dr. P. GeijI en Dr. E. Kruisinga
deel I 1815.1860; deel ll 1860.1901
Prijs per deel, ingenaaid f 1.95, gebonden f 2.30

Do you speak English?
Engelsche woorden en uitdrukkingen, verzameld, gegroepeerd en van aanteekeningen voorzien door

Dr. H. Poutsma
7de verbeterde en vermeerderde druk
ingenaaid f 4.50, gebonden f 4.90
gi•

A Handbook of Present-Day English
door Dr. E. Kruisinga
deel I - English sounds - 4de druk gebonden f 6.50
deel II - English Accidence and Syntax f 6.50
5de druk — in 3 stukken — gebonden a f 6.50
gf

A Grammar of Late Modern English
door Dr. H. Poutsma
dee! I - The Sentence - 2de druk - in 2 stukken - ingenaaid f 18.gebonden f 20.50
deel II - The Parts of Speech in 3 stukken - ingenaaid f 35.50
gebonden f 39.50

De meest volledige Engelsche spraakkunst der tvereld

P. NOORDHOFF - GRONINGEN

jaarlijksche Boekenschouw 1932

JAARLIJKSCHE
BOEKENSCHOUW
1932
Najaar 1931 tot Najaar 1932
DERTIENDE JAARGANG

REDACTIE-RAAD:
Prof. Dr. B. VAN BENTHEM 0.P.; P. VAN LUYK S.J. ;
ANTON VAN DUINKER KEN ; JOS. VANDERVELDEN ;
JAN ENGELMAN; JOS. PANHUYSEN ;
Dr. RAPH. KREEMERS ; Mej. Dr. J. B. HOL;
LEO FENS

REDACTEUR-SECRETARI S:
DR. H. VAN DE MARK
MET MEDEWERKING
VAN VERSCHILLENDE
PATERS JEZIIIETEN

UITGEVERIJ „FOREHOLTE" - VOORHOUT

INLEIDING
Getrouw aan den oorspronkelijken opzet, om volgens de normen van de
Katholieke levensbeschouwing te leeren scheiden en onderscheiden te
midden van de geestelijke, maatschappelijke, cultureele en litteraire,
godsdienstige en wijsgeerige stroomingen van dezen tijd, is de laarlijksche
Boekenschouw er met de jaren niet minder noodig op geworden.
Een verleden heeft onder vele opzichten afgedaan, nu het zijn besluit
vindt in een ontreddering over heel de linie, in een ontwrichting van veel
wat voor immer gevestigd scheen, in een catastrophe, waarvan de weerga
mogelijk alleen is te vinden in den tijd van den ondergang der antieke
beschaving. Het heeft den schijn, dat alles, maar dan ook alle waarden
en waarheden in beweging zijn geraakt; de statische structuur van
mensch en maatschappij is prijsgegeven; deze tijd, mensch en menschheid
van nu, is dynamisch en wel in verbijsterenden vaart en verwikkeling.
Alles beweegt; maar voor de zeer, zeer velen is het een open vraag,
waarheen deze beweging zich richt, in welke houding de moderne mensch
zijn verzekerdheid zal herwinnen.
Aan alle princiepen van weleer wordt getwijfeld; aan de meest fantastische oplossingen van het probleem der levens wordt geloofd als aan
een evangelie, voor een korte spanne tijds, totdat men zich afwendt,
teleurgesteld, desperater dan ooit. De systemen, die uitkomst beloven, die
het plan van den nieuwen mensch en een herordende menschheid bieden,
komen op en verdwijnen in de vergetelheid als bloeisels van een dag.
OnderwijI schrijdt de ontbinding voort, voelt de wereld zich neerglijden
naar een baaierd. Aan de consequentie van het individualisme toe, is men
het over alle vraagstukken van individu en collectiviteit, over de verhouding van den mensch tot zich zelf, tot het Eeuwige en tot den evenmensch volkomen oneens; eenstemmigheid bestaat alleen op dit eene punt:
dat het zoo niet langer kan.
De doorsnee Europeeer, en dus ongeveer de geheele massa, die als
zoodanig beneden de doorsnee blij ft, is van het Christendom vervreemd.
En wel zoo vervreemd, dat het hem ontgaat, dat hij als cultuurmensch
slechts in zooverre zich handhaaft als hij de nawerking, veelal de

onbewuste nawerking ondergaat van vijftien eeuwen christelijke cultuur.
Hij is verdoold van de bronnen zijner wezenlijke beschaving, losgeslagen
van de grondslagen, die eenmaal zijn gelegd door de groote constitueerende krachten van het Europeesche wezen, Hellas, Rome en het Christendom. Na den waan van den vooruitgang, waarvoor hij het ideaal en de
plicht van diepgang, stijging en vervolmaking prijsgaf, is de moderne
Europeeer aangegrepen door het tegendeel; hij is geneigd te berusten in
de gedachte van een naderenden ondergang als een onafwendbaar noodlot.
Nadat hij de aarde boven den hemel heeft verkoren, is hij gaan twijfelen
aan beide, aan den vrede op aarde en aan de komende heerlijkheid. Aan
eeuwig geluk in het hiernamaals wanhopend en iederen dag de finale
ineenstorting hier op aarde verwachtend, is zijn parool; in den kortst
mogelijken tijd een maximum binnen te graaien van het vlietend geluk.
De beursspeculant houdt het als methode met den dans der koersen,
Gide preekt de leer van de hevigheid en bontheid der sensaties, boven
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of liever beneden zedelijke normen. Beiden zijn van het-zelf de dorre,
stervende hout; beiden blijven onbevredigd.
Uit een gevoelssfeer van reddeloosheid, uit een ondergangsstemming, nit
het besef, dat men een catastrophe tegemoet raast, wellen de systemen,
de formules voor een vernieuwing der menschheid op. Hun aantal is al
op zich zelf een hachelijk teeken; ze zijn te gevaarlijker, te moeilijker op
waarde en onwaarde, op waarheid en waan te schatten, omdat daarin
dikwijls een late echo naklinkt van de eenige, gebonden en gesloten
Waarheid, waarvan dit geslacht zich afwendde te kwader ure.
Men is het er afdoend over eens geworden, dat een kunstwerk, een
roman, een drama, een gedicht jets anders, zeer essentieel jets anders is
als een betoog ter ontwikkeling van een of ander wijsgeerig of sociaal
systeem, een preek ter zedelijke of godsdienstige onderrichting.
Didactische kunst is geen kunst omdat zij didactisch is, maar omdat zij
kunst is. Deze onderscheiding maakt geen probleem meer nit.
Het zuivere l'art pour l'art is echter evenzeer een fictie gebleken. Als
theorie vrijwel afgezworen, is het, streng genomen, nooit practisch
verwezenlijkt. Een louter lyrisch gedicht mag al niet wijsgeerig zijn
gedacht, het is in ieder geval geconcipieerd, gevoeld en gezegd vanuit
een bepaalde houding. En minstens een moment boeit en bekoort deze
houding door de schoonheid harer expressie, al maakte deze op zich zelf
het ondefinieerbaar wezen van het gedicht uit.
In ieder geval is vrijwel alles wat heden ten dage aan roman en drama
verschijnt, voertuig van een levensbeschouwing, uitgesproken of gesuggereerd. Met het gevolg, dat een jaarlijksche revue over de geestelijke
stroomingen van dezen tijd grootendeels in beslag wordt genomen door
de waardebepaling van litteraire kunstwerken, zonder dat zij de bedoeling
of de pretentie heeft van zuiver-litteraire critiek te leveren. Houdt men
het doel van deze revue in het oog, dan is er zelfs zeer bijzondere
aanleiding tot leidende werkzaamheid op dit gebied. Zij Loch, voor wie
zij bestemd is ter orienteering in den maalstroom dezer tijden, hebben
veelal meer contact met litteratuur en tooneel, dan met het leerstellig
betoog, de beschouwende verhandeling. De ideeen van dit geslacht,
meestal de meeningen van den dag, werken op hem in door middel van
kunstwerken, dus, voor zoover deze als zoodanig geslaagd zijn, met al
de macht der schoonheid en suggestie.
De Jaarlijksche Boekenschouw is echter niet gericht op litteraire critiek
als zoodanig. De normen, waarnaar hier wordt beoordeeld, zijn in de
eerste plaats van zedelijken, cultureelen en godsdienstigen aard; het is
bier eerst en vooral te doen om de waarheidswaarde, en de al of niet
opzettelijke zedelijke strekking van een litterair product. Doch ook de
schoonheidswaarde wordt niet geheel buiten beschouwing gelaten. Deze
opzet en bedoeling eenmaal zuiver gesteld en de gezichtshoek bepaald,
beteekent de beoordeeling naar strekking en waarheidswaarde volstrekt
geen terugval naar de versleten opvatting, als zou de shoonheid in
's menschen 'even bijzaak zijn en een litterair werk schoon kunnen zijn
krachtens zijn ethisch of wijsgeerige waarde zonder meer.
Met zijn normen en criteria aldus te stellen, plaatst de Jaarlijksche
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Boekenschouw zich meteen buiten de botsing der meeningen, en vooral
gevoelens, van zuiver aesthetischen en artistieken aard. In beginsel wordt
daarvan geabstraheerd; dit sluit allerminst in, dat de schoonheid als
levenswaarde wordt onderschat.
Leiding en voorlichting richtend op het keeren van het kwaad in een
van zijn verleidelijkste vormen, behoort het critisch oordeel, zooals het
zich in deze revue laat gelden, niet minder geladen te zijn tegen het tamme
en middelmatige, tegen het onschadelijke zonder meer. Slechte boeken
zijn vergif; tamme, makke, enkel maar onschadelijke boeken zijn een
slaapmiddel. De tijd, waarin wij leven, is een tijd van geweld, wie zich
laat vergiftigen valt regelrecht; wie zich door de makke middelmatigheid
en de gezapige gemoedelijkheid in slaap laat wiegen, loopt evengoed
kans bij geniis aan paraatheid ten onder te gaan. De onschadelijkheidzonder-meer is op den duur haast even gevaarlijk als de dadelijke, uittartende schadelijkheid; zij is echter verraderlijker. De strijd, die de
mensch van dezen tijd voert voor zijn vernieuwing is een ware Jacobsworsteling, waarin het kwaad in mensch en maatschappij niet alleen
moet worden vermeden, maar te lijf gegaan. Daarvoor is een oefening
noodig op de wapenen, waarmee Paulus den waren Christen zag toegerust; in het arsenaal der onschadelijke geschriften, in de school der
gezapigen tevens zijn deze wapenen echter niet voorhanden.
Men doet aan zijn eigen waardigheid als criticus niet tekort, wanneer
men de ontspanningslectuur in haar-secundaire-waarde laat. Maar voor
het overige dient een boek vooral gezien en begrepen te worden in het
kader van zijn tijd, als een projectie van de stroomingen, die de wereld
bewegen waaruit het geboren is — alweer geabstraheerd van zijn schoonheidswaarde. Deze revue is er mede op gericht het boek te karakteriseeren
als een uitdrukking van de wereld, waarin wij leven en in verhouding
waartoe het begrepen en verwerkt moet worden.

GODSDIENST EN APOLOGIE
P. JOS. M. ARTS, 0.P.: De H. Albertus de Groote, Bisschop en Kerking. f 1.50.
leeraar. ,,Veritas", Gent, 1932. (23 X 15). 210 blz.
Naar aanleiding van St. Albertus' heiligverklaring en verheffing tot Kerkleeraar, wil schr. den
genialen geleerde en voorbeeldigen Heilige meer bekend maken bij het Katholieke yolk, dat zoo
weinig afweet van zijn groote heldenfiguren, en vaak zoo weinig belangstelling toont voor die
wonderbare schatten, die Gods Goedheid in hen aan Zijn Kerk schonk tot haar en tot ons welzijn.
Dit doel heeft schr. bereikt; er gaat leering en stichting van uit, al zou hetzelfde werk ons bij
een levendiger toon wellicht nog meer hebben geboeid.

Ir. Dr. E. H. M. BEEKMAN: God, Mensch, Techniek, Wetenschap.
W. L. & J. Brusse, Rotterdam, 1931. (25.5 X 17). 467 blz.
ing. f 3.90, geb. f 5.—.
Een huivering-wekkend bock: „God is vermoord". een verschrikkelijke paradox, maar die
een bittere waarheid inhoudt: er is in de wereld geen, Godsgedachte meer. De techniek,
de wetenschap, de handel, zijn het gouden kalf waaromheen de menschheid zich op de knieen
beweegt; daarom die verwarring en richtingloosheid. Dr. Beekman is fel, maar zijn redeneering
is juist. Door het gemis aan de Godsgedachte verloor de wetenschap het vermogen om de
waarden der vondsten juist te coOrdineeren. De moderne wereld, die wel de wereld van
het kapitalisme wordt genoemd, waarin alle waarden, geestelijke zoowel als stoffelijke, tot
een handelsobject zijn geworden, is alleen zoover kunnen afdwalen, doordat de Godsgedachte
werd buitengesloten uit de handelingen der menschen.

H. BENSON: De vriendschap van Christus. Vertaald uit het Engelsch
door Th. Wilmer. Geillustreerd door J. van Woerkom. Dekker en
van de Vegt & J. W. van Leeuwen, Nijmegen, 1932. (13 X 8). 225 blz.
„Men leze dit boek in zijn geheel, Van het begin tot het einde zal het verkwikking schenken.
Daartoe draagt zeker niet weinig bij, dat de kundige vertaler blijkbaar zijn beste krachten
aan zijn arbeid gegeven heeft. Het vinde daarom ook in ons land een ruime verspreiding en
bevestige de vriendschap van Christus in de harten van ontelbaar velen." Met deze bisschoppelijke
aanbeveling brengen wij het bock gaarne onder de aandacht van het publiek.

GAETAN BERNOVILLE: Lourdes. C. N. Teulings, Den Bosch, 1932.
ing. f 2.25.
(20 X 14.5). 206 blz.
De bladzijden over Bernadette's persoonlijkheid, over de opschudding welke haar onthullingen
bij haar tijdgenooten verwekten, over de plechtigheden te Lourdes en over de zieken, zijn niet
alleen prachtig geschreven, maar ook psychologisch zeer fijne bladzijden, die den lezer werkelijk
iets bijbrengen, namelijk een nieuw, of althans een dieper inzicht in wat we mogen noemen, het
Lourdesgeheim.

ABBE M. BESSODES: La Sainte amante de Jesus. P. Marietti, Turin,
1932. (20 X 13). 136 blz.
ing. Ffr. 7..---.
Het is geen kritische beschrijving die Abbe B. ons Kier van de groote Boetelinge geeft. De
kern van zijn verhaal wordt evenwel gevormd door wat het Evangelic ons omtrent Maria van
Magdala meedeelt. Dat is betrekkelijk veel, en het zijn dingen, die in ieder menschenhart
weerklank vinden: hoe het luchtig spel der zonde overgaat in heldhaftig streven naar goddelijke liefde, en de zondares van weleer in boete en herwonnen reinheid het voorwerp wordt
der heilige genegenheid van den Zaligmaker.

LOUIS DE BLOIS: Le Miroir de l'Ame. Vertaald uit het Latijn door de
Benedictijnen van St. Paulus-Abdij van Oosterhout. Abbaye de
Maredsous, Maredsous, 1932. (19 X 12). 221 biz.
Het eerste werk Speculum Spirituale behandelt enkele grondwaarheden en practische toepassingen van het geestelijk Leven. Het tweede Consolatio pusillanimium richt zich tot alle
zieken, die angstvallig zijn en te weinig Godsvertrouwen bezitten en bevat een onuitputtelijken rijkdom van troostende en moedgevende gedachten. In de donkere uren van ons zieleleven
zullen wij geen beteren en meer geschikten schrijver kunnen vinden dan Blosius.

LEON BLOY: Zij die schreit. Vertaald uit het Fransch door Ton
Kerssemakers. Het Sinjaal, Oisterwijk, 1931. (25.5 X 16.5). 153 blz.
De geschiedenis van 0. L. Vrouw van La Salette -- 7ij die schreit -- is met drie woorden
te beschrijven: 19 September 1846 zien twee kinderen, de elfjarige Maximim Giraud en de
veertienjarige Milanie Mathieu-Colvat in de bergen van La Salette bij Grenoble een vrouw,
die straalt van een bovennatuurlijk Licht, bet is Maria zelf, die onder tranen tot hen spreekt
over de godslasteringen, de ontheiliging van den Zondag, de minachting voor de geboden
der Kerk en die aanspoort om te bidden. Bloy fulmineert in dit boek tegen alien en tegen
iedereen die volgens zijn inzicht bet wonder van La Salette niet begrepen of niet gediend
gediend hebben; het is een lange litanie van scherpe en bittere invectieven zonder veel
logisch verband, uiterst fel en soms ook heel oneerbiedig. De vertaling is beter dan die
van Het Bloed van den Arme.

Dr. W. TH. BOISSEVAIN: Het „Woord Gods" in de nieuwere
dogmatiek. Noord-Hollandsche Uitg.-Mij., Amsterdam, 1932. (26 X
18). 49 blz.
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Den critisch bevoegden lezer kan de lezing dezer brochure om een dubbele reden worden
aanbevolen: eerstens om de geloofszekerheid der Roomsche (speculatieve) Dogmatiek te leeren
waardeeren uit de hopeloozen toestand van het Protestantisme; vervolgens om beter te beseffen,
in wat hopelooze geestesverwarring de uitschakeling van het leidend leergezag der Kerk zoovelen
bracht.

MOTHER BOLTON: La voie spirituelle enseignee aux petits. Desclée
de Brouwer, Paris, 1932. 325 blz.
ing. F fr. 12.—.
In twintig lessen geeft dit handige bock een zeer practische methode om de kinderen op cent.
voudige bevattelijke wijze de christelijke leer bij te brengen, volgens welke zij moeten leven.
In Amerika heeft dit boekje zulke opvallende en merkwaardige resultaten gehad, dat Z. H.
de Paus de wenschen heeft uitgesproken om deze vermenigvuldigd te zien in andere
landen. Het is daarom dat deze keurige Fransche vertaling verschenen is. Moge een Nederlandsche spoedig volgen.

J. BOVER S.J.: Jezus de Messias of de vier Evangelien. In 't Nederlandsch bewerkt door J. Burgers S.J. Etablissementen Brepols, Turnhout, 1932, 374 blz.
geb. f
Schrijver heeft de vier Evangelieen ijverig vergeleken en uit de tekst zelve een geheel
opgebouwd, zoodat „alle menschelijk toevoegsel" achterwege is gelaten. Wie meenen mocht
dat zulke lectuur niet boeiend genoeg is, vergist zich. Al is er op zuiver-aesthetisch oogpunt
het een en ander op aan te merken, daarmee wil niet gezegd zijn, dat het een mislukking is.

Dr. S. L. BREUGLE: De Heilige Geest en ons leven. La Riviere 8
Voorhoeve, Zwolle, 1932. (21.5 X 15.5). 208 blz.
ing. f 1.75, geb. f 2.50.
Een overtuigd salutist is hier aan het v,00rd over den Heiligen Geest en zijn inwerking op
de menschen, die Hem ontvangen. Er wordt met een paar bijbelteksten te pas en te
onpas geschermd om te bewijzen, dat het Doopsel niet noodig is om den H. Geest te
ontvangen; het is voldoende te zoeken, te bidden en in den Bijbel te lezen. Met verschillende
sterke staaltjes, die hooge eischen stellen aan ons geloof, wordt aangetoond, hoe de H.
Geest over zijn uitverkorenen vaardig wordt, waarbij niet vergeten wordt de katholieke
Kerk op bedekte wijze of en toe een veeg mee te geven. Voor protestante lezers.

P. CAJETANUS MARIA VAN BERGAMO: De Kloosterling in de
eenzaamheid. Kruisvaarders van St. Jan, Rijswijk Z.-H., 1932.
(21 X 13.5). 176 blz.
Het bock is verdeeld in overwegingen, gewetensonderzoeken en geestelijke lezingen. De
hoofdverdienste er van bestaat In zijn practische bruikbaarheid voor iederen kloosterling.
Alles wordt raak en scherp gezegd; geen vage algemeenheden, maar de werkelijke behoeften
van iedere ziel.

BR. COELESTINUS: Het leven der Allerheiligste Maagd Maria, beschreven in verband met de Kerkelijke Feesten. Van Putten & Oortmeyer, Alkmaar, 1932. (17 X 11). 412 blz.
De titel orienteert ons voldoende over den inhoud van dit werkje, dat geschreven is in
den gewonen trant der kerkboeken, wat het ook door de wijze van uitgave reeds is.

J. COOPER: Als ons Godsdienstonderwijs nog ooit gezond wil worden.
Standaard-Boekhandel, Brussel. 1931. ( (24 X 16). 47 blz.
ing. Bfr. 5.—.
De brochure spoort aan tot de studie van het godsdienstonderwijs. Met veel zal men zich
kunnen vereenigen, zooals het hier staat aangegeven; andere punten zal men naar omstandigheden kunnen wijzigen.

Mgr. CRUYSBERGHS: Lichaam en ziel. Geloofsverdediging, Antwerpen, 1932. (17 X 13). 118 blz.
Deze radiotoespraken, als vastenspreken gehouden, leeren ons, ons lichaam te eerbiedigen en
te verzorgen als een schepping Gods, maar het ook te heiligen in den zwaren strijd des
!evens door derven en bidden. Met derven en bidden alleen onderwerpt men het lichaam aan de
ziel, om zoo te komen tot de ware evenwichtigheid, die ons leven voor een mislukking bewaart.
De trant is duidelijk en frisch.

Mgr. CRUIJSBERGHS: Kristus' Koningschap. De Vlaamsche Drukkerij, Leuven, 1932. 334 blz.
ing. f 2.50.
Dit werk is vo5•5r alles een dogmatische, geen dorre, studie over Christus' Koningschap. Onder
keurige rangschikking rijen de teksten uit Evangelic en Brieven, uit St. Thomas en Pauselijke
documenten zich mooi en dikwijls onverwacht aaneen tot een warme en practische hulde aan
Christus' Koningschap. Ook de letterkunde biedt haar deel in dit tribuut. Om al het mooie
vergeten we graag de voor Noordelijke ooren wat stuitende beelden en uitdrukkingen.

E. DAISOMONT: Het Katholieke meisje in de moderne wereld. J. J.
Romen & Zonen, Roermond, 1931. (15.5 X 12). 130 blz.
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Dit praktiscbe boekje van een waren zielzorger met open blik voor de behoeften en
gevaren der meisjesziel in de moderne wereld, bevat in twaalf hoofdstukjes niet veel
.,moderns" doch de eenvoudige levenswaarheden, toegepast op het meisjesleven van onze
dagen, frisch en aantrekkelijk voorgesteld met vermijding van „alle eruditie". Het leert
echte vrouwen vormen aan wie de mannenwereld behoefte heeft.

FR. DALMATIUS VAN HEEL, O.F.M.: Thelogische en Philosophische
theses. 's-Gravenhaagsche Boekhandel, Den Haag, 1932. (22 X 16).
210 blz.
Schrijver heeft ongetwijfeld een zeer verdienstelijk werk verricht, door ons den weg te
wijzen, waar men deze theses kan gaan raadplegen. Dit is op zichzelf reeds van groot
belang. Toch vreezen we, dat dit boek weinig als wegwijzer zal worden benut, daar de
inhoud der theses te algemeen werd aangegeven, niet concreet genoeg. 0.i. zou de arbeid
van den schrijver veel meer tot zijn recht zijn gekomen, indien de theses inderdaad als
theses d. w. z. als stellingen waren geformuleerd. Daarmede zou dit werk niet alleen
voor de geschiedenis der 17e en 18e eeuwsche scholastieke wijsbegeerte en theologie, maar
ook voor de toenmalige kerkgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland belangrijk aan
waarde hebben gewonnen.

JACQUES DEBOUT: Aux assassins comme ii faut. Editions Spes,
Paris, 1929. (19 X 12). 236 blz.
Een serie conferenties over de hedendaagsche ketterijen in zwang onder de katholieken
van Frankrijk. Alles wat het geloof in de zielen dooden kan -- vandaar de eigenaardige
titel — of de voile beleving van het geloof vertragen of stremmen kan, wordt hier
gehekeld door iemand, die midden in het katholieke leven staat en geen vreemde in
Jerusalem is. Er worden harde waarheden gezegd, die ook ten onzent mutatis mutandis
gerust behartigd mogen worden.

A. DONDEYNE: De H. Mis: Abdij Keizersberg, Leuven, 1932. 26 blz.
Schrijver noemt het een korte schets, maar ze is degelijk een bron van diep geestelijk leven.
Zulke boekjes moeten uitgediept, want de Mis moet zijn het middenpunt van ons leven en
onzen dag.

P. VAN DORP: Het stralende feest. A. N. Govers, Den Haag, 1931.
60 blz.
Een prettig geschreven geloofsverdediging, meer speciaal betreffende de punten, die ons
Katholieken scheiden van de Protestanten. Moge 's schrijvers wensch bewaarheid worden:
dat dit boekje „het verhaal worde van vele zoekende zielen."

A. G. DUBUIS: Het voorhangsel gescheurd. Hollandia-Drukkerij,
ing. f 1.90, geb. f 2.50.
Baarn, 1932. 178 blz.
Dit boek is een warm pleidooi voor het Protestantisme. De goed onderlegde schrijver tracht
alle gangbare opmerkingen tegen het Protestantisme en zijn koude, kunst- en gemoedslooze
practijken te weerleggen, wat hem echter slecht gelukt. Voor katholieke leeszalen en biblio.
theken komt dit boek wel niet in aanmerking.

EUGENE DUPLESSY: Expose de la Religion, le Dogme Catholique.
La Bonne Presse, Paris, 1932. (19 X 12). 566 blz.
Voor ons Nederlanders blijft het een open vraag, wie 'n dergelijk boek leest: als handboek
voor de seminaria komt het niet in aanmerking en als handleiding voor leeken is het
te uitgebreid.

D. DUPLESSEY: Cours de Religion. P. Tequi, Paris, 1931. (19 X 12).
160 blz.
52 korte toespraken voor Godsdienstonderricht behandelen op eenvoudige, duidelijke bevattelijke wijze de waarheden der geloofsleer.

E. DUPLESSEY: La Chasse aux Bèvues. P. Tequi, Paris, 1932.
19 X 12). 224 blz.
Wie nauwkeurig niet-katholieke auteurs en vooral dagblad-schrijvers, ook in ons land, niet
zelden dwaasheden hoorde verkondigen inzake katholiek geloof en katholieke gebruiken,
zal het mogelijk achten, dat er zulke naieve misvattingen zijn, als door den schrijver in
zijn op Fransche toestanden berustend leerzaam werkje bijeengegaard werden.

NORA VAN DUYN: Gewijde Gedachten. De Tijdstroom, Huis ter
ing. f 1.25, geb. f 1.95.
Heide, 1931. (20.5 X 14). 66 biz.
Een bundeltje protestantsche stichtelijke lectuur.

MARCUS EHRENPREIS: De Bouwers van Israel. Geillustreerd. W.
J. Thieme & Cie., Zutphen, 1931. (22 X 15). 264 blz.
Een werk over de voornaamste profeten en enkele beroemde leiders van het Joodsche
Volk. Ehrenpreis heeft, uit wat de Schriften van het 0. T. vermelden over Mozes,
Amos Isaias (Jesaja), Ezechiel (Hezekiel) Esdras (Ezza) een karakteristieke persoonlijkheid willen construeeren, wat geen gemakkelijke taak is, en waarbij de karakter-teekening
over het algemeen te mat gebleven is, vooral wanneer men staat tegenover krachtfiguren
2
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en organisators als Mozes en Esdras, tegenover een taal-krachtmensch als Amos, een
fijnbesnaarde, patriottistische ziel als Jeremias, een nobelen, dichterlijken visionair als
Isaias. Van Katholiek standpunt kunnen wij ons niet vereenigen met de theorie van een
„Deuterojesaja'', als zijnde een ander dan de profeet der „blijde Maagd, die ontvangen
zal". Dit is een theorie met rationalistischen inslag. Ook de bovennatuurlijke perspektieven
van het Messiaansche Profetisme hadden we gaarne meer op den voorgrond gezien.

LARS ESKELAND: Ma Visite a Therese Neumann. Vertaald uit het
Noorsch door Per Skansen, La Bonne Presse, Paris, 1931. (18.5 X 10).
100 blz.
Door de persoonlijkheid van den schrijver heeft dit boekje een bijzondere waarde. Eskeland
heeft de les van Konnersreuth goed verstaan; het plaatsvervangend lijden voor het welzijn
van het mystieke lichaam van Christus, de Kerk.

H. JOANNES ELIDES: Magnificat. Vertaald uit het Fransch door
J. Sommer Pr. Foreholte, Voorhout, 1932. (19 X 13). 148 biz.
ing. f 1.20.
De velen, die haar hooglied dagelijks in hun getijden moeten bidden en vaak zoo weinig
van den gewijden tekst verstaan, zullen uitgever en vertaler dankbaar zijn.

FAMKE: De triomf van het Huwelijk. L. J. Veen, Amsterdam, 1931.
(21.5 X 17). 268 blz.
Het doorlezen en in-zich-opnemen van de hooge waarheden van dit boek, een samenvatting
van Famke's arbeid der laatste jaren, zal ons in de schrijfster een hoogstaande en toch
zoo nabijstaande vrouw en moeder doen zien, en in haar een voorvechtster doen bewonderen der gezonde opvattingen over de verheven roeping der echtgenooten, der echtgenoote
in het bijzonder. Ook voor ons Katholieken is alles zoo sympathiek, zoo edel wat zij
voorhoudt en daarom bevelen wij dit werk zeer gaarne aan en wenschen er de schrijfster
van harte geluk mee, alsmede de lezers en lezeressen, die zich dit mooie werk zullen
aanschaffen.

Dr. A. VAN DER FLIER: De Profeet Jesaja. G. J. A. Ruys, Zutphen,
1931. (22 X 16). 166 blz.
ing. f 2.75, geb. f 3.75.
In een knappe studie, behandelt Dr. F. den grooten dichter en Profeet Isaias (Jesaja)
en reconstrueert het boek van diens voorzeggingen en politieke schilderingen en toestanden
van het rijk van Juda vooral in den hun passenden tijd. Dat men soms in kleinere
onderdeelen met even goed recht een andere toepassing noodig oordeelt, zal niemand, die
dezen ingewikkelden tijd kent, bevreemden, vooral om reden, dat de Profeet soms met
enkele korte trekken doelt op een toen algemeen bekend gebeuren. Naast bewondering
voor de prestatie van schr. blijft ons een verlangen bij naar breeder uitwerking van het
Messiaansche perspectief.

JOSEPHINE FRENCKEN: Agnes Arnauld. Dekker & v. d. Vegt & J.
W. van Leeuwen, Nijmegen, 1932. 234 blz.
Mere Jos. Frencken heeft uit een chaos van bronnen het leven dezer zusters van de beroemde
Angelique Arnauld opgediept en het ons met wetenschappelijke nauwkeurigheid verhaald. PortRoyal met zijn schaar van engelachtig reine, maar oer-koppige nonnen, blijft een wonderlijk
en intrigeerend stuk historie. Het innig-devote leven, het zachte gevoelige karakter, de bewonderenswaardige onthechting van Agnes Arnauld, heeft schr. met bewonderende accuratesse
ontleed en beschreven. Maar het boek bevredigt niet ten voile. Juist daar waar dit leven ons
gaat intrigeeren, waar de vrorae Agnes Arnauld zich gaat verzetten en weigert de bekende
formuul te onderteekenen, laat de schrijfster ons in den steek en glijdt over de moeilijkheid
keen. Het boek eindigt voor ons met een vraagteeken.

R. GARRIGOU—LAGRANGE: La Providence et la Confiance en

Dieu. Desclee de Brouwer & Cie., Paris 7, 1932. (20 X 13). 410 blz.
Het heele werk wordt verdeeld in vijf afdeelingen en wel: I Gods bestaan en dat Zijner
Providentie; II Gods Volmaaktheden, waarop Zijn Providentie steunt; III Gods Providentie
in Oud- en Nieuw Verbond; IV de vertrouwvolle Overgave aan Gods Voorzienigheid; V
Verband tusschen Voorzienigheid, Rechtvaardigheid en Barmhartigheid van God. Al deze
punten worden degelijk, glashelder, zoo eenvoudg mogelijk en daarom meesterlijk verklaard
en bewezen.

MARIE GASQUET: La Fete-Dieu. E. Flammarion, Paris, 1932.
(21 X 15.5). 217 blz.
De H. Juliana, de H. Thomas, Urbanus IV vragen beurt om beurt schrijfster's aandacht;
zij bezoekt vervolgens den „ledigen Tempel" van het koude Protestantisme: met een
edele bescheidenheid betreurt zij er de pijnlijke leegte. Maar aanstonds staat zij weer in
voile zon en schittering, waar zij met de dorpsprocessies „completes onder de rozen" viert
en de Eucharistische Congressen van onzen tijd in al hun luister beschrijft.

Dr. C. VAN GELDEREN: De hoofdpunten van de zielsgeschiedenis
van Job. J. H. Kok, Kampen, 1932. (20 X 13). 75 blz.
geb. f 1.25.
Is de weergave dezer zielsgeschiedenis geslaagd? Voorop sta, dat zij doortrokken is van de
Calvinistische theologie. Behalve dat, is het zieleleven van Job wel wat al te schematisch
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voorgesteld. Men moet de hoogst lyrische uitdrukking van jobs diepe zielesmart niet zoo
heel erg letterlijk opvatten -- wil men een juist beeld krijgen van zijn zieletoestand. Eel
dichter drukt een theologische waarheid nu eenmaal anders uit dan een zakelijk professor.

L'ABBE GELLE: Guy de Fontgalland. Bloud & Gay, Paris, 1932.
(19 X 12). 198 blz.
Toespraken over het mooie lente-leven van den kleinen Guy, die ook bij ons geen onbekende meer is. Op den dag zijner eerste H. Communie zegt Jesus hem, dat hij Jong
moet sterven. Dit groote geheim wordt de spil van al zijn daden. De schrijver zoekt
vooral de inwerking van de genade op deze bevoorrechte ziel te belichten en toont aan
hoe de beiligheid kan samengaan met onze kleine nederlagen van iederen dag.

CAESAR GEZELLE: Gethsemane. P. Vermaut, Kortrijk, 1931. (19 X
12). 375 blz.
ing. Bfr. 25.—.
Een keur van geestelijke onderrichtingen, welke de geestelijke schrijver Meld voor zijn kloosterzusters. Op de lijdensweek hebben de onderwerpen geen betrekking — deze zijn van verscheiden
spiritueelen aard en zeer variant van inhoud. Een bron van geestelijk voedsel.

Kard. JAMES GIBBONS: Het geloof der vaderen. Wed. J. R. van
Rossum, Utrecht, 1932. 482 blz.
ing. f 1,—, geb. f 1.40.
Een klare uiteenzetting van de Katholieke geloofsleer, naar Nederlandsche verhoudingen bewerkt.
Een levensboek voor Katholiek en Protestant, die naar Licht en Waarheid zoekt.

EDM. GEORGES: Ame de Pretre. P. Tequi, Paris, 1932. (19 X 12).
242 blz.
Dit boek biedt de trouwe weergave van een mooi en edel priesterleven. De uitwendige feiten
staan heelemaal op den achtergrond; des te scherper treedt de dagelijksche strijd om de volmaaktheld naar voren.

FR. GERARDUS M. PARIS 0.P.: De donis spiritus sancti. P. Marietti,
Turin, 1931. (23 X 15). 114 blz.
ing. f 0.80.
Een beknopt, maar volledig overzicht over de zeven Gaven van den H. Geest in het algemeen.
Het tractaat bestaat uit twee gedeelten: in bet eerste gedeelte gaat bij de bronnen na, waaruit
wij kennis bekomen van het bestaan en de natuur dier Gaven: H. Schrift, Kerkvader, Middeleeuwsche schrijvers, alsmede de ontwikkeling der leer op dit punt; in het tweede gedeelte behandelt hij het wezen zelf der gaven, overeenkomstig de leer van den H. Thomas, waarbij in het
kort de voorkomende moeilijkheden worden opgelost en de opwerpingen weerlegd.

P. VAN GESTEL 0.P.: Ecce homo. Geloofsverdediging, Antwerpen,
1931. (22 X 15). 98 blz.
ing. f 1.00.
In deze zes goed doorvoelde vastenconferenties behandelt P. van Gestel: Christus en den
mensch; de slapende Apostelen; Judas; Petrus; Pilatus en den goeden moordenaar. En in de
teekening der lijdenspassages bespreekt hij telkens een of ander modern probleem der tegenwoordige maatschappij en van de daarin levende menschen. Vooral den mensch van den tegenwoordigen tijd met al zijn tekortkomingen wil Pater van Gestel in deze serie preeken uitbeelden.

E. E. GEWIN: Volksgeloof. P. Noordhoff, Groningen, 1930. (21 -.5 X
17.5). 76 blz.
Volksgeloof moeten wij bier in den geest van den schrijver verstaan als bijgeloof. ,„De duivel
komt door de achterdeur binnen, na door de vooraeur te zijn verwijderd." Hij verhaalt over
onschuldige voorvallen, die een bijzondere op de toekomst heenwijzende beteekenis krijgen; over
geheime „overstuur makende"krachten, die sommige menschen eigen zijn ten goede of ten kwade;

over de onheilstichtende' kracht van levenlooze dingen; over de geneeskundige gave van sommige
menschen; over eigenaardige volksgebruiken en volksopvattingen in verband met 's menschen
geboorte en sterven, ziekte en tegenslag, enz. Dat de vereering van relikwieen ook wordt
gerangschikt onder de vormen van bijgeloof, kunnen we van een buitenstaander wel niet goed
anders verwachten. Een zeer interessant geschrift, waar eenieder veel uit kan leeren.

Dr. ROBERT GROSCHE: Wenn du die Gabe Gottes kenntest. Carolusing. M. 4.60.
Druckerei, Frankfurt a. M. 1932. 67 blz.
Frissche gedachten en uitweidingen over de Christelijke grondwaarheden, treffend en origineel
voorgesteld. In dezen vorm moeten die waarheden hebben ingeslagen. Er is Kier geen spoor van
den nietszeggenden afgezaagden clich6trant: alles heeft Kier relief door de oorspronkelijkheid
der gedachte, de verzorgdheid van den vorm. Een diep religieus gemoed heeft deze korte
conferenties samengesteld en uitgesproken.

W. C. DE HARDT: Wilt Gij mijn wensch vervullen? W. C. de
Hardt, Maastricht, 1932. 392 blz.
Een zeer vreemd boek, waarvan we niet begrijpen, waarom het werd uitgegeven. Het eenige
wat er van te zeggen is, is dat het goed bedoeld en nergens stuitend is. Het is zoo'n eigenaardig mengelmoes, dat we niet weten wat er van te zeggen en wat er mee aan te vangen.
Het heeft geen zin of bedoeling, althans geen te ontdekken zin of bedoeling.

WOLF JUSTIN HARTMANN: Fauste, Hirne, Herzen. Albert Langen,
Munchen, 1931.
Hartmann is een onuitstaanbare enthousiasteling, die aan an stuk door preeken houdt. Al
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zijn personen preeken en ze preeken heel slecht, maar de meeste preeken houdt hij zelf over
het prachtige Duitschland en zijn onbegrijpelijk merkwaardig yolk. Alles in dit boek is
opgeschroefd, er is geen rust in, opspattend schuim, weer niet. Wil men eenige geestelijke
penitentie verrichten, dan leze men dit boek.

P. EWALD HENSELER: Abba-Vater. Geillustreerd. B. Kithlen, Gladbach, 1931. (17 X 11). 87 blz.
Een ascetische bespiegeling over het gebed des Heeren: geen schriftuurcommentaar, maar
diep-gevoelde uitwerking van iedere bede om ze vol innige liefde te bidden. Mooie reproducties helpen de verbeelding bij de overdenking.

JOH. HEPP: Dagboek van een Grootestadsdominee. Bosch ti Keuning,
Baarn, 1931. (21 X 17). 161 blz.
Gunt ons een blik in de ziel van een Lutherschen Dominee uit Berlijn in de ziel van zulk een
zielzorger in het voile, moderne leven van dit Duitsche Babylon; in de ziel van een eerlijk
werker voor den Heer, die kontakt zoekt met de zielen van collega's, onderhoorigen, met de
vele stroomingen rondom hem been op godsdienstig en sociaal gebied. Afgezien van de
minder juiste opvattingen omtrent het Katholicisme in menig punt, omtrent vraagstukken der
moderne zielzorg, staan in dit edel-bedoelde boek ook vele rake, objectief gegronde vingerwijzingen, waarmee ook wij, Katholieken, volledig akkoord kunnen gaan. Z4, die tusschen de
aangegevent punten juist kunnen onderscheiden, kunnen dit bock met nut lezen.

CH. v. HERIS 0.P.: L'eglise du christ. Les Editions du Cerf, Juvisy,
1932. (19 X 12). VI-86 blz.
Schr's doel is, aan te toonen hoe nauw eenerzijds hierarchic en bestuur der Kerk met Naar
Priesterschap samenhangen, terwij1 anderzijds het priesterambt zonder een nauwe aansluiting
bij het rechtmatig gezag en zonder het bezit der onfeilbare waarheid niet ten volle zijn
vruchten kan voortbrengen. Een eenvoudige uiteenzetting der leer voor het leekenpubliek
bestemd, zonder polemiek of geleerd apparaat.

EDWYN HOSKYNS,
NOEL DAVEY: Het raadsel van het Nieuwe Testament. A. W. Sijthoff, Leiden, 1932. (22 X 15). 287 blz.
Na een ernstig onderzoek worden de Evangelien en de andere N. T. boeken beschouwd als
de weergave van echte historische feiten door menschen die kort bij de bronnen stonden. Alle
N. T. geschriften zijn ontstaan in de eerste eeuw. Belangwekkend zijn de beschouwingen over
de taal, waaruit de noodzakelijkheid van een N. T. woordenboek wel heel duidelijk blijkt.
Hier en daar stoot men nogal eens op een bewering die een katholiek niet zal onderschrijven.

A. DE HOVRE: Het IVIirakel. Dekker & van der Vegt EJ J. W. van
ing. Bfr. 20.—.
Leeuwen, Utrecht, 1932.
Vooral de moderne problemen over het mirakel, worden in dit boek behandeld, duidelijk, eenvoudig, met een diepe kennis van zaken, met een breedheid van blik, die eigen is aan een
wetenschappelijk man als Hovre, die niet alleen de oude, maar ook heel de moderne litteratuur
op dit gebied beheerscht. Heel bijzonder werd onze aandacht getrokken door het laatste der vier
hoofdstukken: over de kenbaarheid van het wonder en de manieren om het wonder vast te
stellen. Dit boek zal vooral in onzen tijd bij velen onzer, die in het leven en den vollen
geloofsstrijd goed onderlegd voor den dag willen komen, zeer welkom zijn.

ANT. HUONDER S.J.: Aan 's Meesters voeten. Vertaald uit het
Duitsch door J. B. Poukens S.J. De Vlaamsche Drukkerij, Leuven,
1931. (18 X 14). 366 blz.
ing.f 1.80.
De korte overwegingen voor priesters met drukke bezigheden zijn zoo schitterend voor onze
hedendaagsche priesters, die in het voile leven staan waar de zielzorg het sociale werk,
vereenigingsleven, armenzorg en jeugdorganisaties geheel hun tijd en persoon in beslag nemen.
De tijd voor een uur meditatie is er niet: een korte overweging is onmisbaar. Het boek van
Huonder is een uitkomst: te midden van de drukke verstroofing in uiterlijk apostolaat even
uitrusten aan 's meesters Voeten.

G. JOANNES: Les audiences divines. Pierre Tequi, Paris, 1930.
(19 X 12). 258 biz.
De stem van God in het hart van den mensch, in de ziel van den mystieken beschouwer, in
de taal van den liturgischen feestenkring, op de bevoorrechte plekken onzer aarde -- Rome,
Lourdes -- in de poezie der natuur: ziedaar de rijke en veelzijdige inhoud van dit mooie bock.

JOHANNES JOERGENSEN: Don Bosco. Vertaald uit het Italiaansch
door Dr. Felix Rutten, L. C. G. Malmberg, Den Bosch, 1931.
(21 X 15.5). 288 blz.
ing. f 3.90, geb. f 4.50.
Een korte statistiek van Don Bosco's werk zal zijn sterke en vruchtbare persoonlijkheid het
beste karakteriseeren: in 1926 waren er, over de vijf werelddeelen verspreid, 1159 Salesianerinstituten van verschillenden aard. In deze 1158 huizen waren 7156 Salesianen en 392 zusters
werkzaam. Het getal der Salesianer-medewerkers: de Derde Orde -- bedraagt ongeveer
300.000. Mogen alle jeugdleiders bij dezen grooten jeugdvriend in de leer gaan om bij hem
het geheim te leeren, om de harten der kleinen te winnen1
•
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R. JOLIVET: etudes stir le probleme de Dieu. P. Vitte, Lyon, 1932.
(19 X 13). 247 blz.
Onder den vorm van een tweegesprek weerlegt schrijver handig „spiritualisme zonder God'.
van Brunschwig, wiens God een zuivere abstractie is. Vervolgens valt hij het Pantheisme
van Parodi aan en onderzoekt grondig en duidelijk de gedachte van dien idealistischen filosoof,
die zoo moeilijk te volgen is. Tenslotte toont hij aan hoe Ruyssen, tegenstander van Parodi
„tot bet Deism' . komt. Slechts bestemd voor ontwikkelde lezers, maar het belooft hun een
waar intellectueel genot.

RAFUS M. JONES: Quakergeloof en Quakerleven. Vertaald uit het
Engelsch door Rob Limburg. Servire, Den Haag, 1932. 202 blz.
ing. f 1.90, geb. f 2.50.
Geloof en bedoelingen der in Holland minder bekende secte der Quakers worden in dit bock
uiteengezet door een der Engelscite leiders. De reden der uitgave is blijkens het voorbericht, het
verlangen „dit getuigenis der Quakers ook aan de zoekenden en de worstelenden in ons land
door te geven.- Daaruit volgt reeds dat het bock voor ons in dit opzicht van geen nut is.
Het kan gelezen worden door hen, die nader kennis willen maken met het Quakerisme, maar
dan alleen door hen die goed beslagen zijn in kennis van het eigen geloof. Merkwaardig is
overigens, ofschoon typeerend voor waar het leergezag ontbreekt, dat zooveel splitsingen
hebben plaats gehad onder de Quakers.

Dr. J. DE JONG: Handboek der Kerkgeschiedenis. Dekker & van der
Vegt & J. W. van Leeuwen, Utrecht, 1931. Deel II. 830 blz.
Een uitgebreid handboek dat met veel zorg en groote vakkennis is samengesteld. In een
handboek treden uit den aard der zaak de persoonlijke gezichtspunten van den schrijver minder
op den voorgrond: toch getuigt ook dit handboek op verschillende plaatsen niet alleen van des
schrijvers stofbeheersching en -verwerking, maar ook van zijn eigen schikking en oordeel. Niet
slechts voor Groot-seminaries, ook voor ontwikkelde leeken is deze kerkgeschiedenis zeer
geschikt. Zij gaat tot den allerlaatsten tijd en is volgens streng wetenschappelijke methode
samengesteld: kortom, het is een werk, dat aan alle eischen, die men aan een handboek
stellen kan, voldoet.

L. DE JONGE S.J.: De orde der Jezuieten. H. J. Dieben, Wassenaar,
1931. (19 X 13.5). Deel III. 427 blz.
ing. f 2.75, geb. f 3.25.
Dit derde deel was moeilijker te schrijven dan de twee, eerste; de stof lag reeds historisch
voldoende vast voor de geschiedenis tot de opheffing terwijl de volledige feiten van 1773
tot 1914 nog niet in allerlei historische werken bijeen zijn gebracht. Daarbij komen de allermoeilijkste combinaties, waarin de Societeit juist in deze jaren heeft moeten leven. In dit
deel moest bewerkt worden: het proces der ontbonden orde; de verstrooiing tusschen 1773
1801; het voortbestaan der Societeit in Rusland; het herstel der Societeit; de moeilijkheden der
eerste jaren; het werk van Pater Roothaan; de Societeit in Naar tegenwoordigen bloei en
werk. P. de jonge heeft veel moeten zoeken, schiften en critiseeren om deze ingewikkelde
toestanden tot een historisch geheel te kunnen verbinden. Ook de protestanten zouden we
het werk zeer ter lezing aanbevelen, omdat ze bij al hun ontwikkeling niet het minste idee
van de jezuieten hebben en vooral niet over de opheffing en het voortbestaan der orde in
Wit-Rusland.

Dr. JOSEF JUNG-DIEFENBACH,S .V.D.: Die Friesenbekehrung bis
zum Martertode des H. Bonifatius. Verlag St. Gabriel, me. 4ag bo,
Wien, 1931. 118 blz.
ing. M. 4.20.
Een boekje dat ook voor Nederland beteekenis heeft. De schrijver onderzoekt aan de hand
der oudste gegevens wat er voor Bonifatius' dood in Noord-Nederland aan missioneering gedaan
is. Het werkje werd aldus een verhandeling over den arbeid van Sint Willibrordus.

Dr. JOS. KEULERS: Bijbelsche geschiedenis. J. J. Romen & Zonen,
Roermond, 1932.
Van dit grootsch opgezette werk zijn reeds meerdere afleveringen verschenen, die ons volkomen
bevredigen. Keulers geeft niet slechts het Bijbelverhaal, maar hij bespreekt ook de vooral in
Genesis zoo talrijke kwesties en zet het gemiddelde standpunt der Kerk en der Katholieke
wetenschap uiteen. Tot nu toe bestond er nog geen Nederlandsch bock, waarin de leek zich
over allerlei Bijbelvragen orienteeren kon. Keulers behandelt ze kort en helder, maar voor den.
Bijbellezer afdoende. Voor Katholieken, zoowel meer als minder ontwikkelden, is dit een uitstekend werk, prachtig verzorgd en uitgegeven. Wij volgen de verdere afleveringen met
belangstelling. Dc teekeningen zijn in den traditioneelen Stijl, konden wellicht leniger, fantasievoller zijn.

Dr. W. J. KUHLER: Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden
in de zestiende eeuw. H. D. Tjeenk Willink & Zn., Haarlem, 1932.
478 blz.
geb. f 6.90.
Na een inleidend boofdstuk over de opkomst van bet Anabaptisme in Nederland, volgt in
twaalf verdere capita het verhaal der inwendige geschiedenis van deze voor ons land zoo
belangrijke groep Protestanten. de pschologische verklaring van de rampzalige gebeurtenissen
in Munster, de fijne ontleding van de gevoelens der vele Doopsgezinde martelaren, scherpe
teekeningen van de verschillende, elkaar opvolgende leiders, een nauwkeurige beschrijving
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van het ontstaan der verschillende richtingen, dat alles wordt in een prettig lezende taal ons
gegeven. Een belangrijke bijdrage voor onze kerkelijke en vaderlandsche geschiedenis, near
de methode en den vorm verdient evenzeer alien lof.

MIEN LABBERTON: Het beeld op den berg. J. Ploegsma, Zeist, 1932.
(18 X 14.5). 427 blz.
geb. f 4.90.
In dit leekenbrevier, bestemd voor een Christelijken lezerskring, teekent de schrijfster hear
geestelijke ervaringen op, die zeer goed geschreven zijn en aangenaam afwijken van alles wat
preekerig zoet en saai is. Haar vaag, vrijzinnig Christendom maakt dit precieus uitgegeven
meditatieboek ondanks vele treffende gedachten en juiste opmerkingen, ongeschikt voor een
anderen lezerskring, dan waarvoor het bestemd is.

BERTHOLD LANG, S.J.: Bischof Sailer and seine Zeitgenossen. G. J.
Manz, Regensburg, 1932. (22 X 14.5). 252 blz.
Dit boek werd geschreven door een Sailer-specialist ter gelegenheid van den hondersten sterfdag van den grooten Kerkvorst. Verschillende bijzonderheden over Sailer. diens vriendenkring en invloed worden hier voor het eerst gepubliceerd, waardoor vooral zijn politiek op
kerkelijk gebied in een ander Licht komt te staan. Wie de Kerkelijke Geschiedenis van
Duitschland in de vorige eeuw bestudeeren wil, moet zich dit werk aanschaffen.

ROBERT DE LANGEAC: Virgo-Fidelis. P. Lethielleux, Paris, 1932.
(18 X 11.5). 287 blz.
Dit bock bevat twee gedeelten; een geestelijken comraentaar op het Canticum Canticorum,
en raadgevingen voor biddende zielen. De verdiensten van deze verklaring ligt hierin vooral,
dat ze heel natuurlijk en gemakkelijk van het zinnelijk symbool verheffen tot de geestelijke
liefde, waarover de H. Geest alleen hier wil spreken, de auctor van dit ge1nspireerde. Zelden
zal men een verklaring aantreffen, die zoo verheven Is en toch zoo eenvoudig van deze
teksten, die veel in onze liturgie voorkomen.

OLIVIER LEROY: Les hommes salamandres. Descke de Brouwer 6
Cie., Paris, 1932.
Hoewel wij de belangrijkheid van het vraagstuk der in den loop der tijden meermalen gedemonstreerde wonderlijke onbrandbaarheid van het menschelijk lichaam niet willen ontkennen, is dit
thema voor onzen tijd met zijn brandende problemen op sociaal-economisch terrein niet zoo
aantrekkelijk. De verschillende onverklaarbare verschijnselen die onze Heiligen hebben vertoond
wanneer zij op den brandstapel worden gebracht, worden door den schrijver behandeld en zoo
noodig zonder aarzelen als een wonder aangeduid. Doch daarnaast wordt tevens gewezen op
de natuurlijk onverklaarbare „toeren" die in dit verband in het Oosten worden verricht. Het
geheel wordt gestaafd door een verwijzing naar een uitvoerig bronnenmateriaal. Voor hen die
er toevallig belangstelling voor mochten hebben.

PIERRE LHANDE S.J.: 1'Evangile par-dessus les toits. Editions Spes,
ing. Ffr. 12.—.
Paris, 1932. (19 X 12). 236 blz.
Om de crisis-menschen berusting en overgave te leeren spreekt schr. hun over de jonge levens,
die wegkwijnen in hospitalen en sanatoria, over de melaatschen van Madagascar, over de dakwerkloozen der grootstad, maar vooral over de sanatorium-stad Berck, wear 10000 jonge
men,schen, uitgestrekt in hun stiff grijs-verband, hun droeve jeugd slijten. De aanblik van het
lijden onzer broeders zal onze schouders sterk makers om met meer moed en vertrouwen ons
eigen levenskruis verder te dragen.

B. DE LIGT: Vrede als daad. Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1931.
(24 X 15.5). 332 blz.
Voor een kritischen, geschoolden geest, die de strijdvragen ook onzer Katholieken over vrede,
oorlog en „moderne" oorlog volgde en die daarenboven de godsdienstleer der volkeren objectief
bestudeerde, om ook hun vredes- en oorlogsgedachten daaruit te kunnen distilleeren, is dit
werk zeer zeker een mooie aanwinst, mits men het hier en daar wat kritisch weet te lezen,
vooral omdat, schr. zelf feitelijk op een ingenomen pacifistisch standpunt staat en onbewust
misschien, vrij anti-Roomsch is in de beoordeeling of weergave van meerdere feiten.

ROBERT LINHARDT: Unser Glaube. Herder & Co., Freiburg i. Br.,
geb. M. 4.60, gecart. M. 5.20.
1931. 350 blz. (18.5 X 11).
De schrijver noemt zijn boek leekendogmatiek. Hij wil zoekenden helderheid brengen op een
duidelijke en eenvoudige manier. Zoo'n boek is dringend noodig. Zoolang het geloof de
wortel is van onze rechtvaardigheid, kan de ongeloovige en de half geloovige alleen geholpen
worden door inzicht van het Katholieke dogma. Katholiek denken is geen geestesslavernii,
maar geestesbreedte: geen geestesarmoede maar geestesrijkdom.

PETER LIPPERT, S.J.: Die Kirche Christi. Herder & Co., Freiburg
i. Br., 1931. (18 X12). 293 blz.
Een moderne apologie in den besten zin van het woord, zonder het apologetische er al te
dik op te leggen. Psychologisch aangevoeld. Hier en daar had de schrijver zijn beschouwingen
en beweringen met feiten en bewijzen kunnen staven. Maar hij Wilde blijkbaar hoofdzakelijk
beschouwingen leveren over „het beleven van de Kerk" (eerste gedeelte) „het begrip der
kerk" (tweede gedeelte) en over „het geloof aan de Kerk" (derde gedeelte). Een uitstekend
boek, 66k voor niet-katholieken.
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PETER LIPPERT, S.J.: Gods lievelingen. Naar het Duitsch door Jos.
van Reusel. Teurlinx-Boeyê, Aerschot, 1932. 81 biz.
Een klein boekje over bevoorrechte zielen door den fijnzinnigen Duitschen schrijver Peter
Lippert lezen is nooit een teleurstelling.

PETER LIPPERT, S.J.: Von guten Menschen. Herder & Co., Freiburg
i. Br., 1932. 359 biz.
ing. M. 6.—.
De buitengewone zielsanalyse, die deze opstellen ons bieden, wekken een diepen indruk en
menigmaal is er aanleiding om te peinzen en te denken over de ontzaggelijke draagwijdte van
ons leven ten opzichte van God. Een van de groote verdiensten is tevens, dat Lippert zich
uitdrukt op een wijze, die niet den geleerden toont, doch den mensch schrijvend over en voor
den mensch. De soepele, eenvoudige stijl verhoogt buitengewoon de mogelijkheid om zich geheel
in het onderwerp in te leven. In onze aan de stof gebonden tijdsperiode, die echter radeloos
zoekt naar bevrediging eener innerlijke leegte, is dit werk van groote waarde.

NIC. LOHLIIS O.F.M.: Antonius, J. J. Romen & Zonen, Roermond,
1931. (20 X 15). 252 biz.
De verhandeling over Antonius is geworden tot een zien van Antonius in zijn tijd. Voor de
hagiografie een aanwinst, haar doel immers is de Heiligenfiguur te doen zien en bewonderen
in voile, levendige werkelijkheid. Schr. heeft zich goed ingedacht in hetgeen hij wil beschrijven:
het leven van Antonius in zijn historisch milieu, duidelijk en scherp geteekend. Ook in kleinere
zaken is het telkens te bemerken, dat schrijver de tijd van zijn Heilige doorleeft heeft. Bijzonder
opvallend is dat vele franciskaansche kwesties, die reeds menig Antonius-biograaf op het
dwaalspoor brachten (zooals armoede, studie, enz.), Kier zeer jujist worden belicht. Wij
achten het een groote verdienste, dat door dit boek de lezer een levendig en historisch-juist
denkbeeld vormen kan van de eerste ontwikkeling der Minderbroedersorde.

P. LUDOVICUS I. TANFANI 0.P.: De Rosario B. M. Virginis, P.

Marietti, Turijn, 1931. (20 X 13). 215 biz.

ing. .1 1.35.

Practische, uiterst volledige en duidelijke uiteenzetting van alles wat op den Rozenkrans
betrekking heeft, bestemd vooral voor de directeuren der verschillende broederschappen van
den H. Rozenkrans, Schr. behandelt hierin op gro.ndige, historische en theologische wijze het
wezen van den Rozenkrans, de manier dien te bidden, de broederschappen, de verwante
devoties, de aflaten, en tenslotte de voorgeschreven formules voor het oprichten der broederschappen en het wijden van Rozenkransen.

WOUTER LUTKIE: Dwazen. „Oisterwijk", Oisterwijk, 1932. 255 biz.
In deze Heiligengalerij staat Wouter Lutkie bij ruim een twintigtal eenige oogenblikken stil
en vertelt onderhoudend over hun persoonlijkheid en eigen aard. Als lichte geestelijke lectuur
kan bet boekje goede diensten bewijzen.

ELIE MAIRE: Le Christ total. P. Tequi, Paris, 1932. (19 X 12). 164 blz.
Handboek voor het voortgezet catechismus-onderricht volgens de bepalingen van het aartsbisdom.
van Parijs: duidelijk, helder en zakelijk.

ELIE MAIRE: Total. P. Tequi, Paris, 1932. (19 X 12). 170 biz.
ing. Ffr. 5,--.
Dit werkje over de Kerk is bestemd om als leiddraad te dienen bij het voortgezette katechismusonderricht van het bisdom Parijs. Het bezit een opmerkelijke klaarheid en een sterke
theologische gedachte.

C. C. MARTINDALE S.J.: Bernadette. Vert. door Father J. de Reeper.
Henri Bergmans & Cie., Tilburg, 1932. (19 X 13.5). 88 biz.
f 0.25.
Wie Lourdes ooit bezocht of ooit hoopt te bezoeken, zal belang stellen in Bernadette en al
, wat haar betreft. Voor de peigrims gedurende de lange reis een stichtende verpoozing.

JAC. MARITAIN,
RAISSA MARITAIN: Gebedsleven. Vertaald uit het Fransch door
Carel Bloemen. Foreholte, Voorhout, 1931. (20 X 14.5). 61 blz.
Dit kleine boekje matigt zich niet aan een verhandeling over het geestelijk leven te vervangen,
zelfs niet te dienen als inleiding, zij het ook in den meest eenvoudigen zin ,-- op dergelijke
werken. Wij poogden alleen volgens den geest der christelijke overlevering en van den heiligen
Thomas, op de meest simpele wijze, de groote lijnen uit te stippelen, die richting kunnen
geven aan het geestelijk leven van hen, die in de wereld leven en zich wijden aan intellectueel
werk.

JOHANNES MAY: Die Heilige Hildegard von Bingen 0.S.13, (10981179). Jos. Käsel & Fr. Pustet, Munchen, 1931. (19.5 X 12) . 288 biz.
Een populaire en toch zeer nauwkeurige levensbeschrijving, die de geschiedenis der heilige
in verschillende tafereelen schetst en tevens wetenswaardige bijzonderheden geeft over haat
geschriften en apostolische werkzaamheid. Een lezenswaardig boek, niet slechts voor wie
stichting zoekt, maar ook voor wie iets weer wil weten van het geestelijk leven langs den
Rijn in de veel bewogen le eeuw.
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Dr. MARIA MEERTENS: De gcdsvrucht in de Nederlanden. N.V.
Dekker & v. d. Vegt, Nijmegen, 1930. (26 X 19.5). 164 blz.
Een kloostervrouw is gaan putten in den rijken gebedenschat der middeleeuwers, in de buitenliturgische teksten, en heeft ons juist daardoor een dieperen blik doen slaan in de spiritueele
mentaliteit onzer Middeleeuwen. Dit eerste deel is gewijd aan de gebeden tot God en tot de
mysterien van Christus' leven: Zijn Kindsheid, zijn H. Naam en Zijn Lijden. Het is een
waardevolle aanwinst voor de historiographie van het katholieke gebedsleven.

P. G. MEUNIER: Gerbe de Merveilles. P. Tequi, Paris, 1931. (19 X
12). 141 blz.
Met innige pieteit heeft Dom Meunier onder dezen titel twee „Heiligenlevens- willen vereenigen, die eenzelfden geest ademen, wat ons niet verwonderen moet. Want het leven der Heilige
Stichteres Maria Magdalena Postel „fondatrice de l'Institut des Soeurs des Ecoles chretiennes
de la Misericorde'', vond als 't ware zijn voortzetting in dat harer geestelijke dochter, Moeder
Placiada.

Dr. J. VAN MIERLO: De dienaar Gods Adolf Petit S.J. Bode van
't H. Hart, Aiken, Belgie, 1932. (19.5 X 14). 325 blz.
ing. f 1.15.
Dit boek behoort zeker tot de beste heiligenlevens, die de laatste jaren verschenen. De belangstelling in dit leven zal groeien, nu 't proces der zaligverklaring reeds aanhangig gemaakt is op
verlangen van 't Katholieke Belgie. Veel Nederlanders, die met P. Petit in aanraking kwamen
in de oude abdij te Drongen, zullen aan de hand van dit werk zich nog eens gaarne inleven in de
dagen, dat ze onder diens invloed en leiding mochten staan.

JOS. MINICHTHALER: Handbuch der Volksliturgie. F. Pustet,
Regensburg, 1931. (20 X 13). 214 blz.
Een praktisch, enthousiast geschreven handboek der volksliturgie. Het onderricht ons zoowel
over de door het liturgisch apostolaat bereikte resultaten, als over de wijze waarop die te verkrijgen zijn: de geleidelijke ontwikkeling van het yolk door verklaring der riten die bij de
H. Mis en het toedienen der Sacramen,ten gebruikt worden; daardoor worth reeds belangstelling
gewekt. Het yolk leert medebidden en medeofferen: de groote devotie tot Christus' offer neemt
de plaats in van zoutelooze devoties, wordt een prikkel tot persoonlijke offerdaden, een veredeling van het zedelijk leven.

M. MOLENAAR M.S.C.: Mechtild de Begijn. GeIllustreerd door Renald
Rats, 0.F.M, Paul Brand, Hilversum, 1932. (21 X 15). 175 blz.
ing. f 2.90, geb. f 3.90.
Pater Molenaar, die reeds een boek schreef over de H. Geertruid van Helfta, schenkt ons
nu een werkje over Mechtild van Maagdenburg, de Begijn. Met zijn gewone fijnzinnigheid en
invoeling reconstrueert hij het leven dezer zienster, een leven, waarvan de gegevens niet zoo
talrijk zijn, dat Mechtild ons overal scherp bepaald voor oogen staat. Maar de schrijver

heeft een zesde zintuig om die omgeving te herscheppen, om de vage conturen, waarin zijn
heldin zich afteekent, te verlevendigen en te verscherpen. Een dankbaar hulpmiddel daartoe
bieden de eigen vizioenen van Mechtild. Deze biographic is gedacht en geschreven vanuit
een hoog bewustzijn, vanuit een wat eenzamen observatie-post, waar niet ieder zich thuisvoelt,
geschreven ook in een oververzorgde taal. Een verschijning als Mechtild is zoo door en door
middeleeuwsch, dat ook daarom al te onwetende lezers haar niet licht begrijpen zullen.

PAUL MONCEAUX: Saint Jerome. Bernard Grasset, Paris, 1932.
ing. Ffr. 15.—.
Schrijver breekt met veel legenden o.a. met die van Hieronymus' hoogen ouderdom, toen hij
als eremiet in de woestijn verbleef, en teekent ons een zeer levenden, gevoeligen, irascibilen
Hieronymus, een man van genereuze inborst en grootsche plannen, een streng asceet, maar
vol van nog onverwonnen menschelijkheden. Het is geen volledige biografie, zij gaat ongeveer
tot Hieronymus' mannenjaren, als hij terugkeert uit de Syrische woestijn. Monceaux betracht
de nieuwe zakelijkheid in het Heiligenleven: hier heerscht de strenge historic, de absolute
bewijsbaarheid.

H. MORICE: La vie mystique de St. Paul. P. Tequi Paris, 1932.
ing. F fr. 10.,—.
(19 X 12). 250 blz.
Na het eerste deel van Kan. Morice doorgelezen' te hebben, krijgt men den indruk, dat zijn onderzoeking geschied is met groote aandachtigheid. Ze volgt van zeer nabij de leer van St. Paulus,
en dringt in de gedachte en zelfs in het hart van den Apostel door. Dit is werkelijk geen onbelangrijke studie, als men denkt aan St. Paulus' buitengewone liefde voor Christus.

HERMANN MUCKERMANN: Nieuw leven. Vertaald uit het Duitsch
door Henri Deshayes. De Vlaamsche Drukkerij, Leuven, 1932. (14.5
ing. f 0.80.
X 14). 98 blz.
Schr. behandelt eerst op degelijk gefundeerde wijze, hoe Christus zelf de Eucharistic verklaart.
Daarna beschouwt hij de Eucharistic in verband met het bovennatuurlijk leven der ziel als het
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grootste middel voor onze zedelijke vervolmaking. Voor Nederlandsche toestanden is dit betoog
een weinig te donker gekleurd.

PRENTICE MULFORD: De zwijgende kracht. Hollandia-Drukkerij,
Baarn, 1932. (17 X 14). 192 biz.
Wij ontkennen niet, dat er veel waars en veel schoons in deze bladzijden staat, maar zij halen
het niet bij de sublieme en sobere schoonheid van het Evangelic van Christus, dat niets van
zijn nieuwheid, frischheid en levensvatbaarheid verloren heeft voor de moderne menschheid.
Maar al te vaak beperkt de schrijver zich tot vage algemeenheden, tot theosophistische bespiegelingen. Zijn opvatting over deugd en zonde belet, dat er van zijn leer een sterke opvoedende
kracht ten goede kan uitgaan; wie 's menschen verantwoordelijkheidsgevoel voor zijn zedelijke
daden verzwakt, kan nooit een veilige gids zijn op de stijgende wegen naar het ideaal. Wel
mogen wij alien de les van de zwijgende kracht van ons gedachtenleven voor onze daden ten
volle behartig en.

Prof. Dr. H. M. VAN NES: De brief aan de Hebreeen, de brief van
Jakobus, de eerste brief van Petrus. J. B. Wolters, Groningen, 1931.
ing. f 2.90.
(19 X 13). 148 biz.
De uitleg volgt de tekst vers na vers, maar vormt toch een doorloopende paraphrase; ze is soms
onbegrijpelijk onlogisch. Een enkel voorbeeld: „Geloof zonder werken is dood geloof." — „De
werken openbaren, dat er levend geloof achter verborgen is." Dat is een verzwaring van de
begrippen: oorzaak en gevolg. Of schr. de goddelijke inspiratie in katholieke beteekenis aanvaardt,
valt, volgens sommige opmerkingen, te betwijfelen; maar hij is ook dikwijls heel vaag. Het kan
gelden als document van de exegese der orthodox-Ned. Hervormde Kerk.

Dr. 0. NOREL: Protestant of Roomsch. G. J. A. Ruys, Zutphen, 1931.
ing. f 2.20, geb. f 2.90.
(19.5 X 13). 145 biz.
Ondanks de eerlijke bedoeling van schrijver en bewerker, om objectief 't Protestantisme (Lutheranisme) te stellen naast een zakelijke uiteenzetting van 't Katholicisme, blijkt uit bijna iedere
bladzijde, dat zoowel de schrijver als de bewerker, misschien buns ondanks, nog maar al te zeer
een op vooroordeelen en op verwarde begrippen steunende opvatting hebben van 't Katholicisme
of zooals deze schrijvers 't verkiezen, van 't Roomsch-Katholicisme.

R. M. PAUWELS: In 't licht der encyclieken. Geloofsverdediging, Anting. Bfr. 15.—.
werpen, 1932. (22 X 14). 216 biz.
Een levenstractaat over moreele en Katholiek-economische vraagstukken, berekend op dezen
tijd. Een reeks geestelijke voordrachten, die te saam een practische verklaring inhouden van de
jongste encyclieken Casti connubii en Quadragesimo Anno. Uitermate nuttig werk, voortgebracht naar den geest en in den taal van dezen tijd.

ANDRE PETERS: De twaalf staties. W. P. van Stockum & Zn., Den
Haag, 1932. 65 biz.
Kruiswegbeschouwingen aangekondigd te zien door Mr. van Rossum, stemt al dadelijk eenigszins
achterdochtig. Die achterdocht bleek gerechtvaardigd. De inleider wil ons laten gelooven, dat
bet abstract-mystieke Kier gebuld is in een brillant kleed van beeldvormen en woordschittering,
de schrijver „dat hij gepoogd heeft deze Statics uit het mystieke gebied in het litteraire te
rukken, zeggen wij: in 't religieus-extatische en door het extatische in het schoone." Nu met
mystiek hebben ze niets te maken. Wel lijken ze ons het resultaat van een zeer verwarde
litteratuur- en onbegrepen mystiekstudie. Ze bevatten dogmaloos humanitair-religieus beset --waaraan een bepaald slag moderne lui tegenwoordig pleegt te doen — tot uiting komend in een
opgewonden woord-gekletter.

R. PLUS, S.J.: De H. Eucharistie. Vertaald uit het Fransch door A. P. P.
Kluivers Pr. C. N. Teulings, 's-Hertogenbosch, 1931. (20 X 13.5).
119 blz.
Bevat niet alleen den leerstelligen inhoud, maar ook de bewijsvoering van de leer der H.
Eucharistic. Het lijkt bizonder geschikt niet alleen voor onze eigen katholieken, maar ook voor
andersden:kenden.

RAOUL PLUS S.J.: Christus in onze broeders. Vertaald uit het Fransch
door J. A. R. Munnecom, Pr. C. N. Teulings, 's-Hertogenbosch, 1931.
(20 X 14). 268 biz.
ing. f 2.40, geb. f 3.—.
Het eerste deel is 'n soort wetboek van 't christelijk werk. Het tweede deel is de studie van de
voornaamste practische middelen om in ruimere mate of op levendiger wijze de afgescheidenen,
losse of verlamde ledematen van Christus te verbinden. De drie groote middelen van 't apostolaat
zijn 't apostolaat van den uitwendigen ijver, 't apostolaat des gebeds, 't apostolaat van 't lijden.
Voor ontwikkelde leeken en onze religieuzen 'n opwekkend en verdiepend bock.

BO YIN RA: Das Buch der Liebe. Kober, Basel, 1931. (18.5 X 12).
138 biz.
geb. M. 5.—.
Schr. beschouwt zich als een Mahatma in Wien de Alziel der wereld (monistisch-pantheistisch)
bizonder openbaart, zooals zij zich openbaarde (volgens dit Brahmanistische stelsel) in andere
.,Leeraars", vooral der Indische richtingen, doch ook de Mahatma's „Paulus", „Christus" en
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anderen. De woorden van dit „Liefde"-boek zijn, in dezen pantheIstischen zin, woorden van
„goddelijke wijsheid m ; de liefde is, pantheistisch gedacht „die Urgewalt, die ihre Schauer ihm
durch Mark und Knochen sandte"; deze liefde is een zeker wereldfluidum van de wereldziel in
plant en dier en mensch en nog hoogere wezens. Voor iedereen 'n verboden want verwarrend boek.

P. DOM RAMBAUD 0.P.: Grandes figures de precheurs. P. Lethielleux, Paris, 1931. (21.5 X 14). 164 blz.
Vijf levensschetsen van groote Dominikanen, in gezelligen, lossen, gemoedelijken trant verteld
zonder veel diepgang of zwaarwichtige eruditie. De twee interessantste zijn gewijd aan Savonarola
en Lacordaire.

A. ROUL: L'eglise catholique et le droit commun. Ed. Casterman, Paris,
1931. (18 X 13). 552 blz.
gecart. Ffr. 20.
Schr. bewijst, na een prachtige uiteenzetting der beginselen gevolgd door die der feiten, dat: het
„gemeene recht" als voldoende ideaal voor de Kerk van tegenwoordig beschouwen en deze
minimale eisch als thesis stellen, een „ontkennen is van de Goddelijkheid der Kerk", een
„ondermijnen van het idee zelf van recht" en een omverhalen bij den basis van het evenwicht
der burgerlijke maatschappij zelf.

LOUIS ROLIZIC: Les sacraments en general. P. Lethielleux, Paris,
1932. (19 X 12). 210 blz.
ing. Ffr.
Een klare en duidelijke voor leeken bestemde verhandeling over het wezen en de uitwerking der
Sacramenten in het algemeen, alsmede over de personen die ze toedienen moeten en voor wie
ze bestemd zijn.

Mgr. RUCH: La doctrine sociale de l'evangile. La Bonne Presse, Paris,
1932. (17.5 X 11.5). Deel I 63 blz., deel II 122 blz.
Rerum Novarum en Quadragesimo Anno zijn de eenige lichtpunten in deze donkere tijden. Mgr.
Ruch, bisschop van Straatsburg, zet de groote princiepen van het sociale vraagstuk kort en
krachtig uiteen, in twee brochuren, die alleszins voor massa-verspreiding in aanmerking komen.

P. SAMUEL 0.CAP.: Het geestelijk leven. Kruisvaarders van St. Jan,
Rijswijk, 1932. (21 X 13). 382 blz.
Pater Samuel behandelt in het eerste deel het bovennatuurlijk leven en beleving en groei van
dat bovennatuurlijk leven; in het tweede de beoefening van het 'bovennatuurlijk leven of de
volmaaktheid dus de drie wegen der volmaaktheid -- en in het derde deal de middelen der
volmaaktheid, de Sacramenten, het gebed, de liturgie en de devoties. Een prachtige aanwinst
in onze Hollandscfie ascetische litteratuur.

Dr. 0. SCHABERT: Martelaren van onzen tijd. Vertaald uit het Duitsch
door Truida de Pijper. J. N. Voorhoeve, Den Haag, 1931. (23 X 15.5).
172 blz.
Dit boek is een nieuw bewijs voor de wreedheid der Sovjets en voor den haat, dien het Communisme aan iederen godsdienst gezworen heeft. Dat een Protestant deze bloedgetuigen van het

Christendom „martelaren" noemt, ligt voor de hand.

Dr. G. SCHREIBER: Das Deutsche Volkstum und die Kirche. GildeVerlag, Köln, 1931. 104 blz.
ing. M. 1.80.
Dit boekje is feitelijk geschreven als eene bijdrage over een onderdeel der wijsbegeerte, een stuk
ethika ten opzichte der minderheden in Duitschland. Als zoodanig geeft het een bepaalde richting
aan. Want ofschoon een vroegere tijd de cultuurscheppende waarde der Kerk sterk geprononceerd
naar voren bracht, zagen we later toch liever hare levensnabijheid en de cultuurplastische kracht
voor de geheele menschheid aangetoond. En dat wel ook juist voor het in de engheid van het
minderheidslot levende yolk in Duitschland.

KARDINAAL I. SCHUSTER O.S.B.: Liber sacramentorum. Vertaald
uit het Italiaansch door L. R. Bauersfeld O.S.B. F. Pustet, Regensburg, 1931. (21 X 14). 220 blz.
Dit werkje geeft de vertaling der Misteksten van de heilige feesten tusschen I October en het
einde van het Kerkelijk Jaar, met enkele korte aanteekeningen en verklaringen. Elk feast wordt
voorafgegaan door een kleine inleiding over de vereering van den betreffenden heilige in
vroeger eeuwen; men vindt daarbij verschillende interessante opmerkingen, o.m. over Romeinsche
basilieken en statiekerken.

Dr. G. H. SENDEN: Vrijzinnig Christendom en religieus Monisme.
Van Loghem Slaterus, Arnhem, 1932. (20 X 14). 125 blz.
Vrijzinnig Christendom is als tijdsuiting een hoogeren vorm van Christendom, een „ambivalentie ervan d.w.z. geboren uit het Christendom, daartegenover een zekere principieel-kritische
houding aannemend, en zoo komend tot de „imeta-religie" met een monistische wereldbeschouwing. Dit alles wordt behandeld in het eerste gedeelte van Van Senden's boek. Het tweede
behandelt „het symbolisch karakter van religieuse waarheid", natuurlijk opgebouwd op de
theorien van het eerste deeltje, die noch van Katholiek-, noch van Christelijk, noch van algemeen
wijsgeerig standpunt zijn to aanvaarden. Daarom moge dit boekje een nuttig werkje zijn ter
bestudeering der wijsbegeerte en godsdienstige opvattingen, daarin aprioristisch opgezet en
uiteengezet, bewezen zijn ze allerminst en nog minder een veilige levensgids.
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P. ANTOINE DE SERENT: La spiritualitê chrêtienne d'apres la
liturgie. Desclêe-de Brouwer & Cie., Paris, 1932. (20 X 13). 300 blz.
Ondanks zijn indeeling, die op het eerste gezicht in het geheel geen rekening schijnt to houden
met de orde der liturgie, ondanks zijn sours wat verwarde uiteenzetting en een zekere neiging
tot overdrijving, is het vol liturgischen geest en bevat het vele zeer juiste opmerkingen, die ten
juister begrip over de liturgie zullen geven, en haar wellicht aan sommigen zullen openbaren.

EDUARD VAN SPEYBROUCK: Een wonderdoener uit de XIXe
eeuw. Louis Stenger, Boulay-Moselle (France), 1931. (21 X 13.5).
182 blz.
DP wonderdoener der negentiende eeuw, wiens kort 'even bier wordt verteld, is de Eerw. Pater
Paul van Moll, Benedictijn uit de abdij van Dendermonde, die in roep van heiligheid in 1896
stierf. Zijn levensgeschiedenis is een aaneenschakeling van de verhalen der wonderen door hem
verricht. In den nicest eenvoudigen vorm worden er hier meer dan 'n vijfhonderd verteld. Een
tweede hoofdstuk bevat brieven van P. Paul van Moll, eenvoudige toespraken, brandend van
liefde voor Jezus, 't hoofdmotief van alle antwoorden, die hij gaf en eenige bladzijden kernachtige toespraken.
•

STANISLAS: De Heilige Margaretha Maria. Bode van het H. Hart,
Alken, 1932. (18 X 13). 51 blz.
ing. f 0.25.
Kort zijn de hoofdfeiten van haar leven hier samengevat, geen historische
tijd, waarin M. Maria leefde, geen beschrijving ook van bijpersonen. Haar
zaak een geweest met de godsvrucht tot het H. Hart. Dat last de brochure
beschrijving van de openbaringen van Jezus aan de nederige kloosterzuster,
evengoed doorleefd heeft als haar goddelijk voorbeeld.

ontleding van den
leven is in hoof&
goed voelen bij de
die kruis en lijden

P. VAN DEN TEMPEL, 0.P.: Mensch-God. J. J. Romen 6 Zonen,
Roermond, 1932. (17 X 12). 84 blz.
ing. f 0.90.
Dit keurig uitgevoerde boekje bevat een aantal beschouwingen over den eeuwenouden strijd
tusschen Gods-dienst en menschen-dienst. Het is verdeeld in een 4-tai conferenties. De eerste
behandelt de menschvergoding in de oudste tijden, de tweede de menschvergoding sinds
Christus' dagen tot de Fransche revolutie, vervolgens de menschvergoding in onzen tijd en
tenslotte die van het Bolsjewisme.

THERESIA RENATA DE SPIRITU SANCTO: Sehet and Kostet die
Friichte des Geistes. Herder & Co., Freiburg, i. Br., 1932. (20.5 X 14)..
XII-104 blz.
geb.. M. 2.60.
De twaalf vruchten van den H. Geest zijn: liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, lankmoedigheid, zachtmoedigheid, geloof, matigheid, onthouding en kuischheid. Het boekje is geschreven
met een diep indringend geloof, met degelijke theologische kennis.

TH. VAN TICHELEN: De Godsmannen uit het oud testament. Geloofsverdediging, Antwerpen, 1932. (22 X 15.5). 327 blz.
ing. f 1.50.
De groote verdienste van de Testamentische werken van Van Tichelen' is. dat hij op geheel eigen,
origineele wijze personen en feiten uit Oud- en Nieuw Testament in bun voile objectieve waarde
op bevattelijke, boeiende wijze ons meer nabij bracht. Dat alles wordt gedragen door echte
wetenschap en beproefde degelijkheid, die hem nooit de objectiviteit doet prijsgeven voor sub.
jectief gephantaseer.
J.

TIESEMA: De trouwe dienaar. J. N. Voorhoeve, Den Haag, 1932.
(20 X 14). 52 blz.
geb. f 2.50.

In korte hoofdstukjes worden ons bier stemmingsvolle meditaties gegeven op het Evangelic van
St. Marcus. Hoe mooi, innig, juist de meeste beschouwingen mogen zijn, ons zeggen als kathoken meerdere teksten iets heel anders. dan Calvinistische tekstkritiek daarin leest.

DOM RAYMOND THIBAUT: Ames saintes du grand siêcle. Abbaye
de Maredsous, Maredsous, 1931. (29 X 12). 128 blz.
In dit bock herleven voor onzen geest twee groote abdissen van de bekende, thans gerestaureerde
Benedictinessen-abdij van Farmontiers: Francoise de la Chatre en Jeanne de Plas. Als hervormster
van de regulieren observantie is vooral de eerste een sterke vrouw met groote gaven van verstand en hart.

F. J. THONNARD: Saint Bernard. La Bonne Presse, Paris, 1931.
(18.5 X 10). 98 blz.
Behandelt den grooten Middeleeuwer hoofdzakelijk als apostel van het kloosterleven, van de
eenheid der Kerk, van de Kruistochten en van het Katholieke geloof. Beknopt, maar prettig
geschreven.

SEBASTIANUS UCCELLO: Epitome morale-asceticum de sacramente
poenitentiae ministerio. P. Marietti, Turijn, 1930. (18 X 11). VII513 blz.
'
ing. L. 15.
Dit handboek der pastoraaltheologie is ten gebruike der biechtvaders een kleine Summa over deze
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kwestie. Vijf hoofdstukken handelen over de bediening van den biechtvader in het algemeen, -over de eigenschappen en deugden die voor hem noodzakelijk zijn, vooral over de voorzichtigheld — over zijn verschillende handelingen, d.w.z. over de wijze van ontvangen. luisteren, ondervragen, aanmoedigen, enz. -- over de geestelijke leiding, met beknopte overzichten, over de
verschillende oefeningen die de godsvrucht onderhouden, de beproevingen en verschillende
graden van geestelijk leven die de zielen moeten doormaken, -- tenslotte, over de verschillende
vormen van levensstaat, en de bijzondere verplichtingen die zij meebrengen.

SIGRID UNDSET: Begegnungen and Trennungen. Jos. KOsel El Fr.
Pustet, Munchen, 1932. (18 X 12). 267 blz.
Sigrid Undset confronteert het natuur-heidendom, het Protestantisme en het hedendaagsche
heidendom met het Katholicisme, bier verbaast ons telkens opnieuw haar ongemeen groote
historische eruditie. In dit boek legt zij een schitterend getuigenis of van haar vast verankerd
geloof, maar tevens geeft het ons een zuiver inzicht in haar vrouwelijkheid. die wij met luttele
woorden kunnen schetsen, liefde, huwelijk, moederschap en familie. Aan deze grondgedachte
ontleent heel het werk van deze Noorsche schrijfster haar opvoedende, bezielende en daarom
blijvende waarde.

Dr. M. H. A. VAN DER VALK: Bijbel, Oorlog, Vrede. J. Koning,
Baarn, 1932. 91 blz.
ing. f 0.75.
De schrijver handelt over Oorlog en Vrede vanuit streng calvinistisch standpunt en voelt niet
veel voor het Pacifisme. Het Katholicisme schijnt voor Dr. van der Valk niet mee te tellen.
Sint Augustinus is de laatste wiens meening wordt aangehaald. Van 400 tot 1500 schijnt er
geen Christendom bestaan te hebben. Hoe sympathiek dit vergeten Bijbel-geloof ook aandoet,
het is struisvogelachtig het Katholicisme te passeeren.

P. W. DE VEER, S.J.: De Priester-conferenties. R.K. Boek-Centrale,
Amsterdam, 1932. (14 X 11.5). 103 blz.
Eerst werkt P. de Veer uit de hoogverheven macht, aan den Priester geschonken als plaatsvervanger van Christus onder de menschen: daarop legt hij de zending uit van den Priester
onder de menschen. De wereld moet hij leeren en heiligen. Dan verdedigt hij en prijst hij het
coelibaat, zoo dikwijls aangevallen door de vijanden onzer Kerk. De vierde conferentie behandelt
de roeping van den priester; ze moet komen van God en een noodzakelijk kenteeken is de geschiktheid. Ten slotte wordt de verhouding geteekend van den leek tegenover den priester. Nu
hij aan 't slot spreekt over het gezelschap van de Vrouwen van Bethanie, had hij de Vrouwen
van Nazareth niet moeten vergeten met haar machtige Graalbeweging. Een welkom boekje zeker
voor Priesters.

Prof. Dr. A. VAN VELDHUIZEN: Met Jesus door het leven. La
Rivikre & Voorhoeve, Zwolle, 1932. (23.5 X 16.5). 190 blz.
ing. f 2.90, geb. f 3.90.
Dit boek telt vijf hoofdstukken: Die met Jesus waren, Met Jesus jong zijn, Met Jesus de natuur
in, Met Jesus aan den arbeid, Met Jesus den Berg op. Het geeft niet wat de titel belooft: daarvoor
is het te weinig practisch. Christus wordt niet voldoende beschouwd als het groote voorbeeld, dat
wij in het leven van iederen dag moeten benaderen, moeten navolgen. Vaak is het langdradig en
breedsprakig, sours echter ook innig en warm, als de schrijver over Christus' persoonlijkheid
spreekt.

G. VAN VELDHUIZEN: Onze feesten. H. Veenman & Zonen, Wageningen, 1932. (23 X 15). 90 blz.
Wai Dominee Veldhuizen uit informaties en onderzoekingen en uit 't veelzijdig „feest"-materiaal,
ook bij de katholieken, bijeenverzamelde als het beste en meest praktische, maakt dit boekje tot
een noodzakelijken wegwijzer voor federeen, die zich voor 't probleem geplaatst ziet, zoo'n
bijeenkomst te leiden of te arrangeeren ook al zou zijn persoonlijke smaak of bizondere levensbeschouwing in menig punt afwijken van die van den geachten schrijver. Met warmte aanbevolen.

WILLIBRORD VERKADE: Der Antrieb ins Volikommene. Herder &
ing. M. 5.—, geb. M. 6.—.
Co., Freiburg, i. Br., 1931. 376 blz.
De schrijver verhaalt zijn leven als monnik. Dit leven is uiterlijk haast even gevarieerd gebleven
als de eerste periode; Verkade heeft in veel plaatsen en landen als Benedictijn geschilderd. Het
is echter veel meer dan een levensverhaal: het is een boek vol moeten en wijsheid. Het draagt het
zuiver Benedictijnsche stempel in dien zin, dat hier een denkend en bespiegelend mensch aan
bet woord is, die zich rekenschap geeft van de verschijnselen om hem keen. Dit geeft een bijzondere
waarde aan bet bock. Daarbij maakt het den indruk van een volkomen eerlijk werk te zijn. Hier
is geen „Heilige" aan het woord, maar een naar God gekeerd mensch, wien de verscheidenheid
en de betrekkingen der dingen wel eens strikken spannen en zijn naar-God-gekeerdheid belemmeren. Verkade verfraait en vernist niet, maar zegt met ingeboren eerlijkheid en rechtschapenheid wat hij te zeggen heeft. Dit is geen „stichtend" boek in den devotee zin, maar een bock
dat nader tot God brengt door zijn in genade veredelde menscbelijkheid. Het bezit den edelen
stijl, de wijze gematigdheid, den humanen geeft, de grootschheid van vizie, die alle authentiek
Benedictinisme kenmerken.

A. VERMEERSCH, S. J.: Katechismus van het christelijk huwelijk.
R.K. Boek-Centrale, Amsterdam, 1932. (19 X 12). 109 blz. ing. f 0.40.
De geleerde schrijver geeft in antwoord op In 188 vragen de leer der Encycliek duidelijk weer.
'n Schematische klapper vergemakkelijkt nog 't inzicht.
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A. VERMEERSCH S.J.: Overwegingen over de H. Maagd. H. Coebergh, Haarlem, 1931. (15 X 11). 386 blz.
Bij het bewerken van dit boek is zoowel aandacht geschonken aan de praktische gevolgtrekkingen
als aan de leer over de H. Maagd zelve. Het boek zal aan de Priesters een grooten dienst bewijzen, vooral aan Directeuren van Mariacongregaties: er worden geen legendes aangehaald, en de
bewijsvoering steunt nooit op verkeerde schriftuurverklaring.

Dr. H. VISSCHER: Llit de wolk der getuigen. La Riviêre 8 Voorhoeve,
Zwolle, 1931. (24 X 16). 244 blz
Een bundel meditaties over de voornaamste beginselen, feiten en personen der 22 eerste hoofdstukken van 't boek der schepping. Bij 't aandachtig doorlezen en overwegen dezer schoone
bladzijden hebben we meermalen gedacht aan de Bijbelmeditaties van Dr. Abr. Kuyper.

IS. VOGELS S.J.: Geestelijke zieleleiding. Foreholte, Voorhout, 1932.
Per deel ing. f 3.50, geb. f 4.50.
(24 X 15.5). 290 blz. Deel II.
Met de breed-uitgelegde meditaties over .,Twee Standaarden", de drie soorten van menschen
verbindt P. Vogels beschouwingen over de armoede, de nederigheid, de zuiverheid; daarna volgen
verklaringen over de plaats, die de keuze van levensstaat, of verbetering van leven innemen in
het boek der geestelijke oefeningen. Jammer dat de dood het werk van P. Vogels heeft afgebroken.
Nog ligt er zoo'n diep studiemateriaal voor 't geestelijk leven in het laatste gedeelte der geestelijke
oefeningen, dat eindigt met de beschouwing ter verkrijging van de goddelijke liefde: een hooggestenide meditatie, 'n synthetische samenvatting van Ignatibs' boekje.

GERARD WALSCHOP: Nooit meer oorlog. Hooger Leven, Averbode,
ing. Bfr. 12.—.
1931. (20 X 15). 111 biz.
Zooals de titel genoegzaam aanduid, is dit een anti-oorlogsch en pacifisch werk...... 'n Felle
aanklacht tegen de verwikkelingen van 't oorlogsbedrijf en een warm pleidooi voor den werkelijken algemeenen vrede, zooals Rome ons in z'n encycliek heeft voorgehouden.

FRANZ WERFEL: Realismus and Innerlichkeit, P. Zsolnay, Wien
1931. 36 blz.
ing. M. 0.50.
Werfel heeft in dit werkje uitgesproken, wat vager of ,omschrevener op het oogenblik in veel
hoofden en harten omgaat: de roep om de heerschappij van den „musischen'' mensch. Werfel's
beschouwingen gaan te zeer langs het Christendom heen en staan te vertrouwvol gefundeerd in de
betere menschennatuur, om kans van slagen te hebben. Eenerzijds redeneert hij zuiver Marxistisch,
wanneer thij aanraadt zich niet tegen de sociaal-economische revolutie te verzetten, die zulk een
geestelijke verdorring ten gevolge heeft, dat er de zegepraal der ziel uit moet volgen, anderzijds
verwerpt hij alle Marxisme als geestdoodend materialisme.

COLETTE YVER: Mois de Marie. E. Flammarion, Paris, 1932.
(21 X 15.5). 237 blz.
Rond de vier woorden van 0. L. Vrouw, welke het H. Evangelic ons bewaart, groepeert zij
korte hoofdtrekken voor de vier weken der maand: het karakter van Maria, haar leven, de
betrekkingen tusschen Jezus en Maria, de verhouding tusschen Maria en de menschheid. Zoo
blijven er nog drie dagen over, waarvoor Collette Yver een vroom commentaar geeft op het
Salve Regina, het Stabat en het Ave Maris Stella. De werken der theologen doorbladerend en
terwijI zij haar hart laat spreken, schreef zij voor een interessante reeks een boekje, de moeite
van het lezen meer dan waard.

H. C. ZENTGRAAFF: Lourdes. G. Kolff 8 Co., Leiden, 1932.
(24 X 16). 61 blz.
Staande buiten alle religie, maar nOch de groote beteekenis, nOch de groote moreele waarde van
door anderen gekoesterde religieuze gevoelens onderschattend, heeft de schrijver van dit boek
niet geloovend, doch respecteerend en begrijpend Lourdes trachten te zien.

Dr. ADOLF ZIEGLER: Die russische Gottiosenbewegung. Jos. Käsel 8
Fr. Pustet, Munchen, 1932. 248 biz.
geb. M. 4.50.
Echt Duitsch grundlich heeft Dr. Ziegler studie gemaakt van de georganiseerde Russische
bestrijding van den godsdienst. Hij geeft een overzicht der organisatie, signaleert de leidende
krachten, toont aan welke methoden gevolgd worden, en van welke hulpmiddelen gebruik wordt
gemaakt. Waarlijk ontstellend blijkt hoe ver, ook in het buitenland, de satanische beweging
reeds gevorderd is; niet alleen in Duitschland, dat een voornaam operatieterrein is, maar ook in
de overige landen. Reeds daardoor is dit een boek van groote waarde. Maar het geeft ook
positieve bestrijdingsmethoden tegenover de Moskousche drijvers.

(ZONDER NAAM) : Leven der eerw. Moeder Pacifica. R.K. BockCentrale, Amsterdam, 1932. (20 X 14). 228 blz. ing. f 2.40, geb. f 3.—.
In deze biographic gaat het niet zoozeer over het uitwendige leven eener begenadigde kloostervrouw, maar bijna uitsluitend over den inwendigen opgang barer ziel. Zij is een contemplatieve:
haar leven moet dus in drie woorden zijn weer te geven: liefde, gebed en offer. Deze vaste
formule is in haar leven verheven werkelijkheid geworden.

(ZONDER NAAM) : Zij. A. N. Govers, Den Haag, 1932. (19 X 13).
231 blz.
Bedoeld als Meimaandboek en daarom verdeeld in een en dertig hoofdstukken. 't Zijn geen
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legenden of verhalen over wonderen door Maria's voorspraak geschied, maar korte, diep doordachte verhandelingen, die altijd practische strekkingen hebben, navolgbare trekken, die ons
zoo kort mogelijk bij Maria brengen en door Maria tot Jezus.

ZONDER NAAM: Nederlandsch Misboek, bewerkt door de Benedictijnen der abdij Affligem. Dekker & van der Vegt & J. W. van Leeuwen, Utrecht, 1932. 1200 blz.
Een misboek zonder den Latijnschen tekst en dus weer geschikt voor het yolk. Want daar het
geen Latijn verstaat heeft het genoeg enkel aan de Nederlandsche vertaling, waardoor daarenbovez
de omvangrijkheid van het toch reeds omvangrijke boek aanmerkelijk minder is.

ZONDER NAAM: Theologia Moralis. P. Marietti, Torino, 1932.
Wat in deze nieuwe druk te wijzigen en toe te voegen viel is gewetensvol geschied; van de
nieuwste gegevens op theologisch gebied, o.a. van de vermaarde encycliek de christianae
juventutis educatione, van „quadragesimo anno", van „casti connubii", is deugdelijk gebruik
gemaakt. Voor priesters is de zielzorg, zal kwalijk een betere vraagbaak in voorkomende moeilijkheden zijn te vinden dan dit waardevol moraalboek.

Zuster MIRIAM THERESIA: Hoogere volmaaktheid. Foreholte, Vooring. f 2.20, geb. f 2.90.
hout, 1932. 342 blz.
Deze verzameling conferenties -- een zes-en-twintig-tal ,--, zijn samengesteld door Zuster Miriam
Theresia, novice eener Congregatie van Liefdezusters te Convent Station in de Vereenigde Staten.
Het zijn zeer practische toespraken over alle Christelijke en kloosterlijke deugden, die ook als
lezing zeer bruikbaar zijn. Voor religieuze communiteiten, vooral vrouwelijke, een zeer welkome
uitgave.

OPV0EDKUNDE EN WIJSBEGEERTE
Het Lexikon der Padagogik der Gegenwart is een standaardwerk der
opvoedkunde in zuiver Katholieke opvatting, 'n vertrouwenswerk voor
al de problemen onzer tegenwoordige Roomsche Paedagogiek. Fr. S.
Rombouts heeft een goede bijdrage over de geschiedenis der Nederlandsche paedagogiek en den tegenwoordigen toestand. De twee deelen van
Knoppers over jeugd en Jeugdbeweging beschouwen de jeugdproblemen
van alle richtingen eerlijk --, maar altijd van geloovig .---, protestantschen
kant. Daarom zal onze beoordeeling over veel quaesties verschillen van
die van Knoppers, vooral daar, waar hij meer de practische opvatting
beschouwt en aanwijst.
Het eerste deel van de „Inleiding tot de Theoretische Paedagogiek" van
Prof. Dr. Waterink, n.l. De Paedagogiek als wetenschap 1 ) is door 't
verschijnen van dit vierde stuk voltooid, een oorspronkelijk opgevat en
uitgewerkt Hollandsch boek, volgens den geest der Vrije Universiteit.
In dit laatste boek van dit eerste deel wordt de indeeling der Paedagogische Stelsels behandeld volgens berekening en constructie. Apart
worden daarna behandeld Prof. Kohnstamm, Prof. Hoogveld en Gunning,
die de Paedagogiek niet als 'n wetenschap beschouwt. Philosophische
en dogmatische opvattingen en beoordeelingen van Prof. Waterink
verschillen veel van de onze. Een werk, door Franz Kaaf en Dr. Paul
Westhoff uitgegeven over Das Katholische Bildungsideal and die Berufsschule 2 ) bestaat uit zes lezingen over de „Berufsschule en Fortbildungsschule" in Duitschland.
De eerste lezing, de helft van 't boek, door Msgr. Dr. Fr. X. Eggersdorfer,
behandelt 't wezen en de geschiedenis der vakscholen, de godsdienstige
vorming etc. Kaaf bespreekt het godsdienstonderwijs, Westhoff den
rechtstoestand der scholen, Bergmann de vakschool en de oeconomen,
Kreuzberg het voortgezet onderwijs op dorpen en Dr. Wenger de
vakscholen der meisjes. Een rijk geheel, dat op menig punt ons leiding
kan geven.
De belofte van de samenstellers van Groei I voor 'n tweede deel werd
reeds na eenige maanden vervuld. Groei 11 3 ) is een typeering van paedagogische schrijvers uit vroegere eeuwen. Breedere uittreksels uit de
geschriften van opvoedkundigen van vroegere eeuwen zijn hier bijeengebracht. 't Zijn vertalingen, maar die zoo nauwkeurig-mogelijk alles
teruggeven, zelfs zinbouw en woordenkeus. Aan iedere vertaling gaat
'n korte inleiding over den schrijver vooraf. Zoo zijn er grootere stukken
nit de werken van Plato, Plutarchus, Desiderius Erasmus, Michel de
Montagne, Johannes Amos Commenius, John Locke, Jean Baptista de la
Salle, Jean Jacques Rousseau, Chr. Goth Salzmann, Johan Heinrich
Pestalozzi en Friedrich Fräbel. De sprong van de Grieken naar Erasmus
is wel wat groot. We krijgen zoo nets uit de werken van Seneca,
Quintilianus, Augustinus en Hieronymus. Rousseau is wel 't rijkst bedacht.
Het tweede boek, waar de opvoeding van Emile tot de puberteitsgaven
wordt beschreven, is in zijn geheel opgenomen. Wat meer critiek over
veel sophismen en over de loochen' ing der erfzonde, was hier op zijn
plaats geweest. Van latere Katholieke paedagogen missen we niet gaarne
Sailer, Diesterweg en Kellner.

26

OPV0EDKUNDE EN WIJSBEGEERTE.

In de serie van de „Opvoedkundige Boekenreeks" onder leiding van
Fr. Rombouts verschenen; Schoolrecht, Schoolstrjd en Schoolwet 4)
door J. Aarts in 2 deeltjes; R.K. Jeugdbeweging in Nederland 1 e Gedeelte
en De Gehoorzaamheid, 5 ) door P. Gervasius. De twee eerste brochures
geven 'n resumee van den schoolstrijd in ons land, van of 1798 tot 1920;
'n goed gedocumenteerd herdenkingsgeschrift van deze glorievolle dagen.
Het boekje van Rector B. H. de Groot over de R.K. Jeugdbeweging in
Nederland 6 ) beschrij ft: Het Patronaat, De Jonge Werkman; De R.K.
Jonge Middenstand; De Jonge Boerenbond; De St. Jozefs-Gezellenvereeniging, De R.K. Verkenners; alles met statistieken, overzichten en
werkwijze. Pater Gervatius legt in 't eerste gedeelte de theoretische
quaesties uit, die samenhangen met de deugd van gehoorzaamheid, de
problemen van wilsvrijheid en gezag: de laatste hoofdstukken zijn gewijd
aan de practische beoefening der deugd in de verschillende levensphasen.
In de Mededeelingen van 't Nutsseminarium zijn vier nieuwe nummers
verschenen: Het leerzame boek van I. van der Velde; Woordenschatonderzoekingen by de leerlingen van zesde klassen van Amsterdamsche
lagere scholen. 7 ) De beteekenis der school voor geestelijke volksgezondheld 8 ) door Dr. Ph. Kohnstamm; Radio en onderwijs 9 ) , door G. v.
Veen, 'n verdediging van radio op de lagere school. Het volksonderwYs
in Nederlandsch-Indiê 1°) door P. Post. Over het algemeen is het niet
gezien en niet gevraagd. Veel meer zoekt men Westersch Onderwijs,
omdat dit een soort gelijkwaardigheid met den Europeaan bezorgt.
De rijpende jeugd staat nog altijd in 't teeken der voile belangstelling
van de paedagogische schrijvers. Een belangrijk boek voor de kennis
der jeugd is 't boek van Dr. B. Winzen, Jugendringen. 11 ) Wij zijn voor
de psychologische kennis onzer Roomsche puberes dikwijls aangewezen
op niet-Katholiek psychologische onderzoekingen. En toch kunnen
onderzoekingen waar godsdienst en zedelijk Leven 'n centrale plaats

innemen, alleen maar beslissende waarde hebben voor ons jeugdwerk.
Dit boek is z6:5 georienteerd. 't Eerste deel legt methode en doel der
onderzoekingen uit. Vijf vragen zijn er gesteld: Zeg mij iets over uw
geloof aan God? Hoe is uw verhouding tot Jezus Christus! Tot wien
bidt ge 't liefst, tot God, Christus of tot Zijn heiligen? Wat doet ge om
beter te worden? Wat doet ge in de bekoringen tot zonde? De
antwoorden, die hierop binnenkwamen geeft P. Winzen woordelijk
terug: eerst van werkjongens, ouderen en jongeren; daarna van studeerenden, weer in twee groepen gescheiden. Daarna volgt 'n critische
beschouwing over deze antwoorden. 't Laatste hoofdstuk vat de voornaamste gedachten nog eens samen en vergelijkt den Roomschen jongen
met jongens uit andere levensopvattingen, o.a. Protestantsche puberes.
In werkeiijkheid trof hij daar ook veel godsdienst aan, maar dikwijls
doordrongen van 'n geest van liberalisme en bolschewisme, 'n gevolg
dikwijls van 't vrije onderzoek. Een boek dus om echte jeugdleiders
te vormen. Daartoe kan ook helpen Jeugdontwaken 12 ) van C. SkävgaardPetersen, een merkwaardig boek uit 'n diep-geloovige protestantsche
levensopvatting voortgekomen, overal belicht door Protestantsche
theologie en exegese. 't Boek teekent eerst de jeugd buiten het godsrijk,
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buiten het practische Christendom, buiten de beleving van 't geloof. In
de jaren van karaktervorming moet de jeugd zich dieper-bewust aansluiten aan de Kerk, 'n sterker genadeleven beleven. Jeugdconflicten
kunnen alleen in 't licht van 't Evangelie worden opgelost. Opbeurende
gedachten heeft de schrijver over de beproevingen der jeugdjaren: „Houd
dan maar moed." Zoo spoort hij aan, „wees blij, wanneer de zorgvolle
uren komen." Stel u dan voor, dat ge op Gods universiteit zijt en dat
Hij jets van u wil waken." In die jaren ontwikkelen zich sterk 't geweten
en 't liefdesleven. Aan deze problemen is wel de meeste plaats ingeruimd.
Ten slotte worden de tweede groote gevaren behandeld in die jaren:
de onechte naar-buiten-gekeerdheid en de ziekelijke-in-zich-zelf-gekeerdheid. Wat naast de echte jeugdkennis ons trof in dit werk, was de
groote belezenheid en schriftuurkennis bij den schrijver: op iedere
bladzijde bijna zijn er pakkende aanhalingen te vinden. 't Boekje van.
Martindale S.J. over Het moeil/k gebod 13 ) sluit zich goed aan bij 't vooraf gaande werk. Eerst worden verkeerde begrippen over het zesde gebod
weerlegd. Daar we een lichaam bezitten, hangen daarmee samen sexueele
neigingen, drang naar voortplanting en geslachtelijke neigingen. Een
verkeerd begrip over deze zaken is de oorzaak van veel gewetensangsten,
van moedeloosheid en slapheid. Daarop volgen glasheldere hoofdstukken
over de beheersching van woorden, gedachten en handelingen. Geleidelijk
klimt de schrijver dan op tot meer bovennatuurlijke wetten, motieven en
idealen. 't Boekje is heel eenvoudig gehouden, maar iedere uitdrukking,
ieder gezegde is diep overwogen. Hiernaast hoort genoemd te worden
de Vlaamsche vertaling van De Iongen met Karakter van Mgr. Tihamer
Toth. Jongens van karakter zijn jongens, die denken, dat 'n groote
verantwoordelijkheid op hen rust, dat ze met hun leven staan voor 'n
zwaren plicht, dat ze door gewetensvolle plichtvervulling voor hun ziel
moeten zorgen, deugden in zich moeten ontwikkelen, om de eeuwigheid
door God te beminnen. Hinderpalen voor de karaktervorming zijn
't menschelijk opzicht, de eigen neigingen, 't goed gekende hoofdgebrek,
de moedeloosheid en 't gebrek aan verstandige leiding. 't Grootste
gedeelte van 't boek wordt besteed aan de bestudeering van de middelen
voor karaktervorming. 't Karakter is de resultante van harden strijd,
van zelfopvoeding, van versterving. Een heele serie van pakkende
redele momenten uit 't jongensleven zijn hier bijeengebracht. Een brochure
van Rene Adriaensen beschrij ft kort de Schommelingen in de Psyche,
gedurende de Puberteitsjaren. 14 ) Hij gaat uit van twee feiten in den
puberteitscrisis; vooreerst worden er nieuwe functies klaargemaakt, nieuwe
neigingen en gevoelens, die tot voortplanting van 't geslacht dienen:
vervolgens groeit uit het kind een mensch, die voortaan op zich zelf
is aangewezen. Een scherp onderscheid maakt de schrijver tusschen
erotiek en sexualiteit. 't Boekje is ontstaan uit vertrouwelijken,
eenvoudigen omgang met studeerende jongens. De bekende romanschrijfster Ina Boudier-Bakker schreef een --- letterkundige -- paedagogische schets Het kind in den strijd met Leugen en Vrees. 15 ) De
beschouwing van die twee kindergebreken gaat niet diep: ze zijn niet
wetenschappelijk onderzocht, maar ze zijn wel letterkundig-mooi uit3
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geteekend. Oschoon we De Rijpere Jeugd 16 ) van Frankwood E. Williams voor practische vorming der jeugd ongeschikt beschouwen, zijn er
toch veel lichtpunten in dit uitstekend vertaald werk. Vooral de gedachten
over de gevoelsproblemen der rijpere jeugd, over jonge menschen tegenover de rijpere wereld, over de eerstejaarsellenden op de universiteiten
en de eigenschappen van leiders, zijn van practische beteekenis. 't Boek
geeft daarbij 'n juisten kijk op Amerikaansche opvoedingsproblemen.
Onder deze rubriek voor de rijpende jeugd kan ook de tweede druk van
Het Sexueele in den mensch 17 ) gerekend worden. Dr. Deelen heeft de
tweede druk totaal omgewerkt wegens de antwoorden, die in de Acta
Apostolicae Sedis 1 April 1931 zijn gegeven. De vraag was of de
methode van sexueele opvoeding of sexueele voorlichting kon worden
goedgekeurd. 't Antwoord luidde ontkennend. Bij de opvoeding tot
reinheid moet de methode gevolgd worden, die door de Kerk, door heilige
mannen en door de Encykliek „Over de Christelijke Opvoeding der
Jeugd" zijn aangegeven. Met die uitspraken voor de geest heeft
Dr. Deelen zijn boek omgewerkt. Hij wil geen sexueele voorlichting
gaan geven, als zou deze redding brengen in de gevaren tegen zinnelijke
bekoringen. Inzicht zelf geeft geen houvast, als 't geweld der hartstocht
losbreekt: dan moet er een sterk godsdienstig leven zijn bij een flinke
wilskracht. De nieuwe uitgaaf van De sexueele zedeleer en opvoedkunde 18 ) van Dr. F. W.Foerster komt kort bij onze Katholieke opvattingen volgens de Encycliek over Opvoeding, Huwelijk en de verschillende
responsae uit Rome. In een zaak blijven we altijd verschillen van Foerster.
Hij spreekt wel altijd over den onmisbaren steun van godsdienst in de
definieering van het karakter, wel over vele natuurlijke sterkingsmiddelen
van den wil, maar over 't leven en versterking der genade in onze harten
handelt hij niet. Met eerbied spreekt hij over 't huwelijk, over 't recht
van 't kind op monogamic. Hij treedt op tegenover to overdreven
cultus van 't erotische, op 't gevaarlijke van de psycho-analyse. Krachtig
waarschuwt hij tegen overschatting van intellectueele voorlichting. Hij
legt de macht uit van 't schaamtegevoel, de beheersching der verbeelding,
etc. 't Blijft 'n waardevol boek, waar wij veel aanvullen uit onze
Katholieke levensopvatting. Het boekje van Dr. J. de Roeck Wat zal
ik mijn kind zeggen 19 ) is een voorzichtige voorlichtingsmethode als dat in
sommige gevallen noodig zou zijn. Met nadruk wijst de schrijver er op,
dat Christelijke opvoeding en genademiddelen in deze zaak op de eerste
plaats moeten staan en dat dan pas de natuurlijke middelen kunnen
volgen, waartoe ook de sexueele voorlichting behoort. 't Beroemde boek
van Eduard Spranger, Psychologie der Jeugd 20 ) heeft eindelijk 'n Nederlandsche bewerking. Spranger gaat uit van 't felt, dat de opgroeiende
jeugd niet begrepen wordt en daarom niet voldoende geholpen en geleid
kan worden. Dat komt voor een groot gedeelte hieruit voort, dat de
opgroeiende jeugd gesloten is, zich verbergt voor volwassenen en den
vertrouwelijke omgang met ouders en leiders schuwt. Spranger geeft
nu 'n volkomen beeld van den psychischen toestand der jeugd. Hij vat zijn
uitgebreide psychologische studie aldus samen: Begrijpende psychologie:
structuur-psychologie; ontwikkelings-psychologie en typenpsychologie.
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Hij gelooft, dat het verkeerd is de psychische veranderingen in de
puberteitsjaren uit de lichamelijke te willen verklaren. De physiologische
vastgestelde feiten zijn zeker van groote beteekenis, maar ze brengen
voor de psychologie geen verklaring. Na deze algemeene richtlijnen
bespreekt Spranger 't phantasieleven der jeugd -- de critiekzucht -verband tusschen erotiek en sexualiteit, het rechtsgevoel, de religieuze
ontwikkeling, etc. Een rijk studieboek voor jeugdleiders, maar niet op
ieder punt zijn we 't eens met Spranger, ofschoon hij zich 'n geloovig
Christen toont. Een Nederlandsche vertaling hebben we gekregen van.
't Katholieke werk van Rudolf Allers, Karakterkunde en Karaktervorming. 21 ) De wetenschappelijke onderzoekingen der laatste jaren heeft
hij in Katholieke banen geleid, zoover dat kon. In dit boek krijgen we
achtereenvolgens de ontleding van 't wezen van 't karalder en de reacties
van de omgeving, waarin hij zich bevindt. De Katholieke geest, waarin
de schrijver leeft, heeft hem mogelijk gemaakt uit de omvangrijke en felomstreden theorieen der psycho-analyse, individueelpsychologie en
karakterologie, datgene naar voren te brengen, wat bruikbaar en
aanneembaar is voor onze Katholieke karaktervorming. In zijn boek
Hedendaagsche Karakterkunde 22 ) heeft Ds. Ter Haar de verschillende
stelsels van karakterkunde, in verschillende publicaties verspreid, zoo
objectief mogelijk bijeengebracht. 'n Korte geschiedenis geeft hij voorop.
Achtereenvolgens worden nu de systemen van Heymans, van Jung,
Eduard Spranger, Kretsmer, Ludwig Klages en Ewald beknopt behandeld.
't Slotwoord van 't boek beschrij ft nog kort de denkbeelden van Bavinck,
Adler en Kunkel. 't Boek van Allers, in Katholieken geest geschreven,
is niet besproken. Een diep-doordacht boekje Het Verkeeren 23 ) heeft
P. L. J. Callewaert voor de rijpende jeugd geschreven. Hij zegt duidelijk
alles wat met deze moeilijken tijd samenhangt. Een goed stuk jeugdmoraal, waar de verwijzing naar Foerster beter was weggebleven. Een
oorspronkelijk boek over Sexueele Opvoeding 24 ) is het werk van Mevr.
W. j. van Leeuwen—Vos, een gehuwde vrouw met zeer veel ondervinding. 't Eerste gedeelte legt de voortplanting uit op populaire wijze:

eenige plaatjes verduidelijken nog den tekst. 't Tweede gedeelte behandelt
de sexueele opvoeding in vier uitvoerige hoofdstukken, die ieder 'n tijdvak van zes levensjaren omsluiten. Voor ieder levensperiode worden
veel practische voorschriften gegeven voor een sexueel-rein leven. Veel
nadruk legt de schrijfster op de macht van 't milieu, op 't goede voorbeeld, op de gevaren der coeducatie, van onvoorzichtige lectuur. 't Boek
is nergens anti-christelijk geschreven maar toont toch nergens de indirecte
methode der Katholieken voor bewaring der reinheid. Wel dringt het
aan op sterke wilsvorming; voorlichting en inlichting op zich zelf, zijn
niet voldoende voor 't behoud der reinheid. 't Boek toont allerduidelijkst,
hoe 'n vrouw anders oordeelt over 't sexueele leven als 'n man, De
leider van 't psychotechnisch laboratorium der Philipsfabrieken heeft in
zijn werk School, Beroep, Aanleg 25 ) een goed leesbare samenvatting der
toegepaste psychologie bijeengebracht voor practische doeleinden. In vijf
hoofdstukken is de stof verdeeld. Na 't inleidend hoofdstuk over intelligentietests, over 't werk van Binet-Simon, de legertests in Nederland
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en de uitkomsten der ldassikale schoolproeven volgt de bespreking van
't practisch nut der nieuwere hulpmiddelen. Drie veel-besproken rapporten, n.l. van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 't rapport
van de Commissie-Verdenius, en 't rapport-Van Veen en Kohnstamm
worden bestudeerd en met practische voorstellen verbonden, die gezocht
zijn in een betere opleiding van de leerkrachten van 't L.O. en 't M.O.
De drie laatste hoofdstukken zijn gewijd aan de bespreking van de
zwakzinnige kinderen, begaafde kinderen en de beroepskeuze. In de
laatste afdeeling is weinig rekening gehouden met de onderzoekingen
van Roels, v. d. Spek, Van Ginneken en Zegers, te veel Amerikaansch
georienteerd. Een studieboek van beteekenis voor onze leeraren en
onderwijzers is de Logika 26 ) van Otto Willmann, opnieuw door Karel
Leonard bewerkt. 't Boek gaat terug naar de grondleggers der logica,
Plato en Aristoteles, behandelt in vier hoofdstukken: De Denkwerkzaamheden, De Denkvormen, De Denkwetten en de Denkwerkingen,
in een aantrekkelijken vorm de geheele logica in verband met de
Didactiek, opgehelderd met veel aanhalingen van Grieken en Latijnen.
Als derde deel van de Paedagogiek, Handboek voor Kweekscholen, is
verschenen De School 27 ) door Gilles van Hees. 't Is een met zorg bijeengebrachte, theoretisch-practische inleiding voor toekomstige onderwijzers.
't Grootste gedeelte wordt in beslag genomen door de methodiek. Hier
missen we de globalisatiemethode van Decroly voor 't aanvankelijk lezen.
Zwak is het hoofdstuk over de moraal-zedekundige verhalen. 't Blij ft
overal een vertrouwd boek.
De Spiritual Day van Moeder Bolton, door den H. Vader op een
bijzondere wijze aanbevolen aan de opvoeders der kleinen is 'n tactische
uitleg van 't geestelijk leven voor de kleinen. Over 'n twintig lessen is
de stof verdeeld. Iedere les geeft eerst 'n korte inleiding, dan volgt de
uitleg, die 't kind van 't bekende naar 't onbekende voert door voorbeelden en geschiedenissen uit het H. Evangelie en de levens der Heiligen.
De ondervinding leert, dat de methode van Moeder Bolton goed werkt.
Diepe kennis van ons geloof en 'n beproefde methodiek spreekt uit
iedere les. P. Janssen S.J. heeft 'n serie eenvoudige schetsen bijeengevoegd
om ouders te helpen in de Katholieke opvoeding der kinderen onder de
titel Ouderweelde. 28 ) P. Jansen is een soort ambulant paedagoog, zooals
Amerika die kent, die 't vertrouwen der ouders weet te winnen en dan
spoedig raadgevingen geeft voor school en opvoeding. De stukjes zijn
verslagen van zulke bezoeken; 't gaat vooral over de godsdienstige
vorming, over roeping der kinderen, over verstandelijken aanleg, beroepskeuze, etc. etc. 't Boekje is zoo eenvoudig-mogelijk gehouden. L'education
religieuse de l'Enfant 29 ) door J. Burret is 'n practisch boekje voor de
vorming van 't godsdienstig leven van 't kind. 't Eerste gedeelte is gericht
tot de moeders. Dan volgt de methodiek voor school en huisgezin. Er
zijn zeer oorspronkelijke hoofdstukken, b.v. Jesus-Hostie, hâte du tabernacle. La Charitê. Een sympathiek boek is het werk van Prof. Dr. E.
Carp Het misdadige kind in psychologisch opzicht. 30 ) Een dubbel doel
heeft het: vooreerst: inzicht geven in de verschillende factoren, die scha-

delijk zijn voor het kind en vervolgens richtlijnen aangeven, waarlangs
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misschien verbetering te bereiken is. Hij spreekt over de macht van milieu,
over den onzekeren invloed der erfelijkheid, over de gewetensfuncties,
etc. Heel eenvoudig zijn de hoofdfactoren van misdadigheid bij 't kind.
Wegen en Dwaalwegen der Opvoeding 31 ) beschouwt het geweten als
de beslissende macht in de opvoeding, maar niet het geweten in den
Katholieken zin van dat woord. Ook bij de definieering van 't doel der
opvoeding verschilt 't boek van onze levensopvatting. Over wilsvorming
zijn er prachtige richtlijnen aangegeven. Met veel durf en scherpte
ontleedt de schrijver de waarde van sport in de puberteitsjaren; met de
grootste omzichtigheid moeten sportleiders te werk gaan opdat wat ontspanning zijn moet niet tot voornaamste inspanning wordt. P. Ballings
gaf dit jaar zijn zesde paedagogisch boek uit: God in de natuur, een
boek in den meest van Dr. Tihamer Toth, Mit offenen Augen durch
Gottes Natur. De stof bekoort en de stijl is nog meer verzorgd. De
geloovig-gevoelde beschrijving van zon, maan, sterren, boomen, planten
en vogels, van de wisselingen der seizoenen met oorspronkelijke opmerkingen en in keurig-gekozen uitdrukkingen moeten wel bekoren. De
eerste 65 bladzijden ontwikkelen op de meest oorspronkelijke wijze het
Godsbewijs door finaliteit. De bekende Roomsche boeken van Mr. W.
J. A. J. Duystee over de Leer der Kuischheid en Het V oortplantingsleven van den Mensch door H. J. Schim van der Loef f beleefden weer
een nieuwen druk. De brochure van Romano Guardini Nieuwe Jeugd en
Katholicisme 32 ) vertaald door E. van der Hallen, geeft in 't kort aan, hoe
de jeugd door de leiders moet beschouwd en behandeld worden, hoe ze
deemoedig zich aan de leiding van God en Zijne kerk moet onderwerpen,
hoe daarin alleen de oorsprong kan liggen van hooge levensidealen.
Jeugd in haar zelfbewustzijn, moet zich onderwerpen aan de voile leiding
der Kerk. Het derde werk in de „Problêmes d'Education" onder leiding
van Pradel verscheen Conseils pour la direction des Oeuvres de jeunesse."
De schrijver, H. Hello, lid der Congregatie van Vincentius a Paulo wil
raad geven aan jonge priesters, die in de tegenwoordige jeugdbeweging
zijn betrokken. Al de vingerwijzingen zijn voortgekomen uit de Heilige
Schriftuur, de Encyklieken der Pausen en de leer der Kerkvaders —
juist gericht naar 't laatste doel van den mensch, de redding zijner ziel.
Niet alles is voor Holl lnd geschikt, maar de juiste richting in 't
patronaatswezen wordt heel scherp uitgeteekend. Dr. Steinberg, de
schrijver van de Grundfragen der Sozialethik, heeft in zijn boek Das
Problem der sozialen Erziehung in der klassischen Padagogik 33 ) de
ideeen ontleed van Helvetus, Locke, Rousseau, Pestalozzi, Fichte, Herbart en Schleiermacher met betrekking tot de sociologie en sociale psychologie. We hadden in dit kader liever andere namen gezien en zeker
meer critiek. Even moeten we wijzen op de brochure van Dr. Hans Winkler, Schiller in ihrem Grundwesen 34 ) als een goed middel voor het opwaken van personenbeschrijving. Een frisch paedagogisch boek is de
Problemen 35 ) van Alb. Decoene, een tiental schetsen, waarvan de eerste
vijf typeeringen geven van scholen in Kairo, in de Sahara, in Noorwegen,
in Westerwald en in Spanje. De laatste zeven behandelen paedagogische
onderwerpen met sterken aandrang om onze werkwijze in de opvoeding

32

OPV0EDKUNDE EN WIJSBEGEERTE.

te herzien en terug te gaan naar onzen specifiek-Christelijk opvoedingsarbeid --- vooral onze kracht leeren zoeken in de Eucharistic. Een boek
van vurige Christelijke overtuiging. Een frisch en diepzinnig boek gaf
Linus Bopp weer uit onder den titel: Wir Sind die Zeit. 36 ) 't Is een boek
om vertrouwen op te wekken bij opvoeders in de toestanden van het
moderne Katholieke leven. De meeste opvoedingsfactoren van onze dagen
doorloopt hij en telkens wordt uitgelegd, hoe wij Katholieken daarvan
gebruik kunnen maken: de opvoeders moeten zelf geestelijke menschen
zijn, 'n bovennatuurlijk leven leiden en dan pas kunnen ze echter
Katholieke karakters vormen. Een verblijdend teeken is het, dat er op
't oogenblik veel aandacht geschonken wordt aan 't gebedsleven der
opgroeiende jeugd. Veel moose kerkboeken verschenen er den laatsten
tijd; voor de studeerende jeugd werd door P. Peuler S.I. met zorg
samengesteld: Im Zeichen Christi 37 ) een liturgisch gebedenboek, dat
volmaakt aanpast aan de mentaliteit der opgroeiende studenten. Wat
breeder is het goed verzorgde Vlaamsche Kerkboek Dapper en Vroom 38)
van P. van Steenberge S.J.
De Katholieke psycholoog Dr. L. H. M. Berger schreef een hoogstaand
boek over de Moeilijkheden op sexueel gebied bij kinderen, 39 ) een aanvulling van het vele, wat op dit gebied verscheen, 'n boek, dat rekening
kon houden met de pauselijke Encycliek over „de Christelijke opvoeding
der jeugd." Voor alles zocht de schrijver de afdoende genezing of
voorkoming van sexueele zwakheden in de sterking van den wil, gesteund
door den godsdienst en de zedeleer. De leiding van den biechtvader kan
van beslissende beteekenis zijn op dit punt. Een diep Katholiek werk is
Ruf von Trier, Bericht iiber der VI Reichstagung des Katholischen Jungmannerverbandes Deutschlands 1931 zu Trier-von Jacob Clemens. De
awee eerste voordrachten: Die Jugend im Gottesreiche der Kirche door
Dr. Franz Bornewasser en Die Jugend im Gottesreich zijn prachttractaten voor de Christelijke opvoeding, volledig en echt apostolisch.
Bij onze Tijdschriften, Dux Ons Eigen Blad — etc., etc., die allen goed
op peil bleven, kwam Opvoeding Indisch Tijdschrift, waarvan de eerste
jaargang heel wat nuttigs publiceerde. De breede Tijdschriftenschouw,
heel correct ineengezet, verdient navolging.
v. L.
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33) Dr. WILHELM STEINBERG: Das Problem der sozialen Erziehung. E. Reinhardt, Munchen, 1932. (20X 14) 146 blz. ing. M.3.---.
34) Dr. HANS WINKLER: Schulen in ihrem Grundwesen. E. Reining. M. 0.80.
hardt, Munchen, 1932. (23 X 16). 16 blz.
35) ALB. DE COENE: Problemen. Davisfonds, Leuven, 1932. (19 X
15). 143 blz.
36) LINUS BOPP: Wir sind die Zeit. Herder & Co., Freiburg i. Br.,
1932. (22 X 14.5) 198 blz.
ing. M. 4.70.
37) WILHELM PEULER, S.J.: Im Zeichen Christi. Herder & Co.,
Freiburg i. Br., 1932. (13.5 X 8). 374 blz. ing. M. 2.—, geb. M. 2.40.
38) A. VAN STEENBERGEN, S.J.: Dapper en vroom. Brepols, Turnhout, 1932. (13 X 18) 558 blz.
39) Dr. L. H. BERGER: Moeilijkheden op sexueel gebied bij kinderen.
J. j. Romen & Zonen, Roermond, 1932. (23 X 15.5). 199 blz.

H. AALBERS: De wijsbegeerte van Dr. J. D. Bierens de Haan. A. W.
Sijthoff, Leiden, 1932. (23 X 15.5). 223 blz.
Terecht legt schr. verband tusschen de pantheistische wereldbeschouwing van Dr. Bierens de Haan
en de opvattingen van Spinoza eenerzijds en van Hegel anderzijds. Dr. B. de H. heeft verwantschap met beiden, doch wijkt in bepaalde punten tevens van hen af. De wijsbegeerte van B. d. H.,
voorzoover ontwikkeld in zijn Levensleer naar de beginselen van Spinoza, is spinozistisch in
wezen; zij rust op de grondgedachten van Spinoza's levensleer niet op diens wereldleer (methaphysica); zij vult verschillende leemten aan; zij legt meer den nadruk op de persoonlijkheid; zij aanvaardt niet twee wereldbeheerschende principe's (goed en kwaad), doch leert, dat het kwaad
de negatie van het goede is, dat het kwade dus naar diepere werkelijkheid niet bestaat. Deze
studie gunt ons een goeden kijk zoowel op B. d. H. als op Spinoza en Hegel. Aileen voor wijsgeerig onderlegden.

A.

ADLER: Menschenkennis. Erven

J.

Bijleveld, Utrecht, 1932. 219 blz.
ing. f 3.75.

De boeken van den stichter der Individualspsychologie zijn niet voor iedereen en met zijn opvattingen kunnen wij Lang niet altijd meegaan. Aldus blijft het boek gereserveerd voor een kleinen
kring van critische, gerijpte en ontwikkelde lezers, die naast hun critiek gaarne waardeering zullen
hebben voor de vaak verrassende gedachten en opmerkingen van den schrijver.

RENE ADRIAENSEN: Schommelingen in de psyche gedurende de
puberteitsjaren. De Sikkel, Antwerpen, 1932. (20 X 14). 73 blz.
Dit boekje wil een betrouwbaar inzicht geven van den zoo moeilijk-te-benaderen puberteitsleeftijd, niet verkregen door de onvoldoend experimenteele methode, niet door dagboeken, maar
door een vertrouwelijken omgang, door met hen mee to leven. We zouden willen vragen, hoe
't godsdienstonderwijs zou moeten zijn, wanneer deze leeftijd de periode is van godsdienstige
twijfelingen en onvastheid. Elk scherp onderscheid wordt overal gemaakt tusschen erotiek en
sexualiteit in geheel 't boekje. Heel juist ook geobserveerd, wat aemulatie, straf, fierheid in die
jaren beteekenen.

Dr. ALEXANDER ALTMANN: Die Grundlagen der Wertethiek.
Reuther & Reichard, Berlin, 1931. (23 X 15.5). 113 blz.
ing. M. 5.—.
Max Schelers strijd voor objectleve waarden tegen het formalisme van de Kantiaansche ethiek
en voor het individueele element in den zedelijken plicht worden uitvoerig behandeld. De
schrijver onderzoekt vooral de kentheoretische gronden van Scheler's ethiek, die door Scheler zelf
niet ex professo zijn behandeld. Hij legt ook op talrijke punten verband met Scheler's voorgangers, Husserl, Brentano, Dilthey en houdt rekening met de critiek van Messer. Kynast e.a. op
de phaenomenologie. Een goed en duidelijk boek.
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EVA ASSCHER: Een kinderleven. Goede en Goedkoope Lectuur, Aming. f 1,-, geb. f 1.50.
sterdam, 1931. (18 X 12). 77 biz.
Kinderherinneringen om de ouderen aan te toonen, wat er verkeerd wordt gedaan in de opvoeding,
en hoe de kinderen veel voelen, wat ouderen meenen, dat aan hen voorbij gaat. Eva Asscher
heeft haar kinderjaren niet vergeten maar past deze als ervaring toe op de kinderen van een
lateren tijd.

M. BALLINGS: God in de natuur. Bode van H. Hart, Aiken, 1931.
ing. f 0.60.
(19 X 13). 180 biz.
De geloovig-gevoelde beschrijving van zon, maan, sterren, van boomen, planten, vogels, van de
veranderingen der seizoenen, met zeer oorspronkelijke opmerkingen en uitdrukkingswijze moeten
wel bekoren. Hij wil de denkende jeugd door de beschouwing van de natuur opvoeren tot God,
voor onze opgroeiende jongens, dat oog en hart en verbeelding zal veredelen, bewondering
en liefde voor den Maker van al het geschapene zal doen groeien.

Dr. W. VAN BEMMELEN: Brieven aan een onbekende. W. P. van
Stockum & Co., Den Haag, 1931. (20 X 15). 158 biz.
ing. f 2.50.
Wie in deze Brieven aan een Onbekende, van de wonderlijke geschiedenissen der stof, meent
te vinden een uiteenzetting van denkbeelden over den bouw der stof, zooals de natuurweten.
schap ons biedt, vergist zich. De lezer vindt een serie phantastische vertelsels, waarin Schopenhauersche ideeen zijn verwerkt. Van Christelijk standpunt is op de pantheistische opvattingen
heel veel aan te merken. Vooral voor jongere lezers allerminst geschikte lectuur.

WALTER BETZENDORFER: Glauben and Wissen. Leopold Klotz,
Gotha, 1931. (24 X 16). 260 biz.
Schr. is erin geslaagd, het vraagstuk van geloof en weten, dat door Grabmann het centrale
probleem van de Scholastiek genoemd is, objectief, duidelijk en overzichtelijk te behandelen.
't Is jammer, dat hij niet voldoende op de hoogte is van de litteratuur. Schr. steunt te veel
op Grabmann's Geschichte der scholastischen Methode, zonder op Grabmann's verder werk voldoende acht te slaan. Bij Abelard blijven de uitgaven van Geyer buiten behandeling, voor
Bonaventura dient nog een uitgave van Lyon 1668 naast die van Quaracchi, de nieuwe editie
van Alexander van Hales is den schrijver onbekend.

Prof. Dr. L. BOLK: Hersenen en Cultuur. Scheltema & Holkema, Amsterdam, 1932. (22 X 16). 63 biz.
Deze derde druk van 't boek van Prof. dr. L. Bolk heeft een lange inleiding van Prof. Dr. Ariens
Kappers met een literatuurlijst van Bolks geschriften om wat beter de opvattingen van 't werk
te belichten. 't Boek zelf uit een redevoering bestaand voor den Dies natalis op 5 Januari 1918
en een verderen uitleg over hersenen en cultuur staat nog in 't volle naturalisme, dat altijd
de herleidbaarheid van t' denkleven tot het hersenleven heeft verdedigd. De vergelijking van
Bergson van den haak en het kleedingstuk is overbekend voor de weerlegging van dit systeem.
Uiterlijk zijn ze ten en samenhangend, maar innerlijk onafhankelijk en totaal gescheiden. Zoo
is het ook gelegen met het hersenleven en 't denkleven. Over 't naturalistisch evolutionisme heeft
Bergson in zijn nieuw werk over zedeleer en godsdienst zeer ware beschouwingen. Er worden
wel heel veel belangrijke feiten aangehaald, maar 'n zuiver naturalistische verklaring kan daar
licht brengen.

J. C. DE BOONE-SWARTWOLT: Het rosarium. J. M. Meulenhoff,
Amsterdam, 1931. (20 X 13.5). 233 biz.
Men moge over dichters en kunstenaars denken, hoe men wil, zij alien nemen scherp waar en ze
beschikken meestal wel over zooveel overtuigingskracht, dat zij den meest zakelijken vakman zullen weten te boeien. Nu zouden we niet gauw er aan denken, om opvoeders als zakelijke yaklieden te kwalificeeren, maar zij zullen zelf de laatsten zijn om tegen te spreken, dat hun yak, -66n, dat toch v66r alles vol leven moet zijn, -- het gevaar loopt, schade te ondervinden van hun
zuivere vak-studie. Hoe welkom zal hun dan ook de stem van het leven zelf zijn, van deze zeer
fijn voelende verklankers van het leven, die dichter of prozaist zijn. In dit boek is een schat van
literatuur bijeengebracht in vers en proza, allemaal over het kind en de jeugd.

HENRI BOREL: De Chineesche Filosofie. P. N. van Kampen & Zoon,
Amsterdam, 1932. Deel III. 30 biz.
Zonder iets of te willen doen aan de mogelijke kwaliteiten van den heer Borel als Sinoloog, ,--, ze
zijn allicht beter dan zijn moraal-beoordeelingen, --- wil het ons voorkomen, dat hij de waarde
van het door hem vertaalde werk ietwat te hoog aanslaat. Zoo is hij o.a. van oordeel ,„dat de
vrede van Europa niet verzekerd zal zijn v66r de door hem (Mencius, ongeveer 3e eeuw v. Chr.)
vooropgestelde Menschelijkheid en Rechtvaardigheid de politick zullen leiden". Vooralsnog
hechten wij weer waarde aan wat de laatste Pausen in hun encyclieken hebben uitgesproken.

Dr. J. H. CARP: Het Spinozisme als wereldbeschouwing. Van Loghum
ing. f 2.90.
Slaterus, Arnhem, 1931. (20 X 14). 227 biz.
Het Spinozisme wordt in dit boek volgens de methode der typologie voorgesteld als een systeem
van immanentie. intuitie en mystiek. Het heeft tot grondslag het schouwende inzicht in de
eenheid van het Al, waaraan de Godsidee een religieuze tint geeft. Deze interpretatie van het
stelsel van Spinoza is in strijd met de traditioneele, die 't juist als een zuiver en consequent
rationalisme heeft opgevat. Carp weet haar echter in groote lijnen aannemelijk te maken,
al is zijn typologie door te ver doorgevoerde schematiseering op menig punt onjuist. Het boek
is alleen voor ingewijden in st Spinozisme te verstaan.
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S. CATTELION: Beknopte Summaleer van Sint Thomas. Van In El Co.,
Lier, 1931. (17 X 11). 119 biz.
Een proeve, die weinig geslaagd mag heetenl Trouwens, een onbegonnen week: zooals een
criticus terecht opmerkte -- de leer der zedelijke en dogmatische theologie in de summa vervat,
in het schelpje van een „beknopte samenvatting" te concentreeren.

VICTOR CATHREIN S.J.: Philosopha moralis. Herder & Co., Freiburg
i. Br., 1930. (20.5 X 13). XIX-524 blz.
ing. M. 6.—, geb. M. 7.50.
Deze philosophia moralis vervalt in drie groote afdeelingen, a) algemeene moraal (over de menschelijke daden als goed en kwaad, deugd en ondeugd, verdienstelijk en strafschuldig, natuurwet,
geweten, recht), b. (individueele moraal (plichten van den mensch tegenover God, zichzelf en den
medemensch), c) sociale moraal (gezin, staat, internationale verhouding. In dit boek liggen veel
t kennis en eruditie opgelost en op de vele aan de orde komende vragen geeft Schr. een beredeneerd uitsluitsel. Al blijven er wenschen te uiten en kan men niet altijd met schr. accoord gaan,
dit belet niet het onderhavige boek te waardeeren als een werk van veel studie en nadenken.

P. CONSTANTINUS O.M. CAP.: Eucharistie en missie. Kruisvaarders
van St. Jan, Rijswijk, 1931. (19.5 X 13.5). 70 blz.
ing. f 0.50.
Schrijver geeft van de missie-gedachte deze typeerende verklaring: „de missie-gedachte is de
spontane, die psychologische levensuiting van een machtig organisme, van Christus uitgaande
tot doensdienstige eening van alien in Christus". Een oorspronkelijk en interessant boekje.

Prof. Dr. COOPER: Het Katholiek levensideaal. Vertaald uit het Engelsch door De Coene en De Hovre. L. C. G. Malmberg, Den Bosch,
1932. (24 X 16.6). 266 blz.
ing. f 2.10.
Dit deel bevat 52 lessen, waarvan de eerste 12 't gebod der naastenliefde behandelen voor onzen
tijd; dan volgen andere quaesties, burgerschap, sociale rechtvaardigheid, gezin en gezinsleven,
etc. De laatste 25 lessen zijn gewijd aan de genade, gebed, verlossing. etc. 't Geheel is een
rijk, oorspronkelijk boek, een prachtproeve voor de oplossing van 't godsdienstonderwijs aan de
rijpere jeugd. Maar er warden hooge eischen gesteld aan den godsdienstleeraar om volgens
dezen cursus zijn lessen in te richten. Omdat het boek even goed voor Holland als Belgie
bewerkt is, had een Hollandsche revisor hier buitengewoon nuttig werk kunnen verrichten
met betrekking tot de taal.

PETER DEHEN: Leben and Gegenwart. Herder & Co., Freiburg i. Br.,
1932. (18.5 X 11). 104 blz.
ing. geb. M. 1.20.
Een eenvoudig maar sterk geschreven boekje voor de jeugd in de jaren der beroepskeuze. In
acht hoofdstukken met nog veel onderverdeelingen zijn allerlei practische puntjes voor de jeugd
in die jaren behandeld. Zeer juist gezien is de pittige en duidelijke uiteenzetting van den godsdienst in die jaren, van de familie, haar rechten en haar leiding. Een uitstekend werkje voor
de Duitsche jeugd.

LEON DENIS: Na den dood. Ch. G. Audin, Antwerpen, 1932. 360 biz.
geb. f 3.50.
Wetenschappelijke en redelijke verklaring van de problemen van het leven en den dood, den
aard en de bestemming van den mensch, de opvolgende !evens. Alleen voor deskundigen in deze
„delicate" materie.

E. VAN DIEREN, arts: Prof. Freud en het perverse gevaar. HollandiaDrukkerij, Baarn, 1932.
In dit nieuwe boek behandelt Dr. van Dieren op zijn bekende felle manier de psychoanalyse
volgens Freud. Het bock is een aanklacht tegen de perversiteit van dit systeem, zooals dat door
Freud zelf geleeraard is in zijn vele verhandelingen. Wat Dr. van Dieren ons te hooren geeft
is zoo belangrijk voor het onderhoud van de zedelijkheid en normaal menschelijke sexualiteit,
dat wij dit boek warm aanbevelen aan volwassenen.

EMILE DOUMERGUE: Calvijn als mensch en hervormer. N.V. Ten
Have, Amsterdam, 1932. 167 blz.
Calvijn is een historisch raadsel, een man van strenge, Bijbelsche godsvrucht, die met een verbluffende Selbstverstandlichkeit een nieuwe kerkstructuur doorvoert. een nieuw Christendom uit
den grond stampt, of hij de dertiende Apostel was. Doumergue verdedigt zelfs -- een hachelijk
ondernemen, waarvoor menig Hollandsch gereformeerde zou terugschrikken -- de praedestinatieleer als een levenwekkende vernieuwing. Hoe onverbrugbaar ver staat Calvijn van den Katholieken
Heilige. Men voelt zich hier nog, minstens met een voet, in het Oude Verbond. Het is of de
Bergrede nooit gehouden is. De Sinai met donder en bliksem is Calvijn's achtergrond. Slechts
voor vakmenschen.

Dr. ELSBACH E.A.: Encyclopaedisch Handboek van het moderne
denken. „Het Kompas", Mechelen, 1931. Deel II: 650 biz.
Men hoeft slechts enkele artikelen te raadplegen, zooals: Marxisme, Phenomenologie, Metaphysica, Neurose, Parlamentarisme, om zich te overtuigen, dat iedereen hier de laatste gegevens over

allerlei begrippen, richtingen en theorieen kan vinden, opgesteld door erkende vakgeleerden.
Voor ons is dit „Handboek" ook vooral van het grootste nut, omdat het ons inwijdt in de
Nederlandsche terminologie van de verschillende afdeelingen van het moderne denken. Ook wat
de algemeene uiteenzetting betreft, is dit handboek een traininggrond voor onze wijsgeerige
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taalscholing. jammer, dat het katholiek standpunt lang niet tot zijn recht komt en veelal ten
kreuk krijgt. Onder dit groote voorbehoud alleen, wordt het hier enkel aan vakmenschen ter
kennis gebracht.

J. ELSAS: Kuisch en kiesch. Jan van Lantschoot— Moens, Dendermonde,

1932. (17 X 10.5). 110 blz.
Veertien brieven geschreven voor werkmeisjes, die zonder de noodige levenservaring en zedelijke
voorlichting het voile leven in moeten om hen te helpen in den strijd, dien ze te leveren hebben om
hun zuiverheid te bewaren. Gaarne hadden we hier en daar weer den nadruk gelegd gezien op het
bovennatuurlijke element, de onoverwinnelijke genade van Christus.

FOREL-FETSCHER: Die Sexuelle Frage. E. Reinhardt, Miinchen, 1932.
588 biz.
Dr. Fetscher heeft de nieuwe uitgave van dit bekende werk van August Forel, dat bij duizenden
verspreid is, verzorgd. Het is een boek dat wij ten zeerste moeten afkeuren. Vooreerst is het een
twijfelachtig goed de groote gemeente omtrent allerlei sexualia, normale en abnormale, in te llchten;
ten tweede is de leer die erin verkondigd wordt, streng te veroordeelen. Zij strijdt tegen de grondopvattingen der Kerk. Een werk dat wij in niemands harden wenschen.

Prof. Dr. SIGMUND FREUD: Het ik en de psychologie der massa.
Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1932. (18 X 11.5). 101 blz.
Na de algemeene inleiding over de individueele psychologie en die der massa volgt de
beschrijving van de psychologie der massa volgens Le Bouen van den invloed der massa op den
enkeling. 't Is overigens nog maar een beginnende wetenschap. In 't hoofdstuk over suggestie en
libido, dat volgt, beweert de schrijver, dat de libido der psychoanalyse veel overeenkomst heeft
met de liefde van den apostel Paulus in zijn brief aan de Corinthiers en met de liefde, zooals
Plato in zijn symposion die ontleedt. Met geen van beide opvattingen heeft de Freudiaansche
libido iets uit te staan. Plato klimt op van de liefde tot het zinnelijk schoone tot de liefde voor
het bovenzinnelijk schoone. Paulus spreekt over de praktijk van liefdewerken. Wie de beide
bedoelde passages bestudeert, komt tot heel andere conclusies dan Freud. 't Boek moet ten zeerste
worden afgeraden om zijn vage noties, zijn vele phantasie en vreemde conclusies.

R. GARRIGOU-LAGRANGE: Le realisme du principe de finalitê.

Descke de Brouwer, Paris, 1932.
Schr. verdedigt het finaliteitsbeginsel tegenover het mechanisme en valt de theorieen aan van
Berysan en Le Roy; hij laat ons zien hoe tegenover het Berkeleyaansch idealisme het realisme moet
verdedigd worden; hij handelt over de analogie van het zijn tegenover pantheisme en agnosticisme; over de volgorde der wijsgeerige tractaten; over het natuurlijk Godsverlangen in verband
met het bewijs van het Godsbestaan; over het probabilisme; over de kenbaarheid der wonderen;
over den wederzijdschen invloed der verschillende oorzaken. Overal vinden we de goede
eigenschappen terug, die den schrijver in zijn vroegere werken kenmerkten. Hij is duidelijk, gaat
in wijsgeerige problemen op de kern der zaken in, fundamenteele beginselen, die elders onvoldoende
behandeld zijn, zet hij degelijk uiteen, met de leer van St. Thomas is hij geheel vertrouwd.

Dr. K. GAULHOFER:
Dr. M. STREICHER: Kinderturnstunden. Deutscher Verlag fur Jugend
ing. M. 3.—.
and Volk, Wien, 1932. (24 X 16). 76 blz.
Met behulp van dit werk kan de gymnastiekleeraar veel afwisseling brengen in de urea der
lichamelijke oefeningen, en al die oefeningen tot een geheel vereenigen. Het spel zal echter onder
flinke leiding moeten blijven staan. Voor ons gymnastiekleeraren een nuttig boek.

P. C. VAN GESTEL 0.P.: Het evangelie van of de daken. Vlaamsche
ing. f 1.—.
Drukkerij, Leuven, 1931. (19 X 14). 101 blz.
In navolging van P. Lhande, heeft de bekende P. van Gestel 0. P. twaalf radiotoespraken uitgegeven, zes over godsdienstige onderwerpen, n.l. Kerstmis, Aan den voet van het kruis, De blik
van een stervende, Meihulde en 0. L. Vrouw, Maria in ons huiselijk leven en Maria in het
volksleven, en zes over sociale aangelegenheden, n.l. katholieke gemeenschapszin, de sociale
plichten der hoogere standen, Rerum Novarum, een woordje geschiedenis, het feest van den
arbeid, de Paus over het huwelijk, Pauselijke richtlijnen op sociaal gebied. 't Zijn korte toespraken, vertrouwelijk, zooals 'n huisvriend moet zijn, altijd in levendig contact met zijn hoorders,
over actueele onderwerpen, en op actueele wijze voorgedragen.

Dr. JOSEPH GEYSER: Das Prinzip vom zureichenden Grunde. Joseph
geb. M. 7.—.
Habbel, Regensburg, 1930. (24 X 17). 136 blz.
De opvattingen van verschillende neo-scholastieken, zooals Gredt, B. Jansen. Sladescek, GarrigouLagrange en Descoqs, worden aan critiek onderworpen. Geyser beschouwt het princiep van voldoende grond niet als een onmiddellijk evidente en daardoor objectief-zekere waarheid, maar
wijst den weg naar een redelijke fundeering op de verschillende terreinen, waar 't zijn toepassing
vindt. Geyser's behandeling van dit gewichtig probleem kan als een model van wijsgeerige
monographie dienen. Aileen voor vakmenschen.

Dr. J. GIELEN, E.A.: Paedagogische geschriften. J. Muusses, Purmeing. f 1.75.
rend, 1932. (22 X 14.5). Deel I. 157 blz.
Dr. J. J. Gielen behandelt Fènelon en diens werk over de opvoeding der meisjes. P. Wolters
„De la Salle en zijn leidraad voor Katholieke Scholen"; Fr. Rombouts: Overberg en zijn
Anweisung zum zweckmaszigen Schulunterricht; Zr. M. Theresia: Prof. Dr. Lindworsky en zijn
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Willenschule en J. Aarts ten slotte de Encycliek van Pius XI „Divini illius Magistri". Het boek
in zijn schematischen vorm is op de eerste plaats samengesteld voor examens; eerst wordt er ten
en ander over de schrijvers verhaald, dan over den tijd, waarin ze leefden en daarna volgt de
ontleding van hun begrippen. De studie der historische paedagogiek wordt door deze studie zeer
gebaat.

Dr. J. H. GUNNING Wzn.: De paedagogische eisch van den tijd. J. B.
Wolters, Groningen, 1931. 24 blz.
ing. f 0.50.
'n Mooie brochure, die voor ieder de lezing ten voile waard is; de visie van 'n gerijpt man en
ervaringsvol geleerde op onzen huidigen tijd.

Dr. TH. L. HAITJEMA: Het woord Gods en de moderne cultuur. J. B.
Wolters, Groningen, 1931. (25 X 16.5). 191 blz.
geb. f 3.90.
Schrijvers doel is 't, 't woord Gods, door Christus gesproken, in de Schrift (en niet in de onfeilbare traditie of organische Kerk) vervat en door de levende prediking, getoetst aan dit bindend
Schriftwoord, ons gegeven, weer tot bindend centrum te maken van ons modern cultuurleven.
Een knap stuk reformatorische theologie en openbaringsleer, voor ons echter niet te aanvaarden.

Dr. J. A. v. d. HAKE: Fouten van kinderen van leeraren, van ouders
met betrekking tot de school. H. J. Paris, Amsterdam, 1931. (20 X13.5).
60 blz.
Een boekje van zestig bladzijden met doorleefde schoolgevallen en werkelijke toestanden; b.v.
te laat komen, respect voor tijd, de dingen willen zien, zooals ze zijn, het kindergemoed bij proefwerken, de rector kan gemakkelijk praten, etc. Het doel is conflicten tusschen ouders, leeraren
en kinderen te voorkomen of zeker op te lossen. Op veel fouten der docenten wijst de schrijver,
maar fouten, die voor de helft wel hieruit voorkomen, dat ze hun leerlingen niet kennen. En
daarom dringt hij er op aan, dat ook iedere leeraar zijn spreekuur heeft op school.

Dr. Med. Phil. HANS HARMZEN: Frau and Kind in Sovjet-Rusland.
Edwin Runge, Berlin, 1932. 64 blz.
M. 1.60.
Dit boekje kan worden aanbevolen als een voortreffelijk overzicht over de huwelijks-wetgeving
in de Sovjet-Unie. Het is zakelijk en overlegd bewerkt naar Russische bronnen. Aangetoond wordt
hoe men in Rusland meer en meer stelling neemt tegen de abortus provocatus. Men heeft ingezien,
dat „die Legalisierung der Schwangerschaftsunterbrechung" de vrouwen niet bevrijdt van lichamelijke schade. De schrijver bewijst verder, dat het familieleven het gaat winnen van de collectivistische „idealen". Uit den aard der zaak slechts voor volwassenen met levenservaring aan
te raden.

Dr. HANS HARTMANN: De jonge generatie in Europa. Erven Bijleing. f 2.15.
veld, Utrecht, 1932. 192 blz.
Dit boekje geeft een overzicht over de jeugdbeweging in West-Europa. Het hoofdstuk over
Nederland is verzorgd (en ingelascht) door Ed. van Cleeff. Voor jeugdleiders heeft het werkje
beteekenis, ofschoon die het ook in 't Duitsch kunnen lezen. Het boekje behandelt voor de helft
minstens Duitsche jeugd en Duitsche toestanden, zoodat de vertaling van zulk een werk eigenlijk
niet veel zin heeft.

Dr. JOH. HEBER: Das Problem der Gotteserkenntnis in der Religionsphilosophie Max Scheler. A. Deichert, Leipzig C 1, 1931. 106 blz.
g e b . M. 5.,---.

Op kentheoretisch gebied ziet Heber de groote verdienste van Scheler hierin, dat hij de tegenstelling idealisme-realisme heeft weten te overwinnen, op grond van de strenge scheiding van
Dasein en Sosein, en dat hij de vraag naar het bestaan van God met die naar het bestaan van de
buitenwereld en het eigen ik consequent in het verband van zijn kentheorie behandelt. Door zijn
systematischen opbouw en helderheid van behandeling behoort dit boekje tot het beste, wat over
Scheler geschreven is. Bij de critiek van den schrijver op Scheler's standpunt is echter eenig
toezicht geboden. Alleen voor wijsgeerig-gevormden.

HENRI HELLO, Pr.: Conseils. Descke de Brouwer & Cie., Paris,
1932. (19 X 12). 276 blz.
't Boek bevat vingerwijzingen voor de katholieke opvoeding vooral der patronaatjongens in
Frankrijk. Na eerst aangetoond te hebben, hoe noodzakelijk het is, dat de jongens in die Jaren
krachtig geloovig moeten gevormd worden volgens de Encycliek van Pius XI over de opvoeding
der jeugd, geeft Hello zijn practische voorschriften heel eenvoudig volgens de leer der Kerk.
Hij behandelt zóó het gebed, de dagelijksche communie, de godsvrucht tot den H. Jozef, tot de
H. Maagd, tot het H. Hart, tot de H. Theresia, etc.etc.

N. I. HEIJBROEK: Onze Nederlandsche kinderen. Geillustreerd. J. M.
Meulenhoff, Amsterdam. (22 X 16). 91 blz.
Hier is de kinderarts geen dokter, maar een kindervriend en psycholoog. Het betoog is gesponnen
tusschen de kiekjes door en eromheen. Het leest prettig en het is voor de Vaders en Moeders.

FONS VAN HOOF: De psychische stadia van het schoolkind. C. A.
Mees, Santpoort, 1932.
Schrijver maakt het den lezer van meet of duidelijk, dat door de nieuwe richting in de psyclfologie
het object van de kinderpsychologie een andere en meer speciale beteekenis heeft gekregen.
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Daarna gaat hij het waarnemen, de nemische functies, de phantasie, de intellectueele prestaties,
het sociale, zedelijke en aesthetische leven bij het schoolkind na. Wat hij schrijft, is de vrucht
van een langdurige, breede ervaring en persoonlijk werk onder kinderen, vooral onder jongens,
aangevuld door een zorgvuldige studie van een beschikbare literatuur. Wij missen noode een
hoofdstuk over de godsdienstige ontwikkeling van het schoolkind. Bij de beschrijving van het
zedelijke leven worden godsdienstige invloeden en motieven vrijwel totaal genegeerd. Ook bet
doet, dat de school met de zedelijke opvoeding beet te beoogen een soort politie-orde in de school
zelf, lijkt ons onvolkomen ontoereikend. Wil men met deze tekortkoming van Van Hoof's boek
rekening houden, dan zal 't met veel vrucht kunnen worden bestudeerd.

D'ISNE: Le livre de pietê. P. Lethielleux, Paris, 1931. (15.5 X 12).
63 blz.
Eenvoudige gebedjes, helder, treffend, zonder gemaaktheid of onbeduidendheden: 't zijn gebeden,
die heel natuurlijk op de lippen komen van 'n kind in iedere omstandigheid: gebeden, die beantwoorden aan den tijd van 't open gaan van 't verstand en de ontwikkeling van 't gevoel. Zoo zal
men 't kind niet dwingen om formules op te zeggen, die ze niet begrijpen.

KAN. Dr. JANSEN: Geneeskundig onderzoek voor het huwelijk. De
ing. f 3.—.
Vlaamsche Drukkerij, Leuven, 1931. (23 X 15). 234 blz.
Allen zijn het eens aangaande bet beginsel van het geneeskundig onderzoek: de meeningsverschillen gaan alleen maar over de toepassing en de modaliteit van dit onderzoek. In de practijk van
dit onderzoek stuit men op zeer veel moeilijkheden die niet zoo gemakkelijk te ontwijken zijn. Met
nadruk wijst tenslotte schr. er op om aan jongens en meisjes 'n sterke opvoeding te geven en
't zedelijkheidsgevoel krachtig te ontwikkelen, vooral aan te dringen op In sterk genadeleven.
Een krachtig godsdienstig leven voor 't huwelijk is de beste voorbereiding. Een prachtboek voor
zielzorgers en geneesheeren.

Dr. K. H. E. DE JONG: Rudiger und ein Anfang, Kant und ein Ende.
E. J. Brill, Leiden, 1931. (24 X 16). 175 blz.
De twee deelen van dit boek schijnen los van elkaar te staan, maar vinden hun samenhang in de
slotconclusie van den schrijver, dat het idealisme in al zijn vormen onverbiddelijk moet worden
verworpen. Op zich genomen en buiten den contekst komt deze conclusie geheel met onze opvatting overeen; ook de bezwaren tegen Kant zijn van onze zijele al meer te berde gebracht. Maar
tegenover de parapsychologische verschijnselen, waar de schrijver zijn redeneering van doet nitgaan, lijkt een voorzichtig voorbehoud alsnog geboden te blijven.

P. JONGBLOED: Vrijmetselarij en oorlog. Gebr. van Staden, Haarlem,
1931. (24 X 16). 32 blz.
De inhoud is het gewone betoog der pacifisten, de schr. stelt zich op het standpunt der eenzijdige
ontwapening. Van het courante merk der tallooze brochures in die soort onderscheidt deze zich
alleen door het verband, dat schr. in den titel legt tusschen zijne gedachten en de Vrijmetselarij,
Het merkwaardige is, dat hij niet ophoudt te verklaren, dat hij alleen voor eigen rekening schrijft;
dat de Vrijmetselarij zich geen partij stelt in dit vraagstuk; en dat er onder de Vrijmetselaren
evenzeer tegenstanders als voorstanders van de door hun bepleite ideeen zijn.

SiiREN KIERKEGAARD: Vrees en beven. Vertaald uit het Deensch
door S. van Praag. De Gulden Ster, Amsterdam, 1932. (22 X 15.5).
156 blz.
Volgens Kierkegaard bestaan er drie levensvormen: die der aesthetica, die der ethics en die des
getoofs; zij staan echter onoverbrugbaar naast elkaar, als het ware anti-thetisch. Het geloof, de
hoogste hartstocht, neemt de eereplaats in. Ondanks den prachtigen Stijl een kil, koud boek van
een zwaarmoedigen schrijver. Nergens breekt de zon van Gods ontfermende liefde door, nergens
een straaltje hoop, nergens iets bovennatuurlijks. Het meest wezenlijke van het geloof wordt niet
eens aangeraakt.

Dr. A. KUYPERS: Het onbewuste in de nieuwere paedagogische
ing. f 3.90, geb. f 4.50.
psychologie. H. J. Paris, Amsterdam, 1932.
Dit boek wil er rekenschap van geven, welke plaats het onbewuste (wij spreken liever van het
onderbewuste) heden ten dage feitelijk in de psychologische wetenschap inneemt, en hoe daarmee de vroegere bewustzijnspsychologie, die de schr. reeds als de „klassieke" aanduidt, een
ingrijpende ve'randering heeft ondergaan. In een zeer interessant hoofdstuk gaat schr. de verschillende beteekenissen na, die in de psychologische literatuur aan de woorden „bewustzijn" en
„onbewust" worden gehecht, om vervolgens een overzicht te geven van de opvattingen omtrent
de functie van bet onbewuste in de structuur van het zieleleven. Gaarne zouden we gezien hebben dat bier meer aandacht geschonken was aan opvatting van katholieke schrijvers, temeer omdat
dr. K. geneigd schijnt, elk dualisme als Cartesiaansch te beschouwen en omdat voor Geyser's
definitie van het begrip ,.zier. die hier wordt aangehaald (145), lang niet alle Neo-Thomisten
zich verantwoordelijk willen stellen. Een degelijk en wel bezonnen boek. dat aan belangstellenden
in de nieuwe vormen der psychologie op goeden grond kan worden aanbevolen.

HELEN C. LAMBERT: General survey of psychical phenomena. Geillustreerd. The Knickerbocker Press, New York, 1932. (22.5 X 15).
geb. $ 2.50.
165 blz.
Is het reeds een fout van Helen C. Lambert, dat zij populariseert, wat zich niet tot populariseering
leent, erger is het nog dat een groot gedeelte barer mededeelingen niet op reeelen positieven basis
berusten en daarom niet kunnen worden aanvaard. De eigenlijke bedoeling van Helen C. Lambert
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is waarschijnlijk ook niet de studie dezer feiten om de feiten zelf; doch H. C. Lambert is beu van
het materialisme en zoekt nu hare toevlucht tot een zeker mysticisme. Een als grondslag voor
dit mysticisme moeten dan feiten dienen als door haar zijn vermeld. --- Het is te begrijpen, dat er
dan weinig sprake meer kan zijn van positieve wetenschap.

Father THD. W. LEFEBER, Pr.: Ook gij ouders. Het Nederlandsche
Boekhuis, Tilburg, 1932. (19 X 13). 68 blz.
ing. f 0.25.
Deze brochure is uiterst actueel in onze dagen, aangezien de gewijde schrijver zich met een
gewone overtuigingskracht, richt tot alle ouders, die mogelijk door God zijn uitverkoren, hun
kind priester te zien worden.

Dr. FRITZ LENZ: Menschliche Auslese and Rassenhygiene. G. F.
Lehmann, Munchen, 1932. 593 blz.
ing. M. 15.—.
De wetenschappelijke gegevens in het eerste deel besproken worden in dit tweede deel toegepast
op de rassenhygiene en op het bevolkingsvraagstuk in het algemeen, de selectie die de woekerende ontaarding moet tegengaan. Dat voldoet niet, wat zooveel zeer beperkte eugenici zeggen
molten, de geboorte van de minderwaardigen te voorkomen, de geboorte van de meerderwaardigen
moeten aangemoedigd. Van uit dit standpunt komt schrijver heel logisch tot de bescherming
van de groote gezinnen door verzekering, door familieloon, door kindertoeslag, door allerlei
sociaal-economische maatregelen. Dat is de groote verdienste van Lenz, dat hij het vraagstuk
volledig heeft overzien. Lenz is niet-katholiek en dat blijkt hier en daar zooals waar hij 't heeft
over de onvruchtbaarmaking en over de geslachtelijke zelfvoldoening, alhoewel hij met de grootste
waardeering spreekt van de katholieke levensopvatting. De katholieke lezer dient dit vooraf
te weten.

BEN LINDSEY: Een leven vol gevaren. Vertaald uit het Engelsch door
E. A. de Voogd-Pull. H. Meulenhoff, Amsterdam, 1932. 440 blz.
ing. f 4.90.
In dit N9 erk kunnen de Nederlandsche lezers met den weinig belangrijken levensloop van Ben
Lindsey, den Amerikaanschen kinderrechter, die een nieuw model huwelijk wil invoeren, daar hij
het christelijke te onzedelijk vindt, kennis maken. Ben Lindsey voert een weinig sympathiek pIeidooi voor zijn ideeen en zijn persoon. We gelooven niet, dat iemand dit bijzonder interesseeren
zal, temeer daar hij het heelemaal niet aardig of belangwekkend doet. Op het eind van het werk
voert Lindsey een polemiek met den Paus, omdat de H. Vader in zijn Huwelijksencycliek Lindsey's
moraal met de christelijke openbaring in strijd acht. Lindsey denkt daar echter anders over en
vindt 's Pausen encycliek onzedelijk. Voor Katholieken komt dit nuttelooze en vrij vervelende
werk niet in aanmerking.

SIR OLIVER LODGE: Phantom walls. Hodder & Stoughton, London,
geb. Sh. 5.—.
1930. (19 X 13). 251 blz.
Lodge geeft den indruk het ernstig te meenen met zijn onderzoekingen naar „Survival" en de
waarde van de ,.Toekomstidee" voor ons leven van hier beneden. Een beetje meer respect echter
voor sommige „geleerde katholieken" als o.m. St. Thomas Aquinas. kon zeker geen kwaad. En
waar hij beweert dat er over de Verrijzenis van Christus al zooveel geschreven is dat het bijna
„tiresome- wordt, zijn we beslist niet met hem accoord. Daar kan ons niet te veel over worden
verteld, wijI ons heele Geloof staat of valt met dit goddelijke Gebeuren en het ons meer dan lets
anders steeds interesseeren blijft. Soms lijkt het er naar in dit boek of het door een overtuigd
christen is geschreven en hebben we woorden als „supersensual" maar te veranderen in „supernaturals ' om ook ons te kunnen voldoen. Doch elders is het weer zoo echt materialistisch, dat
we er paf van staan. Het blijft dus over het geheel een gevaarlijk boek voor oningewijden in
"psychical Research".

P. A. DE LOMBEZ: De zielevrede. Kruisvaarders van St. Jan, Rijswijk
Z.-H., 1931. (21 X 13). 252 blz.
In het eerste deel wordt de voortreffelijkheid van den zielevrede aangetoond; in het tweede wordt
gewezen op de hinderpalen, die haar in den weg staan en de middelen om al die moeilijkheden
te doen verdwijnen: het derde deel geeft den weg aan, waarlangs we tot de zielevrede moeten
komen: het vierde deel geeft de practijk van de zielevrede aan. Wie anderen in hun geestelijk
leven moeten leiden, vinden hier onmisbare vingerwijzingen.

ANTHONY LUDOVICI: Het man-vrouw-conflict. L. J. Veen, Amsterdam, 1932. 125 blz.
De Engelsche dokter Anthony Ludovici schrijft onder bovenstaanden schrikaanjagenden titel over
allerlei man-vrouw-en-kind-aangelegenheden en zegt daarbij verstandige en minder verstandige
dingen. Hij vindt 't jammer, dat er in Engeland zooveel meisjes niet kunnen trouwen en verdedigt
daarom een vorm van samenleving naast 't huwelijk. Heel belangrijk zijn zijn beweringen niet en
't aanschijn der aarde zou er niet onder lijden, wanneer zijn boekje niet geschreven ware.
Voor Katholieken komt het niet in aanmerking.

JAN VAN LUMEY: Erotiek en extase. Hollandia-Drukkerij, Baarn,
1932. (18 X 11). 196 blz.
In dit boekje wordt veel wetenswaardigs verteld over historische wording der liefde in de ver-

schillende werelddeelen, maar er is ongeveer niets in dit werk te vinden wat den middelmatigen
lezer dienstig zijn kan tot liefdesgeluk. Voor hen, die psychologisch geschoold zijn, kan dit niet
katholieke bock eenig uitzicht geven ter verklaring van vele gevallen van pathologische liefde.
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CH. DE MAILLARDON S.J.: Le decaloque de l'autoritê paternelle.
La Bonne Presse, Paris, 1932. (18 X 10). 197 blz.
Behandelt het ouderlijk gezag als de basis der geheele opvoeding, waarbij de nadruk gelegd wordt
op de volgende punter; de vorming van het kind moet beginnen van zijn prilste jeugd af; tusschen
beide ouders moet een absolute overeenstemming bestaan; het ouderlijk gezag moet zijn standpunt
vinden in hun persoonlijk gedrag; dan alleen kan dit vruchtbaar en veredelend werken.

Prof. Dr. M. C. VAN MAURIK BROEKMAN: Erotiek en huwelijksing. f 3.90.
leven. J. W. Sijthoff, Leiden, 1932. 260 blz.
Prof. van Maurik Broekman biedt ons in dit boek eenige niet zoo heel belangrijke of oorspronkelijke beschouwingen over het huwelijk. Aangezien het vrijzinnige Christendom de onhoudbaarste
stelling inneemt, die er denkbaar is -- een zachtaardig humanisme met een Christelijk sausje
overgoten --, zijn ook de huwelijksopvattingen der vrijzinnige Christenen onhoudbaar. Het is
alles welwillend, bumaan, tegemoetkomend, beredeneerd en weldenkend, maar het is futloos, niet
consequent. Voor moderne, godstdienstlooze menschen kan dit boek eenig nut hebben, voor wie
in Christus geloven als in de Weg, de Waarheid en het Leven, is dit werk er volkomen naast.

HERMANN MUCKERMANN: Nieuw leven. De Vlaamsche Drukkerij,
ing. f 0.80.
Leuven, 1931. (18.5 X 13). 85 blz.
Uit de zuiver natuurlijke zedeleer volgt reeds, dat 't huwelijk iets hoogs en verhevens is, dat 't
zware persoonlijke offers eischt, als het volgens de wetten der natuurlijke zedeleer moet onderhouden worden. Het tweede gedeelte behandelt de oerwet van het huwelijk en het aardsche
Paradijs en haar herstelling in Christus. Het slothoofdstuk bespreekt bet huwelijk als sacrament.
Het boek laat diep voelen hoogheid en heiligheid van het huwelijk en daarnaast den zegen
voor staat en kerk die daaruit voortvloeit. Een uitstekende aanvulling van de pauselijke encycliek
over het huwelijk.

RENT NIHARD: La methode des tests. Editions du Cerf. Juvisy, 1932.
236 blz.
Wie zich eenigszins heeft ingelaten met het vraagstuk der tests brengt het werk geen nieuwe
feiten of gezicbtspunten. Het is te zeer geschoeid op de oude leest --- te weinig oorspronkelijk.

H. D. NOBLE 0.P.: Les passions dans la vie morale. P. Lethielleux,
Paris, 1932. (19 X 12). Deel I: 300 blz. deel II: 300 blz.
Tezamen ing. Ffr. 30,---.
Hier wordt in het bizonder de verhouding bestudeerd van het geweten met betrekking tot de
hartstochten, in bun minder gunstige opvatting genomen. Schrijver volgt hier de leer van
St. Thomas en behandelt de hartstochten in haar ontwikkeling uit 's menschen „zintuigelijke"
natuur tot haar omvorming tot een akte van deugd natuurlijk en bovennatuurlijk. Het uitgebreid
terrein van dit onderwerp eischt een duidelijke afbakening, die de schrijver geeft in de volgende
hoofdverdeeling: het zielkundige, het moreele; aan elk is een afzonderlijk boekdeel gewijd. De
behandeling van elk deel is duidelijk, degelijk, zonder overlading en waar men op wijsgeerige
gronden eenigszins zou verschillen van schrijvers Thomistische verklaring, kan men toch in de
logische betoogtrant geen onnauwkeurigheden ontdekken.

Prof. Dr. H. OVERSTREET: Van onszelf. Goede en Goedkoope
ing. f 3.25.
Lectuur, Amsterdam, 1932. 322 blz.
Dit boek bedoelt de ondergrond van onze gedragingen na te gaan. En als zoodanig geeft schr.
aan wat zooal oorzaken van nukken, zeuren, toegevendheid ten eigen opzichte, uitrazen, het
onaangename van zich afschuiven, enz. zijn. Het eerste deel draagt tot titel: den weg van de
werkelijkheid; het tweede: naar de werkelijkheid. De behandeling van dit laatste kan ons maar
matig bekoren wegens haar eenzijdigheid en simplistisch karakter; het eerste deel achten wij de
moeite van het lezen en het overdenken wel waard.

EBBA PAULI: De bevrijdende boodschap. J. W. Ploegsma, Zeist, 1931.
20 X 13.5). 216 blz.
Men zou meenen de echo van E. Hello waar te nemen in dit boek, dat poogt den mensch een
juisten blik te geven in 't hem omringende leven, niet zoozeer physiologisch, dan wel psychologisch en ethisch beschouwd. Vooral de zielkundige beschouwingen over de vele waarden van het
leven zijn over het geheel vrij goed weer gegeven; voor de ethische hadden we hier en daar
gewenscht een beoordeeling naar nog diepere en daarom 'Waste normen.

P. PAUWELS e.a.: Moderne vraagstukken. Geloofsverdediging, Anting. B fr. 10.--f.
werpen, 1932. 187 blz.
Een serie conferenties door verschillende sprekers voor een intellectueel Vlaamsche publiek
gehouden. Wij noemen: de Kerk en de moderne geest; de moderne tijd, strekking in de wijsbegeerte, in de letterkunde, in de kunst; het nationalisme; de hereeniging der Kerken; het leeken.
apostolaat. Groote gedachten, in schoonen, soms grootschen vorm: onder de sprekers waren Pater
Callewaert en Dom Franco de Wyels. Ook voor Nederland zeer lezenswaardig.

EDUARD PEETERS: Bommetje en zijn maats. Het Davidsfonds,
Leuven, 1931. 20 X 13.5). 157 blz.
Eduard Peeters die z'n sporen verdiende en als onderwijzer en als schrijver, doet dit op heel
geestige wijze door allerlei schooljongens, met wie hij in contact was, te beschrijven en hen te
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volgen in hun later !even. Het zijn wel Vlaamsche jongens en Belgische toestanden, toch
kon ieder vader en moeder, maar 66k ieder onderwijzer en onderwijzeres hier leeren.

P. PAGUES, 0.P.: Commentaire Littêral de la summe Theologique de
S. Thomas d'Aquin. P. Téqui, Paris, 1932. (26 X 16). 700 blz.
Dit deel behandelt Hemel, Hel, Verrijzenis en samenhangende vraagstukken. St. Thomas' meesterwerk is nu in zijn geheel voor het moderne publiek toegankelijk. Daarin ligt voor P. P. een groote
en blijvende verdienste.

H. J. M. PEPERKORN, Pr.: De zedelijke wilsvrijheid, haar groei en
voile wasdom. R.K. Jongensweeshuis, Tilburg, 1932. (19 X 14). 138
blz.
gecart. f 1.75.
Het eerste deel van deze psychologisch-moraal-paedagogische synthese behandelt de algemeene
noties van de physische vrijheid en de zedelijke vrijheid. De verschillen tusschen deze begrippen
geeft de schrijver duidelijk aan. Hij ontleedt tevens de opvattingen van P. Lindworsky over de
verhoudingen tusschen motief en wilswerking. Daarna volgt het hoofdstuk over de hoogste
kindheidsgrens. Theoretisch wisten moralisten en rechtsgeleerden een volkomen onderscheid te
maken tusschen kinderen en volwassenen, tusschen grootere en kleinere schuld, maar als de
practische quaestie behandeld moest worden, dan scheen het nog al moeilijk. Aan de hand van
veel onderzoekingen wordt nu 't ontwikkelingsverloop van de vermogens bij 't kind nagegaan om
zoo te komen tot de hoogste kindheidsgrens. Een korte beschouwing over de contraeducatie in
Rusland is bier bijgevoegd. Er is veel stof verwerkt, maar alle literatuur voor dat moeilijk onderwerp is niet aangewezen.

C. PHILIPPI-SIEWERTZ VAN REESEMA: Uit en over de werken
van Prof. Dr. Ovide Decroly. Geillustreerd. J. B. Wolters, Groningen,
geb. f 2.90.
1932. (25 X 16). 150 biz.
Decroly is een volgeling van den Amerikaanschen paedagoog Dervey. Vooraf worden zijn methoden tot individueele en collectieve zelfwerkzaamheid bij kinderen besproken. Dan volgen studies
over de geestelijke ontwikkeling van het jonge kind, algemeene richtlijnen voor het lager onderwijs en onderzoekingen over het verstands- en affectieleven. — Bevoegden kunnen hun voordeel
doen met zijn beginselen over didactiek en methodiek, zoo men daarmee wil rekening houden,
dat zijn paedagogisch denken geheel afwijkt van het onze.

POULIMENOS: Macht and Recht. Europa-Verlag, Leipzig S. 3, 1931.
(22 X 16). 284 blz.
Wie dit boek koopt, doet een slechte daad, omdat hij een slechte zaak steunt; wie het leest, verkwist zijn kostbaren tijd en wie het met eerie bladzijde ervan volkomen eens is, is een botterik.
Recht is macht en macht is recht en recht heeft met gerechtigheid. moraal, godsdienst en of deugd
niets te maken. Wie het anders zegt is een huichelaar. Het eenig ge bewijs voor die stelling
put de schrijver uit de feiten onzer moderne beschaving, zonder te bedenken dat hij daarmee
wel die beschaving veroordeelt, maar daarom nog geen filosofie schrijft.

J. RIEMENS-REURSLAG: Nieuwe zakelijkheid in opvoeding. Geillustreerd. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1932. 123 biz.
Dit kleine boekje bevat een schat van opmerkingen met betrekking tot de opvoeding van de
jeugd, zooals zij thans is. Zij beschrijft in acht verschillende hoofdstukken wat zij denkt over
den mensch, die opgevoed moet worden in drieerlei doel. Van katholiek standpunt uit beschouwd,
zal het boekje zeker bestrijding vinden. Want op meer dan een plaats worden gedachten gegeven
en uitgewerkt, die lang niet strooken met onze moraal en opvatting.

G. ROMBAUT: Het Kind. A. de Paepe, St. Amandsberg, 1931.
Een boekje voor de ouders, dat hen wakker schudt tot besef van verantwoordelijkheid en hen
met de daad den praktischen weg wijst. Een mijn van goede wenschen en raadgevingen. En
't gaat van zuigelingenverpleging tot kinder-paedagogiek, van de hygiene tot de ethiek. Jammer
dat schr. hier en daar niet wees op de paedagogische waarde van het geloof en de catechismus.

C. VAN ROSSUM: De beteekenis van natuurwetenschappelijk onderzoek. H. J. de Bussy, Amsterdam, 1931.
Het betoog van den schr. komt hierop neer, dat alle natuurwetenschap in haar hoogste volmaking
zich moet omzetten in wijsbegeerte en wel in die van Hegel. Daamaast geeft hij interessante
mededeelingen over de verschillende opvattingen aangaande theoretische en practische waarde der
natuurwetenschap in den loop der geschiedenis. Meer principieel zouden wij een zuiverder onderscheid willen gemaakt zien tusschen de positieve wetenschap en de wijsbegeerte; en zoo wij een
bekroning van de natuurwetenschap door de wijsbegeerte wenschelijk achten, dan zal 't er een
moeten zijn, die beter de verschijnselen recht doet dan die van den Absoluten Geest, waar de
schrijver het heil van verwacht.

KURT SCHILLING—WOLLNY: Aristoteles Gedanke der Philosophie.
ing. M. 6.50.
E. Reinhardt, Munchen, 1930. (24 X 17). 135 blz.
Naast uitvoerige beschouwingen over het Aristoteles begrip ..wetenschap" en over de wijzen,
waarop volgens den Stagiriet kennis vat de dingen kan worden verkregen, bevat dit boek een
volledige behandeling van de algemeene metaphysiek en de kennisleer van Aristoteles. Aileen
personen, die met de Aristotelische wijsbegeerte door eigen studie van de teksten zeer vertrouwd
zijn zullen met deze uiteenzettingen hun voordeel kunnen doen.
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HARDY SCHILGEN: Gij en „Hr. Foreholte, Voorhout, 1932. 297 blz.
ing. f 1.50.
Dit boekje is een tegenhanger van „Gij en Zij" en bestemd voor meisjes in haar verlovingstijd.
Er worden zeer juiste en dikwijls noodzakelijk te zeggen waarheden in gezegd op een wijze,
waarop ze gezegd moeten worden. Met den inleider, Dr. Feron, zijn wij het eens, dat het voor
de meeste meisjes een zeer nuttig boekje is, dat echter in elk concreet geval moet toegezien worden
of het bier en nu aangebracht is.

Dr. WILLY SCHOHANS: Donkere schaduwen over het schoolleven.
ing. f 1.60, geb. f 2.10.
H. J. Paris, Amsterdam, 1932. 74 blz.
Dr. Willy Schohans is directeur van een kweekschool in Zwitserland, die in zijn veelzijdige
ervaring van het schoolleven, vooral studie gemaakt heeft van de schaduwen over het onderwijs,
de misstanden welke het onderwijs aankleven. Nauwkeurig en beredeneerd bespreekt hij in
dit boekje enkele oorzaken waardoor de leerling bij het lager en middelbaar onderwijs een
ongunstigen invloed ondergaat voor zijn levens- en karaktervorming. Hij last zich daarin
kennen als een kalm en bezadigd man, volstrekt niet gedreven door een vijandige gezindheid
jegens de school of haar leerkrachten. Dit is werkelijk opbouwende kritiek, voortgekomen nit
liefde voor bet onderwijs, en daardoor vooral zoo aanvaardbaar. Het wil ons voorkomen, dat
menig onderwijsman hier nooit vermoede feilen zich geopenbaard zal zien. Een boekje, zoowel
voor onderwijzers en leeraars als voor ouders.

SCHON: Religieusiteit en abnormaal zieleleven. G. J. A. Ruys,
ing. f 2.50.
Zutphen, 1931. (20 X 13). 165 blz.

H. J.

Zes voorlezingen van een geneesheer voor aspirant-dominees. Het behandelt naar zuiver evangelisch standpunt de verhouding tusschen het religieuze leven en de ziekelijke zielstoestandert.
Voor onze clerus minder bruikbaar --- die naast een kennis van psychiatric een goede dosis
pastoraal-tbeologische kennis bezit.

OSWALD SPENGLER: De mensch en de techniek. Vertaald uit het
Duitsch door Dr. K. F. Proost. A. W. Sijthoff, Leiden, 1932.
De suggestie van Spengler's Untergang des Abendlandes behoort al tot het verleden van den
eersten na-oorlogstijd. Nu Faust zijn stervensuur reeds eenmaal heeft doorstaan, is ook in de
kritiekste momenten van zijn verder leven toch de hoop op herstel niet gedoofd. Het princiep
der typologie, dat Spengler in den geest van Dilthey tot verklaring van de culturen gebruikte,
heeft intusschen na hem in de geesteswetenschap ook in toepassing op andere stoffen suggestief
gewerkt. Nu Spengler zelf weer met een cultuurphilosophische beschouwing aankomt, klinkt
zijn stem tot ons als uit een vroeger tijdperk. Na alle neerzien op wat men „enkel techniek"
beliefde te noemen, heeft Dessauer ons de techniek in haar diepsten cultuurgrond leeren waardeeren. Ook in dit boekje van Spengler zal een grondgedachte dieper begrip brengen: dat de
techniek niet van het werktuig uit, maar van de handeling uit moet worden bezien. Heeft Dessauer ditzelfde niet reeds met andere woorden gezegd: dat de techniek in wezen niets anders
is dan de vinding van den menschelijken geest, die de krachten der natuur met eerbiediging van
Naar wetten aan elgen doelbewust handelen dienstbaar maakt? En de rest van Spengler's
geschrift is zoo ongelooflijk oppervlakkig, dat men zich afvraagt, hoe een ernstig man als Dr.
K. F. Proost zich tot een vertaling zonder critiek heeft kunnen laten verleiden.

FORTUNAT STROWSKI: l'Homme moderne. Bernard Grasset, Paris.
1931. (19 X 12). 221 blz.
In een zeer knap en vlot-geschreven bock bespreekt Strowski den hedendaagschen mensch,
d.w.z. den mensch, zooals die zich in daad en woord thans toont. Hij beschouwt de betrekkingen tusschen de natuur en den mensch, het gelaat der wereld, bet eind eener beschaving,
den mensch als hoofdpersoon in het drama, en opent een uitzicht op de toekomst. Menige
treffende gedachte. menige oorspronkelijke zienswijze is in deze beschouwingen te vinden.
Toespelingen op het leven in Amerika herinneren aan Strowski's verblijf in de Vereenigde
Staten, waar hij zeer gewaardeerde voordrachten hield.

SUCHTELEN: Een paedagoog. Goede en Goedkoope Lectuur,
Amsterdam, 1931. (17 X 12.5). 34 blz.

N. v.

Een fijne schets met juiste observatiemomenten door een huisvader, die een sterk voornemen
gemaakt heft om en tweejarig ventje een gebrek of te leeren, maar daarin niet slaagt.
Montessori wordt al gecanoniseerd door Van Suchtelen: „de heilige Montessori" noemt
hij ze. Zou dat uit bewondering voortkomen?

VAN SUCHTELEN: Benedictus de Spinoza. Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1932. (18 X 12). 304 blz.

N.

De directeur van de Wereld-Bibliotheek heeft met de uitgave van deze bloemlezing geen goed
gedaan. De gedachten van Spinoza worden daardoor onder een publiek gebracht, waar ze niet
voor bestemd zijn en dat er al te gemakkelijk een middel in zal vinden. om zijn ongeloof met
een sehijn van wijsbegeerte te bedekken. De werken van Spinoza zijn nu eenmaal geen lectuur
voor niet-wijsgeerig geschoolden, nog veel minder voor de huiskamer. waar ze door deze ,.keuruitgave" met allerlei lichte leesstof worden binnengesmokkeld.

JAC. P. VAN TERM: Driehoek, Delta en Davidsschuld. Paul Brand,
Hilversum, 1932. 234 blz.
ing. f 4.25.
In deze uitvoerige studie wordt nagegaan welke joodsche begrippen strooken met de grond4
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beginselen van de Vrijmetselaarsorde, en wordt betoogd dat de maconnieke organisatie gesproten
is uit een bepaalde geestesstrooming in het Jodendom.

Mgr. TOTH TIHAMER: De jongen met karakter. De Vlaamsche
Drukkerij, Leuven, 1932. 193 blz.
ing. f 1.50.
Dit is een boek waarvan we hopen dat het een groote verspreiding zal vinden onder de grootere
jongens -- zoo vanaf een jaar of vijftien. Want Mgr. Tihamer is een paedagoog die zijn
onderwerp door en door beheerscht, en daarbij bijzonder pakkend kan schrijven. Hij heeft zijn
boek ingedeeld in korte hoofdstukken --- bijna elk geillustreerd met een voorbeeld — en handelend
over hinderpalen van, en middelen tot karaktervorming. Het spreekt de jongens aan --- kort,
krachtig -- over ervaringen, die zij allen beleven, en een strijd, dien zij alien voeren.

A. F. TROCH: Schets eener methodiek voor het Technisch onderwijs.
Mij. voor God en Volk, Antwerpen, 1932. 76 blz.
Een proeve van katholieke industrie-paedagogiek. Zeer lezenswaardig, dock hier en daar critisch
te lezen, want schr. verwart heel vaak paedagogiek met methodiek.

Prof. J. P. VERHAAR: De moderne Theosophische beweging. Paul
ing. f 4.90, geb. f 5.90.
Brand, Hilversum, 1932. 347 blz.
Men kan op iedere bladzijde den hoogen ernst van dit populair-wetenschappelijk geschrift aan.
voelen. Want meer dan 400 aanhalingen van theosophen en anthroposophen worden vermeld,
waaronder zeer vele, die een minder paraat schrijver er toe kunnen brengen een lachende aanteekening erbij te maken of spotlust te laten uitvieren. Maar als iets dit boek teekent is het: de
volgehouden wil om zuiver objectief de stellingen en meeningen weer te geven. Voorzichtig is
Prof. Verhaar in stijl en in ideeen, miler dan zelfs de meest gematigde tegenstander zou kunnen
verwachten; men struikelt bijna over de vele teekenen daarvan, want heel dikwijls lezen we: ,.als
ik me niet vergis", „naar onze bescheiden meening", „het is niet gemakkelijk ...... " „als wij het
goed zien". Maar de eindelooze reeks van citaten fundeert langzaam maar zeker de gedachte dat
de professor zich niet vergist en wettigt de bevrediging die voorkomt uit de zekerheid van de
conclusies die aan het eind van ieder hoofdstuk scherp worden geformuleerd.

JOSEF MARIA VERHOECKX: Levensvernieuwing. Het Signaal,
Oisterwijk, 1932. 445 blz.
• ing.f 4.—.
De uitwijdingen van den beer Verhoeckx zijn daar om te bewijzen, dat hij over geneeskunde en.
geneesmiddelen -- pijnstillende incluis —, niet praten kan en moest, maar wat heel wat bedenkelijker is, zelfs de theologische en philosophische kennis van den schrijver lijkt ons ten-eenenmale onvoldoende om het schrijven van een dusdanig boek met eenige kans van slagen te andernemen. Van die theologische onkunde geeft schrijver wal heel sterk blijk, wanneer hij de pauselijke uitspraken interpreteert (blz. 129131); hij moest n.l. weten, dat dit „strictissimo sensu"
behoort te geschieden en dat het woord „solam' resp. „alleen" de positieve uitsluiting van elk
ander doel veronderstelt. „Levensvernieuwing" is een wan-ordelijk boek, met onvoldoende kennis
op schier elk gebied geschreven met tegenstrijdigheden, zeer pretentieus, en doorzaaid met
verschalkende sophismen.

Dr. H. J. DE VLEESCHALIWER: Immanuel Kant. Dekker & van de
Vegt & J. W. van Leeuwen, Nijmegen, 1932.
In een meesterlijke inleiding schildert de schr. ons eerst het geestelijk milieu, waarin Kant is
opgegroeid, en waarin Aufklarung en pietisme zoo merkwaardig dooreen werken. Kant's leven
wordt ontdaan van tal van legendarische bijzonderheden, waarmee de oude biographen de historie
hebben versierd. Wij zien den wijsgeer hier in zijn jeugd, zijn leerjaren, en zijn moeizame, later
zeer succesvolle academische loopbaan, en maken kennis met zijn karakter. Vervolgens gaat De
Vleeschauwer over tot de beschrijving van Kant's kentheorie en ethiek. Hij heeft daarbij de
genetische en systematische behandelingswijze zeer geschikt weten te verbinden. In Kant's geestelijke ontwikkeling heeft hij zuiver de grenslijn getrokken tusschen Kant's voorcritische periode en
tusschen de beide uitgaven van de Kritik der reinen Vernunft. Bovendien is hij er o.i. volkomen
in geslaagd, op grond van een weloverwogen vraagstelling, telkens de beginselen scherp aan te
geven, die het standpunt van Kant wezenlijk bepalen. Voor liefhebbers van een fijne gedachteontleding is de tocht over „de dorre baan" van het kriticisme (22) aan den hand van dezen
schrijver niet minder dan boeiend. We betreuren dan ook, dat er niet wat plaats is overgebleven om Kant's godsdienstphilosophie in denzelfden geest te behalen. Wie nog nooit iets
van Kant's stelsel gehoord heeft, komt hier om een eerste inlichting niet terecht. Het blijve
daarom aan ingewijden aanbevolen, maar aan beginnenden ontraden.

Dr. ANTOON VLOEMANS: Spinoza, de mensch, het leven en het
geb. f 15.—.
werk. H. P. Leopold, Den Haag, 1931. 607 blz.
Een samenvattend werk over Spinoza, den pantheistischen philosoof der 17de eeuw. Een merkwaardig mensch en een merkwaardig denker. Dr. Vloemans heeft een goed informeerend en vlot
leesbaar boek, dat de uitgever kostbaar inkleedde, over hem geschreven. Spinoza was een
ingekeerd, zacht en bescheiden mensch, die in stilte en afzondering een pantheistisch systeem
construeerde, wel in afhankelijkheid van voorgangers, maar toch oorspronkelijk van opzet en
uitwerking. Spinoza's Pantheisme, dat uitgaat van het gene substantie-begrip en het „zijn" niet
analoog, maar „univoque" neemt (de fout van alle pantheisten, van Parmenides af) is natuurlijk
lijnrecht in strijd met alle Christendom, dat een onverloiddelijk dualisme (onderscheid van God
en wereld, van geest en stof) leert. Dr. Vloemans' boek heeft uit den aard der zaak voor weinig
ontwikkelde lezers geen beteekenis: het blijft een werk voor vakmenschen en die ontwikkelden,
die zulk een werk verstaan kunnen. Het blijft voor Katholieken een boek, dat met voorzichtigheid
te hanteeren is, wegens de doctrien die het bevat.
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Dr. F. M. WIBAUT: Wordend huwelijk. H. D. Tjeenk---Willink 6 Zn.,
Haarlem, 1932. (19 X 13). 152 biz.
ing. f 1.90, geb. f 2.75.
Wibaut gooit in dit boek alle christelijke huwelijksmoraal over boord, die over de wereld
verkondigd is van of St. Paulus tot aan de machtige encycliek Casti Connubii. Als men
die moraal negeert --, dus men terugkeert tot ten ruw-heidensche huwelijksopvatting, ken
men komen tot conclusies, zooals Wibaut eangeeft. In zijn 841 spreekt hij telkens over het
huwelijksinstituut — niet over 'n sacrament des huwelijks --- over de zelfbeschikking der
vrouw in het huwelijk --- over 't onhoudbare van 't monogane huwelijk, etc. etc. De verheffing van 't huwelijk zal niet zijn een Wibaut-huwelijk, maar een volmaakte terugkeer tot de
beginselen van Casti Connubii.

DOROTHY WILSON: De ziel van het kind in haar godsdienstige
ontplooiing. Vertaald uit het Engelsch door J. E. Kuiper. H. J. Paris,
Amsterdam, 1931. 125 blz.
ing. f 2.10, geb. f 2.75.
De godsdienstige ontplooiing van de kinderziel is mede afhankelijk van de omgeving, waarin het
kind leeft. De opvattingen van het milieu bepalen de richting van de godsdienstige ontplooiing. De
godsdienstige ontplooiing waarover het bier gaat is die in een niet-katholieke steer.

Dr. HERMAN WOLF: Inleiding tot de Wijsbegeerte. A. W. Sijthoff,
Leiden, 1931. (23.5 X 16). 242 blz.
ing. f 3.90, geb. 1 4.75.
De voornaamste wijsgeerige problemen worden systematisch en historisch besproken: het
wezen der wijsbegeerte zelf, de polariteit in de wijsbegeerte, de tegenstellingen in het denken
(rationalisme en irrationalisme, begrip en idee), de tegenstellingen in de opvattingen omtrent
het wezen en de grenzen der kennis, de tegenstellingen In de natuuropvatting, de tegenstellingen in de opvattingen omtrent de verhouding van ziel en lichaam, de tegenstellingen In de
metaphysica. Ten slotte brengt de schrijver al die tegenstellingen terug tot die van naturalisme
en idealisme. De schrijver kent aan al de verschillende wereldbeschouwingen „symbolische"
of ..typische" waarheid toe, maar erkent toch, dat de wijsgeer zich daarmee niet zal kunnen
tevreden etellen. Daarom kiest hij zelf partij voor het idealisme, waarbij hij blijk geeft,
ook den invloed van Bergson te ondergaan. Hij wenscht de wijsbegeerte niet tot een kennisleer
te beperken, maar beschouwt deze laatste terecht als voorbereiding tot metaphysica. Houdt
men bet standpunt van den schrijver voor oogen. dan zal toch kunnen gezegd worden, dat
hij erin geslaagd is een inleiding te schrijven, die tot een eerste orientatie in den tegenwoordigen stand der wijsgeerige ideeeen zeer goad ken dienen.

JAN ZUYDERHOFF: Meer contact. Adi Poestaka, Den Haag, 1931.
(20.5 X 14). 94 blz.
De schrijver van dit boek heeft 14 maanden in Amerika doorgebracht om daar vooral twee
instellingen te bestudeeren, n.l. de visiting teacher en het personnel management. Het eerste
instituut is om meer contact te brengen tusschen ouders, leerlingen en leeraars. Zoo'n
visiting teacher moet aan de school een beeld geven van 't kind en omgekeerd aan het
gezin meer kennis over de school. Hij moet verbindingen aanknoopen met instellingen van
maatschappelijke voorzorg: hij wijst het kind op passende ontspanningsgelegenbeden en knoopt
daarvoor de noodige betrekkingen aan: hij moet de ouders op de hoogte brengen van school
en kind, de onderwijzers van de moeilijkheden der kinderen. Het boek met veal literatuur.,
verdient de voile aandacht.

ZONDER NAAM: Over de Sacramenten. Geloofsverdediging, Anting. f 2.25.
werpen, 1932. (24 X 15.5). 458 biz.
Met vreugde begroeten wij deze vertaling van St. Thoma's schitterende leer over de Sacramenten
in het algemeen, en over het Doopsel en het Vormsel in het bijzonder. Vergelijken wij dit deal
met sommige reeds gepubliceerde deelen, dan valt die vergelijking zeker ten gunste van dit
laatste uit. De correcte vertaling is duidelijker, laat zich gemakkelijker lezen; en ofschoon we ook
nu nog wel eens een Vlaamsche uitdrukking of on-Nederlandsche zinswending ontmoeten, toch
doen deze geen afbreuk aan de duidelijklieid.

ROMANS EN ONTSPANNINGSLECTUUR
De beteekenis en draagwijdte der hieronder gebezigde letterqualificatie A, B, Bc, C en D geven
we hieronder weer in de volgende nadere omschrijving.
A: Boeken die kunnen gegeven worden aan lezers boven 18 jaar, of aan jongeren, door hun ouders
gemachtigd.
B: boeken die kunnen gegeven worden aan lezers boven 21 jaar, of aan jongeren, door hun ouders
gemachtigd.
Bc: boeken die kunnen gegeven worden aan volwassenen, die meer ontwikkeld zijn.
C: boeken die alleen op persoonlijke, schriftelijke aanvrage bij het bestuur verkrijgbaar zijn.
D: boeken die volstrekt verwerpelijk zijn en dus niet in de R.K. Openbare Leeszalen mogen aanwezig
zijn. Hierbij diem opgemerkt dat de eigenlijke jeugdboeken niet onder A vallen.

Een der belangwekkendste disputen van het afgeloopen jaar, van herfst
tot herfst gerekend, was het dispuut over regionalistische literatuur en
wereldliteratuur. Naar aanleiding van de boeken van Antoon Coolen
en Herman de Man klaagde Marsman over sommige publicaties zijner
collega's. Hij vond dat de Nederlandsche literatuur een tekort vertoonde
naast de voornaamste Europeesche literatuur van de twintigste eeuw.
Hij noemde enkele namen, Conrad, Kafka e.a., schrijvers van een zeer
bizondere beteekenis zonder twijfel, maar enkele van de voornaamste
contemporaine Europeesche auteurs, die van een wezenlijk belang zijn
voor de vernieuwing van de literatuur, met name de romanliteratuur,
noemde hij niet. Bovendien zijn juist dit jaar in ons land boeken verschenen van een werkelijk opvallend karakter, die met hun typisch
nationale kenmerken, toch in de Europeesche literatuur een plaats
kunnen innemen als openbaringen van het streven van dezen tijd. Het
seizoen 1931-1932 is een seizoen van verrassingen geweest, gedeeltelijk
zonder twijfel ook een seizoen van de zoogenaamde „jongeren." Dr.
Menno ter Braak de felle essayist, debuteerde met een roman Hampton
Court 1 ) en deze roman bleek geen succes te zijn. Zeer zeker een vernieuwing van de Nederlandsche romanliteratuur is van Hampton Court
niet te verwachten. In dit haastig, vaak slordig geschreven boek is het
verhaal te onbenullig, de personen er in zijn te pas klaar gemaakt,
zonder regionalistisch te zijn, is het soms zeer provinciaal, maar bij
enkele wendingen, bij enkele keerpunten, haast buiten den eigenlijken
roman om, toonde zich hier plotseling het beeld eener schrikwekkende
werkelijkheid, de gevangenheid van een leven, nu en dan, al te zelden
men moet het toegeven, werd het boek wat het eigenlijk wilde zijn, een
hooghartige, maar strikt eerlijke bekentenis, een koele biecht. Achter de
opvallend slordige fraaiheid der requisieten verborg zich deze beteekenisvoile ernst, die echter nauwelijks werd opgemerkt. En toch is het juist
deze ernstige wil naar strikte eerlijkheid, al te vaak echter eenzijdig
gericht, die de beste literatuur van onzen tijd kenmerkt, de vlucht in den
droom, in de romantiek en den weemoed, zooals men die vinden kan in
De stifle plantage 2 ) van Albert Heiman, is niet typisch modern, evenmin
als zijn stijl. De stiji van dezen tropen-roman is zonder twijfel lets
verschuldigd aan het vroegere meer gemaniereerde werk van Arthur van
Schendel, de personen van het verhaal zijn niet meer dan schimmen,
de dialogen zijn angstwekkend wankel, maar ondanks dit onmoderne,
dit buitentijdsche, ondanks de zwakheden in compositie en uitbeelding,

boeit en ontroert dit boek, omdat het inderdaad de benauwenis en de
fataliteit van den droom bezit, een droom waaraan men zich willoos
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voelt overgeleverd. De stille plantage kan ook niet als het begin van een
vernieuwde romankunst worden gekenschetst, het is een boek, dat zich
slechts in zeer betrekkelijke mate met een ander vergelijken laat, het
is in bizondere mate een boek op zich zelf. Ondanks de wilde, haast
rhetorisch romantieke elementen in De Druivenplukkers 3 ) van A. den.
Doolaard vindt men hier werkelijk iets nieuws. Speciaal in de karakterteekening van oudere menschen uit de hoogere standen der samenleving
is dit boek bijna een caricatuur van karakterteekening, maar het nieuwe,
de verfrisschende verheugende oorspronkelijkheid is er, de poèzie der
aarde en de poèzie der jeugd tref fen elkander in de uitbeelding van.
Vladja, en als men hier vergelijkingen zou willen maken, zou men gerechtigd zijn namen van Europeesche beteekenis te noemen, bijvoorbeeld
den door Marsman vermelden Kafka. Den Doolaard staat nog slechts
aan een begin, zijn allereersten roman willen we niet meetellen, het heeft
zonder twijfel de gebreken van een begin, maar het is alles bijeengenomen
een sterk begin. Jammer genoeg eischt zijn werk om de vergaande
vrijheid, die hij zich veroorlooft in de uitbeelding van den hartstocht een
zeer streng voorbehoud. Rembrandt 4 ) van Theun de Vries is met De
Druivenplukkers vergeleken, opvallend traditioneel, deze biographic
romanc& van Rembrandt is zeer knap geschreven zonder twij fel, maar
in een stijl die zeker niet opvallend modern aandoet. Het boek is bovendien te lang, het heeft een teveel aan overigens zeer waardeerbare
beschrijving. De voornaamste grief er tegen is natuurlijk, dat het eigenlijk nauwelijks een leven van Rembrandt geeft en dezen groot-menschelijken schilder zeker niet volkomen recht doet. Maar binnen dit leven
van Rembrandt verhaalt Theun de Vries ook het leven van diens zoon
Titus, en al is dit leven ook op een traditioneele wijze benaderd, het
wordt sterk en mooi en gaaf uitgebeeld. De ontwikkeling van dit schuwe
kind tot een gewoon man, maar een man met een zeer eigen karakter
is voortdurend boeiend, vaak ontroerend en getuigt van een voornaam
psychologisch inzicht. En toch bevredigt zelfs dit gedeelte van den roman.
van Theun de Vries niet geheel en al, toch voelt men zich meer aangetrokken tot die andere „biographie romancee'', die Constant van
Wessem ons gaf, het levensverhaal van Daendels, den IJzeren Maarschalk. 5 ) Te vaak geeft Constant van Wessem hier goede geschiedenis,
maar als zijn boek werkelijk roman wordt, is het prachtig, beeldend,
overtuigend en zakelijk. Het is een historische roman, waarmede men
vrede kan hebben, de tijd, dien hij weergeeft, wordt er niet gezien vanuit
de verte, omneveld en tot een sage geworden, maar volkomen nuchter,
de verschillen met onzen tijd worden aangegeven, maar daarop valt niet,
zooals in de meeste historische romans, overmatig de nadruk, de
menschen, Daendels zelf, zijn er niet op de eerste plaats historische
figuren maar menschen. Het boek is als de beschrijving yan een vreemd
land, maar door iemand die daar zelf geweest is, die zich niet liet
betooveren door den exotischen schijn, maar die een open oog heeft
voor de schooner werkelijkheid. Deze „biographie romanc6e" kan men
veilig vergelijken met het beste wat de laatste jaren in dit genre in
Europa verscheen, alleen sluit het daarbij een weinig al te goed aan,
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zonder twijfel heeft het een eigen karakter, maar het herinnert toch lets
te veel aan sommig werk van Blaise Cendrars, L'Or bijvoorbeeld. Het
meest eigene, typische Hollandsche werk, dat tegelijkertijd, ook al zou
het nooit vertaald worden, om den aard van het streven dat er zich
in openbaart van een Europeesche beteekenis is, lijkt ons dit seizoen
gegeven door enkel vrouwelijke auteurs. De drie boeken, die zij
publiceerden zijn al betrekkelijk bescheiden van opzet, twee er van zijn
de beschrijvingen van het leven van een man, levens zonder heftige
bewogenheid, zonder groote gebeurtenissen, het derde verhaalt van het
leven eener moeder en haar twee dochters gedurende enkele maanden.
Niets dan de weergave van het dagelijksche leven van een vrijzinnigen
dominee in den roman David Drenth 6 ) van Elizabeth Zernith, niets dan
het angstvallig juist weergeven van het bestaan van een wetenschapsmensch in De Uitvinder 7 ) van Nine van der Schaaf, maar deze avontuurlooze werkelijkheid wordt volkomen onbevangen gezien en gebeeld
en door die volkomen onbevangenheid werd de spiegeling wonderlijk
doorlicht en kleurig, evenals de vertelling over het doofstomme meisje,
haar moeder en haar halfzustertje in den roman Sara Vierhout 8 ) van
Josine Reuling. Men kan het belang van dit werk niet gemakkelijk
onderschatten en het vraagt onze aandacht te meer, omdat het werk
van veel minder beteekenisvolle vrouwelijke auteurs gewoonlijk in ons
land het meeste succes heeft. De vrijwel waardelooze „probleem-roman De Appel en Eva van Jo van Ammers-K"iller zal bijvoorbeeld meer
gelezen worden dan Elizabeth Zernith's David Drenth. Bij de drie
zooeven genoemde boeken sluit door fijnheid van psychologisch inzicht
en onbevangenheid van weergave de Vlaamsche roman Het leven, dat
wij droomden 9 ) van Maurice Roelants wonderwel aan, maar terwijl in
de romans zijner vrouwelijke, Horlandsche collega's de werkelijkheid
meer in zijn geheel gezien wordt, verscherpt Maurice Roelants zijn
aandacht op het dramatische conflict, op een deel der werkelijkheid, op
een zeer bepaalde levensperiode dus. Dat is zeer zeker zijn goed recht,
zijn boek krijgt er het angstig beklemmende, het haast hallucinaire
karakter van. Desniettemin is naar onze meening tot een wezenlijke
vernieuwing van den meer psychologischen roman de te uitsluitend op
het conflict gerichte aandacht niet bevorderlijk. Wezenlijk modern zou
de psychologische roman zijn, die de goede eigenschappen van het boek
van Maurice Roelants wist te vereenigen met de goede eigenschappen
van David Drenth bijvoorbeeld. Een boek gebouwd op een dramatische
spanning, maar dat tegelijkertijd ook het buiten-dramatische, gewone
leven weergeeft. Zulk een boek is mogelijk en het is niet uitgesloten,
dat Maurice Roelants het ons nog eens Beef t, want Het leven, dat wij
droomden is zonder twijfel een der voornaamste boeken van het jaar
geweest. Het was echter niet de eenige verrassing, die Vlaanderen ons
heeft gebracht. Stijn Streuvels publiceerde een sterke vertelling De
Oude Viking. 10 ) Felix Timmermans kwam zoowaar ook al met een
„biographie romancêe." Deze biographie De Harp van Sint Fran-

ciscus 11 ) heeft echter weinig te maken met buitenlandsche voorbeelden.
Het is echt een boek van Timmermans, het is soms zeer naief, al te
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naief, eerder geraf fineerd literair dan poetisch, maar in zijn geheel
openbaart het ons den meer ernstigen Timmermans, de lijdensgang van
Sint Franciscus en zijn orde wordt er boeiend in verhaald. Het bevat
fragmenten van een tref fende schoonheid, en soms reikt het in levensbegrijpen nit boven alles wat Timmermans tot nu gaf. Terwijl zooals
we reeds opmerkten, de eenvoud van De Harp van Sint Franciscus
soms verdacht gewild lijkt, geeft Lode Verhees in zijn Vertellingen van
den smid 12 ) een naieviteit die door en door echt is. Zijn boek is wat zijn
titel aangeeft. Lode Verhees is geen literator. Lode Verhees is inderdaad
een smid, maar hij is ook een geboren verteller. Zijn verhalen zijn de
verhalen, die men hoorde toen men een kind was van een of ander
famielid, dat ook die gave van vertellen bezat. Hij is er in geslaagd
een dergelijk verhaal precies neer te schrijven, en dat is iets zeer
bizonders, want vertellen en schrijven zijn twee heel verschillende
dingen. Emanuel de Bom heeft hem vergeleken met den „douanier Rousseau" en deze vergelijking met den vermaarden schilder is niet alleen
een hooge lof, maar tevens een kenschetsing. In de Vertellingen van
den smid, wordt vooral het leven van den kleinburger weergegeven,
maar zoo, dat de aandacht valt op de menschelijkheid van den kleinburger, zijn standseigenaardigheden komen er tot hun recht, maar het
typische is niet overheerschend. De almacht van het typische is vooral
voor den zoogenaamden regionalistischen roman een gevaar. Het is geen
wonder, dat de verschijning van De Goede Moordenaar 13 ) van Antoon
Coolen, aanleiding gegeven heeft tot het hierboven reeds aangeduide
dispuut. Terwijl sommige critici in dezen laatsten roman de bekroning
van Coolen's tot dusver verschenen werk zagen en eenigermate zelfs
een vernieuwing van diens kunst, leidde het bij anderen tot een heftige
en zeer zeker overdreven reactie. Het gaat er ten slotte niet over of de
boeken van Coolen absoluut eerste rangswerk zijn, maar of ze in hun
betrekkelijkheid, goed zijn. Coolen kan schrijven, hij is vaak een uitmuntend verteller, en zijn taal bezit vaak een groote plastische kracht.
Dit blijkt ook weer in De Goede Moordenaar. Maar toch staat Coolen
in dezen laatsten roman misschien inderdaad op een keerpunt in zijn
scheppen. Het is beheerschter werk dan al wat hij tot nu gaf, maar in
die grootere beheerschtheid, in die strakheid is iets weggedrongen, bijna
al de figuren in dezen roman zijn te zeer elementair gehouden, overmatig
typisch, al te primitief, haast niet meer menschelijk, ze zijn bijna geworden
tot het waanbeeld der holbewonende oermenschen, dat Chesterton
bestreed in The Everlasting Man. De determineerende macht van een
hallucinair noodlot heeft er schadelijk gewerkt op de poezie. Intusschen
is het niet onwaarschijnlijk, dat Antoon Coolen zelf dit gevaar voor een
verdere ontwikkeling niet ontgaan is, indien men de berichten gelooven
mag, werkt hij aan een vervolg op Kinderen van ons Volk, een boek,
dat zooals Dr. van Heugten terecht vaststelde een sterk poetischen inslag
bezit, en meer mogelijkheden bevat dan zijn laatste. Een ander „regionalistisch" schrijver, Herman de Man publiceerde dit jaar, na een lang
zwijgen, een nieuw boek, den bedelaarsroman De Kleine W ereld. 14 ) Deze
avonturen van Chef en Jochem zijn op zijn best heel aardig, maar ze
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zijn ook niet veel meer en dat is jammer, omdat Herman de Man immers
getoond heeft over een eigen en sterk talent te beschikken. De Kleine
Wereld is ondanks waardeerbare eigenschappen geen vooruitgang te
noemen. Herman de Man zal zich moeten herwinnen. Als men de
kenschetsing „regionalistisch" wat ruimer opvat, als literatuur over een
groep, zou men het laatste werk van Jef Last „regionalistisch" kunnen
noemen en daarmede zou men tevens het tekort van den merkwaardigen
kleinen roman Liefde in de Portieken hebben aangegeven. Na Branding,
het boekje, dat we de vorige maal in jaarlijksche Boekenschouw
bespraken, is Liefde in de Portieken 15 ) werkelijk een vooruitgang, een
prachtige ontwikkeling en een verrassing, het al te lyrische van de
vorige publicaties van Jef Last is hier verdwenen, dit dagboek van een
werkmeester is zeer zakelijk, koel en scherp het beeld is zoo volkomen
beheerscht, dat men er bijna de eenzijdigheid niet van ziet, dat men
haast zou gelooven hier met een volkomen zuivere werkelijkheidsspiegeling te doen te hebben. Men moet ons goed begrijpen, we willen
dadelijk aannemen, dat toestanden als hier beschreven, inderdaad bestaan,
dat dergelijke onrechtvaardigheden in fabrieken gepleegd worden en
worden, de eenzijdigheid in dit litteraire werk is niet vooral een partijeenzijdigheid, het is een eenzijdigheid in de beschouwing des levens. Dit
kan veroorzaakt zijn door een te sterk op de groepeeringen in de maatschappij gerichte aandacht. Een fabrieksmeisje en een werkmeester hebben
veel meer met elkander gemeen, dan hier blijkt, van hun levens worden
ook slechts enkele zijden belicht, daardoor wordt de indruk van het
dramatisch conflict verhoogd, maar de breedere, rijkere fijner genuanceerde werkelijkheid verarmd. Het is in sommige opzichten een angstwekkend boek, schril is het beeld dat hier gegeven wordt van de
verontzedelijking van een samenleving, waarin het besef van de verderf elijkheid van sommige praktijken zoozeer verloren bleek gegaan.
Jef Last heeft in ieder geval hier belangrijk werk geleverd, hij kan een
voornaam schrijver worden, als hij een grootere ontvankelijkheid voor
het leven in zijn veelvuldige schakeeringen, en een diepere menschelijkheidswaardeering verkrijgt. De warme hartelijkheid, die men bij hem te
vaak mist, de breedere beschouwing des levens treft men in het laatste
werk, dat gepubliceerd werd van den dit jaar overleden schrijver Israel
Querido Van Armen en Ryken 16 ) is met al zijn fouten, Loch een prachtige roman, al mogen de vertegenwoordigers van het jongere geslacht er
een beetje zonderling uitzien; in de figuren van Henri Rozenheim, Jonas
Fontein en den godvruchtigen Josua Hereira heeft Querido ons enkele
vertegenwoordigers van het yolk Gods gegeven, die onvergetelijk
blijven. Bovendien leeft in dezen roman weer de stad Amsterdam, een
stad als uit een droom, scherper en duidelijker dan de aardsche stad,
de huizen, de straten en stegen, de hoog rijzende gebouwen, de grachten
en de boomen rondom zijn er tot symbolen geworden, zij bezitten een
gevoelsbeteekenis, zij zijn er vertolkers van emotie. Dit is inderdaad
werk van een warme menschelijkheid. Op een geheel andere wijze is dit
ook het geval met Nagelaten werk 17 ) van Aert van der Leeuw, een boek
dat naast enkele critische essays een reeks zeer korte schetsen en ver-
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tellingen bevat, miniaturen van een zeldzame fijnheid, die werkelijk tot
het beste kunnen gerekend worden wat deze auteur ooit schreef. Licht
bespiegelend, maar zonder eenige wijdloopigheid, uiterst sober worden
hier verhaal, stemming en levenswijsheid tot een prachtig geheeL Zijn
critische artikelen, hoewel zeer zeker niet zonder beteekenis, lijken ons
belangrijker voor de kennis van Aert van der Leeuw zelf dan voor de
kennis van de behandelde auteurs.
Jos. Panhuijsen.

1) MENNO TER BRAAK: Hampton Court. Nijgh & Van Ditmar,
-- C -Rotterdam, 1931. 227 blz.
2) ALBERT HELMAN: De stille plantage. Nijgh & Van Ditmar, Rot— Bc -terdam, 1931. 254 blz.
3) A. DEN DOOLAARD: De druivenplukkers. Em. Querido, Amsterdam, 1931. 303 blz.
-- C --4) THEUN DE VRIES: Rembrandt. Van Loghum Slaterus, Arnhem,
1931. 351 blz. ing. f 3.90, geb. f 4.90.
--- C -5) CONSTANT VAN WESSEM: De ijzeren maarschalk. De Spieghel, Amsterdam, 1932. 351 blz. ing. f 3.90, geb. f 4.90.
--- Bc -6) ELISABETH ZERNITH: David Drenth. Nijgh & Van Ditmar,
Rotterdam, 1932.
-- Bc -7) NINE VAN DER SCHAAF: De uitvinder. E. Querido, Amsterdam, 1932. 192 blz. ing. f 2.90, geb. f 3.50.
-- Bc -8) JOSINE REULING: Sara Vierhout. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1932. 155 blz.
-- Bc --9) MAURICE ROELANTS: Het leven dat wij droomden. Nijgh &
Van Ditmar, Rotterdam, 1931. 213 blz.
-- Bc -1°) STIJN STREUVELS: De oude Viking. Paul Brand, Hilversum,
1932.
-- Bc -11) FELIX TIMMERMANS: De harp van Sint Franciscus. P. N.
van Kampen & Zn., Amsterdam, 1932. (21.5 X 15). 223 bl. -- B -12) LODE VERHEES: Vertellingen van den smid. De Sikkel, Antwerpen, 1932. (21.5 X 15). 162 biz.
--, A —
13) ANTOON COOLEN: De goede moordenaar. Nijgh & Van Ditmar,
Rotterdam, 1931. 231 blz. ing. f 3.90, geb. f 4.90.
-- Bc -14) HERMAN DE MAN: De kleine wereld. Nederlandsche Keurboekerij, Amsterdam, 1932. 250 blz. ing. f 2.90.
-- Bc
15) JEF LAST Lief de in de portieken. Servire, Den Haag, 1932.
(20 X 15). 106 blz.
--- C -16) IS. QUERIDO: Van armen en rijken. Scheltens & Giltay. Amsterdam, 1932. (20 X 15). 505 blz.
-- Bc -17) AART VAN DER LEEUW: Nagelaten werk. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1932. 187 blz.
-- Bc --EDMOND ABOUT: De speelhel van Baden-Baden. Vertaald uit het
Fransch door C. M. van Goorde. De Combinatie, Rotterdam, 1931.
(21.5 X 16). 217 blz.
-- C -In dit volgens de inleiding oude, wederom van stal-gehaalde paardje, wordt ons verhaald
hoe de oude ijzereter. de gepensionneerde Kapitein Bitterlin waakt over zijn dochter, maar
hoe hij Naar na vele listen en lagen ten huwelijk afstaat aan Bartelomeo Narni. Hier en daae
werkelijk geestig geschreven en met aardige situaties.
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HERBERT ADAMS: De gouden aap. „De Steenuil", Amsterdam, 1932.
245 blz. ing. I 2.25
Al.mt

Bc ~

Dit boek is de geschiedenis van een dier vrouwelijke vampiers, welke jongemannen het hoofd
op hol brengen en ze weg werpen, wanneer zij ze als een citroen hebben uitgeknepen. Zij
wordt na eenige jaren op een zeer zonderlinge manier gestraft door den vader van eat
barer slachtoffers. Sensatie-lectuur voor rijpere lezers.

HERBERT ADAMS: Koninklijke lief de. Vertaald uit het Engelsch door
Jhr. Ch. H. Rutgers van Beert. „De Steenuil", Amsterdam, 1932.
(15.5 X 10.5). 222 blz. ing. f 2.25, geb. f 2.90.
--- A --De Balkanstaten hebben al herhaaldelijk stof geleverd voor operettes of romans. Dat daarbij
gemeenlijk aan de historische juistheid geweld wordt aangedaan, mag als algemeen bekend
worden verondersteld. Overigens behoeven wij de geschiedenis van den Engelschen jongeman.
die zich in dienst stelt van een vorstin uit een der Balkanstaten en daardoor zijn levensgeluk
vindt, als ontspanningslectuur niet te ontraden.

H. A. ALDANOW: De Vlucht. Van Holkema 6 Warendorf, Amsterdam, 1932. 326 blz. ing. f 3.25.
--, Bc .--,
Schildert de groote uitwerking van de geweldigste alle y revoluties op diegenen, die haat
ondergaan en toezien, op de Russische menschen van het jaar 1917, het geboortejaar van het
Bolsjewistisch Rusland. De vlucht begint met den herfst van dat jaar en omvat een tijdsverloop
van een jaar. Slechts de Oekraine, waarheen velen uit deze roman de wijk nemen, blijft voorloopig verschoond van den Bolsjewistischen storm. Advocaten of ambtenaars, kunstenaars of
politie weten niet, wat ze doen. Ze tasten als blinden door dit Leven. Voor de revolutionnair
voelen zij slechts afschuw, zij verstoppen zich in hun huizen, verschrikt door het dierlijke wilde
van den Russischen massamensch. Om een inzicht te krijgen in hetgeen in 1917 voor Rusland
beteekent, is deze psychologisch hoogstaande roman in elk opzicht aanbevelenswaardig.

JO VAN AMMERS—KULLER: De appel en Eva. J. M. Meulenhoff,
Amsterdam, 1932. (21 X 13). 320 blz.
---, C --Een zeer handig ineengezette roman die slechts verschilt van de romans van C. en A.
Williamson en dergelijke door een veel grootere pretentie. Het probleem immers waarover
deze geschiedenis gaat, is allerjammerlijkst gesteld, de personen, die erin optreden zijn
ronduit gezegd, sentimenteel en onmogelijk, en een goed gedeelte van de milieu-weergave is.
op zijn minst gezegd, verbazend romantisch. Men wordt kwaad op dit boek, men ergert er
zich aan, maar...... men leest het toch uit. Niet omdat het blijk geeft, dat Eva het grootste
gedeelte van den appel at, maar omdat er over een fantastische modezaak in wordt verteld.
waar Puch van Doeveren-Coornvelt van een bescheiden positie op weet te klimmen tot
leidster.

LILIAN M. ANDERSON: Haar dochter. Vertaald uit het Engelsch.
J.-- A .--Neerlandia, Utrecht, 1932. 236 blz. ing. f 0.15.
In dit onwaarschijnlijke keukenmeidenverhaal draagt de edelhartige moeder de culminatie van
verdriet, waartoe een moederhart slechts in staat geacht mag worden terwille van haar schoone
en belaagde dochter.

NINA ARKINA: De man, dien zij lief had. Vertaald uit het Noorsch
door M. J. Molanus—Stamperius. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1932.
250 blz ing. f 1.75, geb. f 2.50.
-Wt.
De groote tragedie van den ondergang van het Russische Keizerrijk heeft reeds veel pennon
en schrijfmachines in beweging gebracht. In dit boek wordt de vlucht van een kleindochter
van den Tsaar zoo romantisch mogelijk met allerlei intriges en moeilijkheden doorweven,
waarbij waarheid en verdichting dooreen gemengd zijn. De moeilijkheden welke de helpers
van de prinses door de Soviet ondervinden, schijnen volgens ware gegevens geschetst, terwij1
de personen, die in den roman optreden, gefingeerd zijn. Over het geheel is deze roman
leesbaar voor personen met rijpe levenservaring.

LAURA ADAMS ARMER: Van Indianenjongen tot medicijnman. Geillustreerd door de schrijfster. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam,
--- B —
1932. 245 blz. ing. f 2.--, geb. f 2.90.
Dit boek is geen fantasie, de schrijfster heeft werkelijk onder de Indiaansche bevolking vertoefd.
en zich, zooals in het voorbericht staat, daar zeer bemind gemaakt. De held van het boek is
een kleine Nevaho-jongen, die medicijnman wil worden. Langzamerhand leeren we de gewoonten,
gedachtengang, godsdienst enz. van de Navaho's beter kennen. De vertaling bleef in stij1 en
het boek zal wel voor ouderen bedoeld zijn.

CHARLES ASHLEIGH: Een mensch ontwaakt. Vertaald nit het
Engelsch door Yge Foppema. J. Schuyt Jr., Alkmaar, 1931. (20 X 13.5).
,-... Bc
297 blz.
Dit is de frisch en jongensachtig vertelde geschiedenis van een jongeman, die beurtelings
straatjongen in London, landbouwer en daarna zwerver in Amerika is, in het gevang terecht
komt en gered wordt door een goedhartigen Bolsjewieki die hem voor bet ideaal en den
strijd der derde Internationale wint. Met den noodigen critischen geeft te lezen.
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MARY GRACE ASHTON: Geboeide vrijheid. Vertaald -uit het Engelsch
door Eva Raedt de Canter. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam,
1932. 347 blz. ing. f 2.90, geb. f 3.75.
-- Be .
..Geboeide vrijheid" noemt schr. haar roman. ongeveer bedoelend dat alle menschenlevea
noodzakelijk en uit zijn wezen in boeien zit. dat op de spits gevoerde vrijheid seta ondenkbaars,
ja geen vrijheid meer is. Het is de roman eener Katholieke schrijfster, die haar geloof en
haar overtuiging niet wegstopt in haar werk, maar de Katholieke levensopvattinq ten grondslag
legt aan het leven dat zij uitbeeldt. Haar karakters voert zij talentvol door het einde en
haar fijne psychologische aanleg is niet te ontkennen. In het wat al te breed uitwerken
van het gegeven en het te gretig beschrijven van dingen, die niet ter zake doen en vaak
onbeduidend zijn, gevoelt men nog de zeer jonge schrijfster.

ALICE EN CLAUDE ASKEW: De eer van het huis. Vertaald uit
het Engelsch door J. M. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1932.
(19 X 13.5). 222 blz.
— A -Een oude beer, het toppunt van goedhartigheid en onnoozelheid, is aan het einde van zifn
contanten. Eenige fleschentrekkers krijgen invloed op hem en laten hem het vermogen, dat
hij voor een pupil beheert, verduisteren. Middelmatige treinlectuur.

ALICE EN CLAUDE ASKEW: Het betooverde ledikant. Stella-editie,
Amsterdam, 1932. 218 blz. geb. f 1.10.
..--• A .-De moerassen van Dagmore waar je zoo nu en dan plotseling door een vreeselijke mist overvallen,
hopeloos verdwaalt, hebben sommige gevangenen, die er goed den weg wisten, geholpen om te
ontsnappen. Over zulk een gevangene, die onschuldig veroordeeld werd, loopt dit spannende
verhaal, dat iedereen lezen kan.

ANNA AUSTIN: De moord aan de bridgetafel. Vertaald uit het Engelsch door D. J. C. Kruseman. J. Philip Kruseman, Den Haag, 1932.
(20 X 14). 340 blz.
-- Bc --De moord in een clubje. dat zich onledig hield met bridge-spelen is bet uitgangspunt van dit
verhaal, waarin de verdenking zeer handig beurtelings op een der aanwezigen wordt geworpen.
Eenige ongeoorloofde verhoudingen worden aangewend om de spanning op peal te houden.
Overigens een aardig gegeven en boeiend uitgewerkt.

RUBY M. AYRES: Barry Wicklow's huwelijk. Vertaald uit het Engelsch
door C. Adermout—Visser. J. Philip Kruseman, Den Haag, 1931.
(14 X 10). 290 blz.
--- B J--Barry Wicklow, een onvermogend adellijk jongmensch, wordt door zijn oom opgevoed tegel4k
met een rijken neef. Deze wordt ernstig verliefd op een meisje beneden zijn stand, hetgeen
zijn vader afkeurt. Hij weet Barry te bewegen zijn neef van het meisje of te keeren. Te veal
toevalligheden, overigens prettige ontspanningslectuur.

RUBY M. AYRES: De dansmeester. Vertaald uit het Engelsch door
D. J. C. Kruseman. J. Philip Kruseman, Den Haag. (15.5 X 11).
300 blz.
--- B -Liesbeth Conyers, een eenvoudig dorpsmeisje, wordt door haar tante uitgenoodigd om in
f-onden te komen logeeren. Het onbedorven meisje raakt in allerlei intriges verstrikt, dock
bereikt na vele moeilijkheden toch haar doel, een gelukkig leven aan de zijde van de man,
die zij liefheeft. Vlot geschreven. Spannend, ofschoon de oplossing doet denken aan de
aftandsche deus ex machina.

RUBY M. AYRES: De oude liefde kwam. Vertaald uit het Engelsch
door C. E. Kwak—Stroman. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1931.
(17.5 X 12). 290 blz. geb. f 1.—.
— B ,--Er komt een heusche nachtclub in het boek voor. En een inval van de politie, u kent dat
wel, van de film. En op het einde redt het arme meisje de vroegere liefde van den rijken
Philip en de rijke Philip redt bet acme meisje. Is dat niet lief? Laat ons medelijden hebben
met den romanlezer van onzen tijd en hem zijn geestesvoedsel niet wreed onthouden. Hij en
zij zullen het werkelijk spannend vinden!

RUBY M. AYRES: De lieveling der vrouwen. Vertaald uit het Engelsch
door Jkvr. Henriette Rappard. De Combinatie, Rotterdam, 1931.
— Bc --(20 X 14). 226 ,blz.
In dezen roman worth op oppervlakkige wijze heengegleden over groote levensvraagstukken.
Er wordt gegoocheld met huwelijkstrouw, het onechte kind en de tweede moeder. Dit alley
gaat onder het mom van amusementslectuur. Zonder eenige diepte. Leeg-neutraal.

RUBY M. AYRES: De gelukkige vrouw. Vertaald uit het Engelsch
door Dicky Wafelbakker. A. W. Bruna & Zn., Utrecht 1932.
— Bc -(17 X 11). 217 blz.
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De vrouw echter is niet gelukkig. Ondanks haar goede man is ze verliefd op een huisvriend
geworden, die voor de consequenties wegvlucht. Wanneer hij later in het land terugkeert, blijkt
het vraagstuk nog gecompliceerder geworden. De z.g. gelukkige vrouw vat het voornemen
op met hem te vluchten. De ongelukkige gelukkige vrouw komt op vreeselijke wijze tot
bezinning. Een roman zonder veel pretenties, alhoewel onderhoudend geschreven.

RUBY M. AYRES: Noodlots vreemde wegen. Vertaald uit het Engelsch
door Nanda Steyn. J. Philip Kruseman, Den Haag, 1932. (19.5 X 13).
326 blz. ing. f 2.15, geb. f 2.90.
-- Bc -Hugh is een eerlijke joviale farmer in Zuid-Afrika, smoorlijk verliefd op Jane, die ergens in
Engeland woont. Zij heeft meermalen een aanzoek van Hugh afgeslagen, ook al omdat ze
het „te pakken" heeft van een nietsnutter Nigel. Hugh houdt echter zooveel van haar,
dat zij het Jaffe gedoe van Nigel gaat verafschuwen; eind goed al goed. Hier en daar
nog al aan de zwoelige karat. De nevenfiguren-zijn goed, vooral Lydia en Nell, die beide
zuiver geteekend zijn.

RUBY M. AYRES: Zonneschijntje. Vertaald uit het Engelsch door Jkvr.
Henriette Rappard. De Combinatie, Rotterdam, 1931. (21.5 X 16).
,...... Bc ,.-0
223 blz.
Op jeugdigen leeftijd ouderloos, woord „Zonneschijntje" vanuit Transvaal, waar z'n ouders
woonden, door de huishoudster naar een oom in Londen gebracht. Oom wordt verliefd op
de huishoudster en na een reeks gelukkige en minder-gelukkige gebeurtenissen, komt het toch
tot een goed einde. Trekklectuur.,

RUBY M. AYRES: Verloofd of niet? Vertaald uit het Engelsch door
Th. J. J. Boslooper. J. Philip Kruseman, Den Haag, 1932. 246 blz.
ing. f 2.15.
-- B

P..°

De verloving van Esther Shepstone gaat niet van een leien dakje. Zelf meent zij, dat zij werkelijk
nog verloofd is, terwijl iedereen uit haar omgeving weet, dat haar verloofde een schurk is. die
haar reeds lang heeft opgegeven en met een andere vrouw gaat trouwen. Er wacht de trouwe
Esther toch nog een groot geluk; waaruit dit bestaat, valt voor rijpere lezers te vinden in dit
bock, dat ontspanninglectuur van de gewone soort is.

RUBY AYRES: Haar droomliefde. J. Philip Kruseman, Den Haag, 1932.
260 blz. ing. f 2.15.
— Bc .De geschiedenis van een Jong meisje dat halsstarrig van een jongen droomt, dien zij maar een
paar keer in haar leven gezien heeft. „Hir ' zal het zijn of geen ander. Als zij hem ontmoet,
blijkt hij getrouwd te zijn...... nu, dat is geen bezwaar, dan moet zijn vrouw maar uit den
weg gaan. De vrouw is...... helaasll
Katholiek en kan niet scheiden. Het droomende
meisje trouwt dan maar met een ander, net een beetje te vroeg, want de in den weg staande
vrouw gaat dood door een auto-ongeluk. Nu zit zij weer met een blok aan haar been en
—
zoo gaat het maar door.

WILSON BARCLAY: Nummer zeven. Geillustreerd door C. Boost.
Nederlandsche Bibliotheek, Helmond, 1932. (14.5 X 8.5) 198 biz.
—A—
Een jongeman, die feitelijk een goed karakter heeft, geraakt onder invloed van een geheimzinnig misdadiger „Nummer Zeven". Er zijn veel valstrikken, geheime deuren, electrische
installaties en alles loopt goed af.

PETER BARON: De inktvisch. Het Nederlandsche Boekhuis,
Tilburg, 1931. (19 X 13). 421 blz. ing. f 1.75. geb. f 2.50.
,— B ^-In dit verhaal treedt de Squid (Inktvisch) op, een geweldige schurk. En die Squid is een
man, die nu en dan eens verschijnt, maar waarvan eigenlijk geen mensch weet, wie hij is.
De draad van het verhaal, die tot de oplossing leidt, brengt den lezer op een toppunt
van spanning. In 't kort: geheimzinnigheid, stoutheid, knapheid en vroolijkheid in een aantrekkelijken gezelligen vorm gegoten.

FRANCIS BEEDING: De vier. Jacob van Campen, Amsterdam, 1932.
371 blz. ing. f 1.25.
— B .-Burgos, Zaragozza, Segovia. Madrid, Het Escorial...... heerlijke namen voor hen, die zoo
gelukkig waren in Spanje te reizen, maar ook een verrukkelijk terrein voor een romantische
geschiedenis als Beeding ons in dit verhaal laat beleven. De Volkenbond vergadert in
Madrid; een rijke Amerikaan heeft besloten om aan de wereld de vrede te verzekeren, door
aan de Volkenbond een formule van de geweldigste explosieve stof welke ooit uitgevonden
werd, aan te bieden. Op die formule, in het bezit van een Spaansche schoone, trachten verschillende geldmagnaten de hand te leggen tot hun eigen voordeel. Het wordt een spannende
jacht tot zelfs in het imposante Escorial, die uiterst boeiend beschreven wordt en het bock
tot echte ontspanningslectuur maakt.

FRIEDE BERKNER: Wat bedoelt U Hoogheid. Vertaald uit het Duitsch
door R. H. G. Nahuys. J. T. Swartsenburg, Zeist, 1931. (20 X 14).
250 blz.
--, C ---
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Bij de passages in het boek, die blijkbaar als geestig bedoeld zijn, ligt de geestigheid er
duimen dik op, zoodat de poging tot geestigheid schromelijk mislukt. Het verhaal zelf
bevat, hoe een hertog, na volop geleefd te hebben, zich de z.g. naieve Lilli tot pleegdochter
neemt en daarna huwt met een juffrouw van gezelschap.

GEORGE BLAKE: Verwoeste levens. Vertaald uit het Engelsch door
Jhr. Ch. H. Rutgers van Beert. „De Steenuil", Amsterdam, 1932.
.— A --(15 X 11). 242 blz. ing. f 2.25, geb. f 2.90.
Een fijn boek deze schildering van een verwoest menschenleven. Reeds bij de eerste bladzijden met de droomerige beschrijving der Schotsche landen en de innige gedachtengang van
den jongen, diens leven aan zooveel wisseling -- buiten zijn schuld .-, onderhevig is, begrijpt
men te doen te hebben met een boek, dat boven de middelmaat uitgaat.

JAAK BOONEN: Allerlei menschen. „Excelsior", Brugge, 1932. 156 blz.
,--, Bc --9
ing. Bfr. 12.—.
Behalve in de eerste schets, die de eerste kennismaking met Leuven van een Jong student
behandelt, heeft de schrijver al zijn figuren genomen uit de bevolking van het Vlaamsche
land. Eenige litteraire verdienste kan dit boekje niet toegekend worden; de karakteriseering is
oppervlakkig, de compositie niet heel sterk, eerder eenigszins onbeholpen, maar de reeks
korte verhalen geven toch een idee van het eenvoudig leven, den soms kinderlijken hoogmoed,
de genoegens of kleine kibbelarijen der bewoners van het Vlaamsche platteland.

KITTY BOS: Het aardigste blondje. Uitg. Mij. Mulder, Gouda, 1932.
--- D -187 biz, ing. f 2.25.
De schrijfster vertelt dat zij mooi blond haar heeft, natuurlijk bobbed, groote oogen, welke
nu eens blauw zijn, dan weer groen, en dan weer lichtbruin; lange „wimpels", een klein
mondje met mooie tanden; en tenslotte een kleinen neus!!! En zoo gaat dit geklets door
187 bladzijden lang over mannen, vrouwen, huwelyken, godsdienst. kunst, reizen, en wat er
nog meer onder de zon is. Wuft, onbeduidend, lichtzinnig geleuter. Onmogelijk flauw onbeduidend, afternoon-tea-gepraat dat op niemand diepen indruk zal maker.

INA BOUDIER-BAKKER: De verschijningen der menschenziel in het
sprookje. J. H. van Kampen & Zn., Amsterdam, 1932. 54 biz. f 1.50.
--- B --,
Schr. heeft onze verbeelding gevoerd langs tientallen bekende sproken, niet om ze ons
opnieuw te vertellen, maar om in elk er van het algemeen menschelijke te toonen. Wie zich
interesseert voor sprookjes vindt in dit geschriftje een aardige causerie daarover.

B. M. BOWER: Sioux-bloed. Vertaald uit het Engelsch door J. C. Hi v.
d. Bovenkamp, Jr. Geillustreerd. Nederlandsche Bibliotheek, Helmond,
p-i, B 4.-1932. (14 X 8.5). 255 blz.
Een filmgezelschap trekt door de wildernis, Het beleeft allerlei spannende avonturen. Natuurlijk vele revolvers, Indianen, een gefingeerde en een echte bankroof. Tenslotte een mooie
liefde met een droevig slot.

MAX BRAND: De bankroovers. Vertaald uit het Engelsch door Jkvr.
Henriette Rappard. De Combinatie, Rotterdam, 1932. (14.5 X 10).
-- B --235 biz.
Een Wild-West geschiedenis met veel revolvers, ritten te paard, zwerftochten door de bergen,
een bankroof van een half millioen dollar, desperado's die er niet tegen opzien iemand in
een gevecht te dooden, maar er desniettemin een soortement eere-moraalcode op nahouden,
tenslotte een liefdes-idylle en een lucky-end.

MAX BRAND: Schuldig? De Combinatie, Rotterdam, 1931. (20 X 14).
-- B
232 biz.
Marry Destry, de beste vechtersbaas van het stadje Wham en omgeving wordt door een jury
van twaalf leden schuldig verklaard aan een treinroof, dien hij niet heeft bedreven. Na zes
jaren komt hij uit de gevangenis, schijnbaar een gebroken man, maar inwendig vol van
woedenden haat tegen zijn veroordeelers. Boeiend en avontuurlijk; de stijl is soms iets
gedrongen.

MAX BRAND: Lachende Charlie. De Combinatie, Rotterdam, 1932.
--- B .-247 biz. ing. f 2.25.
Max Brand is een schrijver, die in zijn verhalen telkens iets nieuws en iets frisch weet te
brengen. Zoo heeft hij in dit verhaal van den held een ietwat ongewone figuur gemaakt,
wiens prestaties dit bock voor velen tot ontspanningslectuur van de opwekkende soort zal
waken.

R. J. BRANDENBURG: Het raadsel en de prinses. Hollandia, Baarn,
.-- A --,
1931. (20 X 14). 176 blz. ing. f 1.75, geb. f 2.25.
Er worden uiterst karakteristieke dingen van allerlei gezellige menschen verteld, waarover
je sindsdien geen tittel of jota meer te hooren krijgt. En in de tweede helft wordt de lezer
in een genoegelyken operette-staat verplaatst met gemaskerde bals, liefde en revolutie. Als
dan de ontknooping komt, merkt men tot zijn schrik er heelemaal niet nieuwsgierig naar te
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zijn, als is ze, --- die ontknooping, lang niet onaardig gevonden. Onschuldige lectuur, geschreven in aaagenaam leesbaar Nederlandsch en als treinlectuur op slaapwekkende trajecten
zeer zeker brulkbaar.

VICTOR BRIDGES: Om de Koningin. Het Nederlandsche Boekhuis,
Tilburg, 1932. (19.5 X 13.5). 402 blz. ing. f 1.75, geb. f 2.50. --- B --,
Schatrijk vrijgezel zonder zorgen, houdt Sir Anthony er min of meer excentrieke liefhebberijen op na, zooals een prijsbokser, race-auto's e.d. Plotseling wordt hij in een geheimzinnig
avontuur gewikkeld. Na een sensationeele bokswedstrijd, gewonnen door zijn protege Bugg,
verlaten beiden het wedstrijdgebouw en willen zich aan een feestelijk soupertje te goed gaan
doen, als zij een jonge dame, gehinderd zien worden door een paar heeren van zuidelijk
type. Sir Tony weet met behulp van Bugg het meisje in veiligheid te brengen. Een goed
staal van ontspanningslectuur voor het komende leesseizoen.

VICTOR BRIDGES: Tien dagen koning. Jacob van Campen, Amsterdam, 1932. 263 blz. ing. f 1.25.
.--, Bc ,--Wanneer een candidaat voor een koningstroon op zulk een enthousiaste wijze een dubbelganger begroet en hem handig op zijn eigen plaats schuift, is er gewoonlijk lets niet in den
haak met de bewuste troon. Dick Brandon heeft het twijfelachtig genoegen om in plaats
van den bewusten kroonpretendent voor Lien dagen als koning van een geheimzinnig staatje
in den Balkan („het Eldorado" van obscure troonpretendenten1) aan de regeering te komen.
Een revolutie breekt juist op tijd uit om hem met de uitverkorene zijns harten te doen
vluchten.

T. BRINKGREVE—WICHERINK: Wat het sterkst spreekt. C. Morks,
Dordrecht, 1931. (20 X 14). 227 blz.
ii-- B p-•
Het recept van dit snort echtscheidingsromans wordt een beetje vervelend door veel gebruik,
De edele man, die de lichtzinnige vrouw trouwt, hebben we al zoo dikwijls als held
gezien. Waarom ziet de edele wijze man toch altijd pas na zijn huwelijk, dat hij een
onwaardige koos?

LOUIS BROMFIELD: In 24 uur. Uit het Amerikaansch vertaald door
John Kooy. W. de Haan, Utrecht, 1932. 349 blz. ing. f 3.50. ...- C
Bromfield heeft een boek geschreven. waarin hij als het ware al de losbandigheid van een
groepje menschen in den tijd van een dag als op een presenteerblad bijeengegaard heeft
om ze ons zonder pardon te laten zien. Moord, doodslag, dronkenschap, wellust, bedrog
en nog veel meer, zijn de zonden, welke in die 24 uur bedreven worden door de verschillende
gasten van den ouden cynischen Hector Champion. Er zijn tusschen die menschen enkele
sympathieke figuren. Weloverwogen, met aanduiding van allerlei kleine details, schrijft
Bromfield over de menschen, die in 24 uur ons zulk een ontstellend beeld geven van de
verwording in de Amerikaansche samenleving. Zijn werk getuigt van een onmiskenbaar talent;
het is echter uit moreel oogpunt alleen leesbaar voor hen die de diepte van de menschelijke
zwakheden kennen en daardoor niet beroerd worden, voor alle anderen ongeschikt.

K. R. G. BROWNE: Susan knapt het wel op. Jacob van Campen,
.-- B ....'
Amsterdam, 1932. 305 blz. ing. f 1.25.
,.Een klucht der vergissingenl" Een humoristische allerleukste geschiedenis van een gouden
snuifdoos, een jongmensch met een koffer en een jongedame met een hond. Verfrisschende
lectuur in sombere tijden.

JOCHEM VAN BRUGGEN: Booia. J. H. Bussy, Amsterdam, 1931.
--, D .-Zooals de inleiding vermeldt, is dit het verhaal van een klein kaffertje, dat de dupe wordt
van de bandeloosheid, welke uitbreekt onder de naturellen-bevolking, die dikwijls met de
blanke beschavingscentra in aanraking komt. Ook Booia maakt er een deel van ult. Misschien
geeft dit boek op juiste wijze armoede en ellende weer, heerschend onder de kafferbevolking
van deze onbeschaafde stammen, Wier zeden sterk zijn verwilderd, vooral onder invloed van
drankmisbruik (smokkelarij op groote schaal!) kunnen wij wel innig medelijden met die
misdeelden gevoelen, dock moeten dit werk streng voorbehouden achten.

M. J. BRUSSE: Jonker Johny. W. L. & J. Brusse, Rotterdam, 1931.
--, Bc -(23 X 15). 322 blz. ing. f 2.90, geb. f 3.90.
„Dit boek geeft het bonte levensverhaal vol dwaasheid en tragiek" van een verarmden
Jonker, die zich van zijn verval niet het minste aantrekt. Met een onverwoestbare goede
luim en een ongeevenaarde zelfverzekerdheid in zijn opdringerige optreden als dan toch
altijd de Jonker, zien wij hem vol branie, opzichtig. schetterig, uitdagend hooghartig, altijd
gesjochten en altijd een dandy, door het leven lavreeren ...... totdat hij „tot een geheel en
al afgetakelden en zelfs invalide geworden staat van verval geraakt." Brusse geeft een
stuk zielkunde door zoo allerjuist een eigenaardig individu te typeeren en dat vol te
houden tot de laatste regel van het lijvlge boek.

PEARL S. BUCK: Op eigen grond. N.V. Literbo, Amsterdam, 932.
--- Bc --361 blz.
Als roman is het werk te veel levensbeschrijving, te effen en gerekt; het bezit te weinig
intrige en compositie, is te weinig een kunstig gerangschikte keuze der breede stof. Maar
het alledagsleven van den Chineeschen Landman is goed gecopieerd; het bock instrueert one
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vrij volledig over den levensgang, alsook over zeden en gewoonten der rijken (de boer
Wang Lung wordt schatrijk later). Dit rijk-worden van den held is niet bijzonder overtuigend
beschreven. Alles bij elkaar een interessant boek, niet zoozeer om zijn kunstwaarde als om de
weergave van doen en denken, van lijden en lot van een groot yolk.

LISBET BURGER: Meisjes uit onze straat. Andries Blitz, Amsterdam,
---• B .-1932. 193 blz. ing. f 3.25.
Dit is het tweede bock van Lisbeth Burger, Schetste het eerste lief en Teed in (en buitezt)
het huwelijk, dit nieuwe teekent het jongemeisjes-leven. Allerlei menschenkinderen zijn cc
in beschreven, goede en minder goede, mooie en leelijke, „zooals ze in mijn tijd in onze
straat te vinden waren", zegt ze zelf. Verschillende karakters met de meest uiteenloopende
moeilijkheden en omstandigheden zijn goed geteekend. Meisjes, die zich moeizaam omhoog
heffen in den levensstrijd, andere die wankelen, afzakken en ondergaan. En al zal het
vermoeiend-schetsmatige van korte levensepisoden van een 60-tal meisjes een bezwaar zijn
en de toon waarin de meisjes, vooral de goede, soms vervallen ons wel eens onnatuurlijk
voorkomen, het neemt niet weg, dat dit toch genoemd kan worden een goed en mooi boek.

P. BURGERSDIJK—KOLKMEIJER: Kentering. W. L. & J. Brusse,
--, C —
Rotterdam, 1931. (22 X 17.5). 124 blz.
Een roman van een paar huwelijken, die tegenvallen is nu juist geen erg nieuw en ook geen
erg aantrekkelijk onderwerp. Men moet over een groote mate van oorspronkelijkheid beschikken
om in dezen tijd daarvan een beteekenisvol boek te maken. Schr. bezit dit talent en deze
oorspronkelijkheid niet.

ROLF BURMAN: Een batig slot. Allert de Lange, Amsterdam, 1932.
— D --363 blz. ing. f 3.90, geb. f 4.90.
Kwaadaardig is de auteur niet, die deze geschiedenis heeft uitgedacht. Daarvoor toont
zij te veel goeden wil, daarvoor komen te veel goede bedoelingen om den hoek kijken,
maar gevaarlijk is dit onevenwichtige boek zonder twijfel. Wat zij eigenlijk wil, zal wel
iederen lezer duister blijven. Het is mooi, dat die Wouter zich opoffert en de gevolgen
van zijn schuld wil dragen, maar al die rimram er bij van dat misselijke creatuur van Nancy,
de gescheiden vrouw van een Czech, Wiens huwelijk met haar gesloten was door een
onbevoegden priester, had gevoegelijk weg kunnen blijven. Wat die goede, verouderde praatvaar met zijn onnoozele, kleinburgerlijke uitweidingen voor opvattingen heeft over huwelijk
en trouw, kunnen wij in geen enkel opzicht aanvaarden en zijn begrippen over godsdienst
zijn al even geheimzinnig en raadselachtig.

EDGAR RICE BURROUGHS: Pellucidar. Vertaald uit het Amerikaansch door Frederika Quanjer. Blankwaardt & Schoonhoven, Rijs-- Bc —
wijk, 1932. 329 blz. ing. f 2.90, geb. f 3.90.
Wij dachten dat deze Amerikaan, die met zijn op hol geslagen fantasie de Tarzan-figuur
in het leven heeft geroepen, de pen reeds lang had begraven, maar nu komt dit vervolg
op het boek: „In de ingewanden der aarde", ons van het tegendeel overtuigen. Het is in
dezelfde geest geschreven, vol van de grootste onwaarschijnlijkheden en behelst de lotgevallen
van den keizer van Pellucidar, een keizerrijk, dat onder de aarde zich uitstrekt. Het bock
hangt van onwaarschijnlijkheden aan elkaar.

EDGAR RICE BURROUGHS: Tarzan en het mierenvolk. Blankwaardt
en Schoonhoven, Rijswijk, 1932. 246 blz, ing. f 2.90, geb. f 3.90.
-- D -De verhalen van Tarzan. de Engelsche Lord, die bij de apen opgroeide, hebben grooten
opgang gemaakt, een opgang, die wij niet kunnen toejuichen, omdat er in die verhalen veel
is dat een verkeerden invloed moet hebben op de verbeelding van jongeren. Tarzan kan
het nog maar niet laten om de wildernis op te zoeken, en in de boomen te !even als een
aap, ofschoon hij deze keer door een ongeval tusschen de Alalu's, een soort reuzenvrouwen,
afschuwelijke wezens die nauwelijks de naam van vrouw verdienen, terecht komt en daarna
bij het mierenvolk.

KAREL CAPEK: Het jaar van den tuinman. Vertaald uit het Tsjechisch
door Mevr. Eva Raedt—de Canter. Geillustreerd. Holkema & Waren--- A -dorf, Amsterdam, 1932. (22 X 16). 132 blz. ing. f 2.25.
Een goedaardig-satyrische schildering van het zwoegen en ploeteren, de teleurstellingen en
vreugden van eel] tuinman. Het lijkt wel een werk uit „wraak" geschreven, door iemand,
die veel illusies verloor door de practische beoefening van het tuinieren; daarna verstelde
en tenslotte naar de pen greep om met sarcasme te verhalen van de ervaringen en hebbelijkheden van den tuinier. Een algemeen beschouwend hoofdstukje staat telkens tusschen de
verschillende .,maanden voor den tuinman". Maar het een zoowel als het ander is vol geest
en humor. Mooi geschreven en werkelijk diep van...... filosofie.

MARCELLE CAPY: En menschen gingen voorbij ...... J. M. Meulen— Bc ,--.
hoff, Amsterdam, 1932. ing. f 1.95, geb. f 2.95.
Vertelt ontroerend van eenvoud den strijd van haar, die tijdens den oorlog thuis bleven;
den harden strijd van vrouwen om de boerderij op dezelfde hoogte te houden als toen de
mannen naar het front vertrokken. Met korte rake zinnen zonder omhaal van woorden gaat de
schrijfster recht op de dingen of en deze wijze van uitbeelding maakt in ons wakker een
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groot beset van den vreeselijken nood uit dien oorlogstijd,. Een zeldzaam sterk pleidooi voor de
vredesgedachte.

CARMAN BARNES: Minnaar. Vertaald uit het Amerikaansch door
Annie de Beyer. A. J. G. Strengholt, Amsterdam, 1932. 224 blz.
D .—
Dit laffe romannetje, dat niet de minste levensverhouding heeft van het begin tot het einde
overloopt van pikante erotiek, had beter onvertaald gebleven. De avonturen van dit vrijgevochten „American girl" zijn niet onaardig verteld, maar welke vader of moeder zal zijn
opgeschoten dochter dit venijnige product in handen geven. Het is een door en door laf,
beginselloos boek en iedereen te ontraden.

DONALD BARR CHIDSEY: Ridders van het pistool. Jacob van Campen, Amsterdam, 1932. 256 blz. ing. f 1.25.
pm- B
De held van deze vertelling, een eenvoudige tuinmansjongen, klimt door zijn geluk bij het
spel op tot een „grand seigneur", die door het schuim uit de plaats op de handen gedragen
wordt. Zijn liefde voor een jonkvrouw uit een deftige Fransche familie leest hem dat de
grootste dapperheid bestaat in zelfverloochening en hij vindt daarvoor de beste belooning
welke hij zich wenschen kan.

SIGRID CHRISTIANSEN: Twee levenden en een doode. Lilt het
Noorsch vertaald door J. C. Gorter-Keyser. H. J. W. Becht, Amsterdam, 1932. 275 blz. ing. f 2.90.
--• Bc -Dit bekroonde boek is zeer origineel van opzet en goed van uitbeelding. Het gaat over de
vraag: Wie heldhaftiger is, de man die zich dooden laat door de inbrekers in het postkantoor of de man met de scherp critische geest, die alle ellende in een oogenblik voorziet
en na lichte weerstand de kas overgeeft ...... Wie heeft het best gehandeld? Hij, die zijn
vrouw en kind onverzorgd achterlaat en als held verheerlijkt wordt of hij, die dezelfde
angst heeft verduurd en als lafaard gebrandmerkt is? Deze laatste, Berger, draagt de
overtuiging mee door het leven, dat de andere levende, Lydersen, hem ook een lafaard vindt,
een overtuiging, welke een obsessie voor hem wordt en hem negen jaar lang bijna gek
maakt, totdat hij bevrijding vindt, door dien man voor de zelfde keus te stellen als hij
eenmaal stond, met een revolver in zijn hand. Heel dit gegeven is door den schrijver knap
verwerkt tot een roman voor ontwikkelde lezers.

AGATHA CHRISTIE: Het geheim van de zeven wijzerplaten.
Het Nederlandsche Boekhuis, Tilburg. 1931, (19 X 13). 306 biz. ing.
— B P....
f 1.90, geb. f 2.75.
In dezen roman wordt een probleem gesteld, waarvan de oplossing moeilijk te vermoeden
is, doch de wijze waarop de schrijfster den logischen gang van zaken ontwikkelt en uiteenzet,
verschaft niet slechts een aangename spanning, maar evenzeer een intellectueele voldoening.
Volkslectuur van de goede soort.

ERNEST CLAES: De geschiedenis van Black. Standaard-Boekhandel,
Brussel, 1932. 169 blz. ing. f 1.75, geb. f 2.50.
4-- B —
Het wisselend relaas van Black, de aardige trouwe jachthond waarover Ernest Claes dit
verhaal met zooveel liefde en toewijding geschreven heeft. Voor de liefhebbers, een hondengeschiedenis van de goede soort.

ERNEST CLAES: De Heiligen van Sichem. Geillustreerd door Edg.
Tijtgat. Goede & Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1931. (17 X 12).
62 biz.
—A—
Onder de vele Vlaamsche vertellers neemt Ernest Claes een eerste plaats in. Hij schrijft
onderhoudend en geestig over de meest simpele dingen. In dit boekje vertelt hij de schoone
historie van de Heiligen van Sichem. Een voor een worden ze beschreven met al hun goede en
kwade hoedanigheden.

GERBEN COLMJON: De toeschouwer. Litteraire Boekwinkel, Den
Haag, 1931. 131 blz.
-- C —
Er ligt over dit „sober verhaal" een eigenaardige weemoed, een stille geresigneerdheid. Het
is die lusteloosheid, bijna levensmoeheid, die het werk van „verlitteratuurde" menschen
vaak kenmerkt, het is een zekere loomheid, een aristokratische gereserveerdheid tegenover
de buitenwereld, die een zekere bekoring heeft, maar in den grond een gevaarlijk symptoom
is. Wanneer wij de hoofdfiguur uit deze novelle, den toeschouwer, hooren vertellen, dat by
weinig leest en niet op de hoogte is van de contemporaine litteratuur, dan gelooven wij
hem niet. Hij is het type van een litteratuurverzadigde: een dergelijke levenshouding, een
dergelijke sceptische, verfijnde distantie van dingen is niet die van en druk zakendoend advocaat,
maar die van een genieter, een moe geworden genieter der geestesdingen. Het verhaal is
vak- en zaakkundig geschreven, inderdaad sober en smaakvol. Maar de ideeenwereld, de
levenshouding, van waaruit het geschreven is, lijkt er ons eene van moede, lustelooze stervensnabijheid.

WILLY CORSARI: De zonden van Laurian Ostar. H. P. Leopold, Den
Haag, 1932. (21 X 44.5). 300 blz. ing. f 3.50, geb. f 4.50. —• C ---
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Een werkelijk goed geschreven roman, die op beheerschte en waardige wijze een ingewikkeld
geval van echtelijken ontrouw behandeld. De manier, waarop dit psychologisch weefsel wordt
ontrafeld, doet denken aan goede staaltjes van psychologische, Pransche romankunst. Jammer
dat de noodlotsgedichte zoo suggestief in dit boek is verwerkt.

WILLY CORSARI: Nummers. H. P. Leopold, Den Haag, 1932. 312 blz.
ing. f 2.90, geb. f 3.90.
—, C ,--•
De heldin uit haar verhaal, is een Jong meisje uit den gegoeden stand, maar verarmd,

Hanze Gerhoff, die als cabaretdanseres hard moet werken om aan den kost te komen en
zich telkens stoot aan de harteloosheid en het koude cynisme van haar chef, op wien zij
verliefd is, en aan de wanverhoudingen tusschen de artisten, waarmede zij in aanraking komt.
Onomwonden worden de ergste moreele mistoestanden besproken. Willy Corsari beschikt
over een zeer vlotte pen en heeft de toestanden in het cabaretleven blijkbaar aan een grondige
studie onderworpen.

WILLY CORSARI: Wiek Wint. Hollandia, Baarn, 1932. (20.5 X 15).
.--- B275 blz.
geschiedenis van het flinke meisje, dat journaliste worth aan een Engelsch krantje, in
-De
haar vak allerlei avonturen beleeft, in haar omgeving allerlei liefdesgeschiedenissen in goede
banen leidt en zich zelf daarbij geheel vergeet. is geestig en vlot verteld. De manier, waarop
alles ook voor Wiek in orde komt, is originieel van vinding.

LOUIS COUPERUS: Romantisch avontuur. Goede en Goedkoope
—.. B -Lectuur, Amsterdam, 1931. (16.5 X 12.5). 43 blz.
Een verhaaltje vol zuivere spanning en sterk van steer, in prachtig Nederlandsch.

H. COURTHS-MAHLER: Verzwegen liefde. J. T. Swartsenburg, Zeist,
— B -1931. (20 X 14). 230 blz.
Het gewone Courths-Mahler recept. Een rijke wees woont op een heerengoed tusschen Limburg
en Ems. Aan den overkant van het riviertje komt een Jong Amerikaan wonen, die later
blijkt een rasecht Duitscher te zijn. Zijn liefdesgeschiedenis met de rijke wees dreigt tragisch
of te loopen, maar alles eindigt in rozengeur en maneschijn.

H. COURTHS-MAHLER: Met vuur gespeeld. Vertaald uit het Duitsch
door A. E. C. Vuerhard-Berkhout. J. T. Swartsenburg, Zeist, 1932.
(20 X 14). 25 blz.
A— Bc ,---9
Het boek praat voornamelijk over het flirten van een man met een getrouwde vrouw, tot
ze er zich beide aan branden. Gelukkig zijn het allemaal suiker-zoete menschen, zoodat
alles, na wat tranen, verdriet en vergissingen, toch weer op z'n pooten terecht komt.

H. COURTHS-MAHLER: Zijn Indische vrouw. J. T. Swartsenburg,
Zeist, 1931. (20 X 13.5). 267 blz.
-- Bc -'n Courts-Mahler...... en verdere uitleg is overbodig. Met stoute schoenen heeft schrijfster
ditmaal een trip over haar Germaanschen horizont heen naar Indie durven maken en laat
daar haar onmisbare rijke graaf met een duistere Indische schoonheid, 'n danseres, aanleggen,
die echter een gevaarlijke slang blijkt en daarom spoedig door hem gemeden wordt.

H. COURTHS-MAHLER: De gesluierde vrouw. J. T. Swartsenburg,
Zeist, 1932. (20 X 14). 247 blz.
—, A -De titel zegt het al: er is een gesluierde vrouw. En het is nog wel een gesluierde vrouw,
die in een kasteel wordt afgezonderd van de wereld. Dat heeft tengevolge, dat de booze
wereld van den kasteelheer niet veel goeds denkt. Een romannetje dat het bij tallooze lezeressen
van C. M. het weer doen zal.

H. COURTHS-MAHLER: De mensch dwaalt. J. T. Swartsenburg, Zeist,
1931. (20 X 14). 213 blz.
-- Bc .-Een ongelukkig huwelijk. -- Echtscheiding. -- De man, die schuldig verklaard is, verlaat het
land. -- Zijn vrouw opnieuw verloofd, boort dat haar wettige eerste echtgenoot invalide is
teruggekeerd uit den vreemde. -- Doch deze beneemt zich het leven om zijn vrouw gelukkig
te doen zijn! -- Wat een modern bock! Wit een begiriselen houden de helden er op nal

H. COURTHS-MAHLER: De schoone secretaresse. J. T. Swartsenburg,
Zeist, 1931. (20 X 14). 220 blz. ing. f 1.50, geb. f 2.25.
...— B -Ursula von Ronach, welke bij haar oom en tante is opgevoed, wordt op zekeren dag het
huis ontzegd, aangezien zij er niet in toestemt te trouwen met Baron van Rippach, een zeer
rijke vriend van haar oom. Na langen tijd ontmoet zij echter weer de oudste zoon van haar
oom, welke zij reeds lang liefheeft en natuurlijk volgt spoedig ern huwelijk. Amusementslectuur
voor volwassenen.

H. COURTHS-MAHLER: Het verdwenen document. Nederlandsche
bewerking door Chr. Adamson. J. T. Swartsenburg, Zeist, 1932.
-- A --(20 X 14). 256 blz.
Er botsen in dit boek de offervaardige onschuld van een pleegdochter met sluwe berekening
van hebzuchtige erfgenamen. Maar, zooals de geinteresseerde lezeres ook verlangt, de pleeg5
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dochter van den rijken ouden heer krijgt de erfenis. Of eigenlijk zij niet, maar zij krijgt den
man, die het geld toekomt en dat dus meteen. Schooner kan het al niet. Een onbeduidend
romannetje.

COURTHS-MAHLER: Verborgen liefde. Vertaald uit het Duitsch
door A. Vuerhard-Berkhout. J. T. Swartsenburg, Zeist, 1932. (20 X
19). 240 blz. geb. f 2.25.
—9 B ,-

H.

Een officierenfamilie, bestaande uit moeder, twee dochters en een zoon, verkeert in benarde
financieele omstandigheden. De zoon, een luitenant, onbekend met deze omstandigheden,
leeft als vroolijke Frans van het geld door zijn zuster verdiend. De jongste dochter krijgt
een huwelijksaanzoek van een millionair, dien zij echter niet liefheeft. Zij offert zich op voor
haar familie. Wie Courts-Mahler kent, zal begrijpen, dat het boek niet eindigt, voordat de
hoofdpersonen hun geluk gevonden hebben, zooals alle C. M.'s zonder eenig literair effect.

COURTHS-MAHLER: Verlangen. Vertaald uit het Duitsch door
A. Vuerhard-Berkhout. J. T. Swartsenburg, Zeist, 1932. (20 X 14).
-- B --,
192 blz. geb. f 2.25.

H.

In dezen roman behandelt de schrijfster den moeitevollen levensloop van een jeugdig menschenpaar, dat ofschoon gehuwd, door de omstandigheden geestelijk van elkaar verwijderd
dreigt te worden. In de vrouw is het verlangen om haar man, die zij lief heeft, te behouden.
Zij offert zich op. Zij tast den man aan in zijn karakterzwakte en geneest hem om samen
een nieuw en gelukkig leven te beginnen. Een geheel ander thema, dan schr. bijna stereotiep
in haar meeste romans bezigt en het boek wint aan verpoozing.

COURTHS-MAHLER: Het verloren vertrouwen. Vertaald uit het
Duitsch door A. Vuerhard-Berkhout. J. T. Swartsenburg, Zeist, 1931.
-- B -(20 X 15). 239 biz. ing. f 1.50, geb. f 2.25.

H.

Van twee zusjes Freda en Blondine en twee mannen Frank en Frieder, de een is een
gescheiden man, tijdig sterft de gescheiden vrouw en we krijgen een dubbel „happy end". Zij
die deze schrijfster lezen behoeven de inhoud niet verder te kennen, die haar niet lezen, missen
niets.

COURTHS-MAHLER: Het noodlot der liefde. Vertaald uit het
Duitsch door A. Vuerhard-Berkhout. J. T. Swartsenburg, Zeist, 1931.
-- B -(20 X 13). 208 blz.

H.

Vrijheer von Letzingen scheidt van zijn vrouw niet wetend dat deze een zoon verwacht.
Hij huwt voor de tweede maal en neemt een pleegdochter aan. Zijn zoon uit het eerste
huwelijk wordt verliefd op de pleegdochter, wat de noodige moeilijkheden en tranen medebrengt. Een echte Courths-Mahler.

COURTHS-MAHLER: Twee harten vinden elkaar. Vertaald uit
het Duitsch. J. T. Swartsenburg, Zeist, 1932. (20 X 14). 218 blz.
—A --

H.

De afzichtelijke onbenulligheidscultus, door Courths Mahler op touw gezet, is met een nieuw
De
boek opnieuw gediend. Een jongeman (een soort graaf) is verloofd, min of meer onder
dwang. Hij ontmoet een ander meisje. (Heel ouwe adel). Houdt daar van. Maar is niet
vrij. Geen nood: zijn verloofde gaat ook meer voelen voor een ander en nog wel voor zijn
vriend. Kwestie opgelost. Alles knus. Punt.

COURTHS-MAHLER: Peter Ravenports dochter. Vertaald uit het
Duitsch door A. Vuerhard-Berkhout. J. T. Swartsenburg, Zeist, 1931.
(20 X 14). 208 blz.
-- Bc --

H.

Graaf Rochus na den dood van zijn vader in tamelijk berooiden toestand achterblijvend,
huwt om financieele redenen met Ruth, de dochter van bankier Ravenport. Zij verlaten
elkaar na eenigen tijd, dock bemerken, dat de liefde wederzijds ontwaakt is, waarop alles
verloopt zooals zulks in cen dergelijke roman behoort.

RIE CRAMER: Spelers. W. de Haan, Utrecht, 1932. ing. f 3.50, geb.
-- D --,
f 4.50.
Een werk, dat handelt over de nietsnuttende, futlooze levenssfeer, die een kring van goedgesitueerde mensch in Den Haag kenmerkt. Het verhaal centraliseert zich om een mevrouwtje
dat snakt naar een beetje geluk, en ,een „mannetje", dat heel moedig een samenzijn durft
te engageeren met een andere vrouw, dock bij de kans op ontdekking een serie leugens
verzint, alleen en uitsluitend met het doel om een scene te voorkomen. Eenig ideeel streven
mankeert in dit bock geheel, terwijl bovendien de uitbeelding van het doellooze leven der
verschillende personen verre, maar dan ook zeer verre beneden de middelmaat blijft.

A. J. CRONIN: De tiran. Vertaald uit het Engeisch. Em. Querido,
Amsterdam, 1932. (19 X 13). 539 blz.
-- Bc -Verhaalt van een Schotschen koopman Brodie en diens gezin. Brodie is een tiran van bijna
legendarische gestalte: haat, wraak, eigenliefde, afgunst bereiken in hem het summum.
Scherp contrasteert daartegenover de slaafsche onderdanigheid van zijn gezin, dat hij door
zijn tiranie tot in het bitterste verguist. Brodie raakt aan lager wal, zijn vrouw sterft
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vroegtijdig van ellende, zijn oudste dochter doet onwetend een misstap en jaagt hij in een
stormnacht weg, zijn zoon wil hem in een handgemeen doodschieten en de jongste dochter...
verhangt zich. De schrijver heeft wel moed gehad ...... toch brengt hij het -- vooral in de
persoonsontleding -- tot een pakkende uitbeelding, die geenszins naar overdrijving neigt.

C. F. VAN DAM: Marrakesh. Geillustreerd door Is. van Mens. Leiter &
.--- Bc --Nijpels, Maastricht, 931. (26 X 20). 71 blz.
Vlot, sportief en origineel is deze beschrijving van een refs door een klein stukje van Noord
Afrika, maar veel te kort en te fragmentarisch. Dat is heel jammer, want zonder te vervallen
in literaire zwaarwichtigheid weet Van Dam toch heel goed het aspect van een Marokkaansche
oasis in een minimum van woorden uit te beelden. En hij heeft zin voor humor! Het is hem ook
niet zoozeer te doen om een beeld van de vreemde streken te geven, als wel een idee van het
reizen zelf.

WARWICK DEEPING: Levensernst. De Steenuil, Amsterdam, 1931.
..--, A --(20.5 X 15). 212 blz. ing. f 2.25.
De schrijver van Sorell and Son behandelt hier 'n heel ander thema op 'n heel andere manier.
Minder modern, minder litterair maar ook zonder dat tikje valsch sentiment van z'n bekend
werk. In 'n Engelsch dorp wear nog oude, onhygienische toestanden heerschen komt 'n nieuw
assistent bij den ouderen geneesheer, die alles op z'n slofjes doet. Men wil hem onder de voet
loopen. Als er een besmettelijke ziekte uitbreekt heeft hij den slag gewonnen; de verbeteringen
zullen komen en hij zelf zal als gemeente-geneesheer worden aangesteld. Maar hij zit aan 't
ziekbed van z'n meisje, dat als verpleegster de doodelijke steek heeft gekregen en alleen zijn
kundige verpleging aan den dood ontrukt wordt. 't Dorp woedend dat hij de zieken die dagen
in de steek last, wendt zich weer tegen hem en benoemt 'n ander. Dr. Wolfe trekt naar Londen
en wordt 'n beroemd man. Prettige amusementslektuur.

WARWICK DEEPING: De terugkeer van den pantoffelheld. Vertaald
uit het Engelsch door J. G. H. van de Bovenkamp Jr. B. J. Smit & Co.,
Amsterdam, 1932. (21 X 15.5). 218 biz. ing. f 2.25, geb. f 2.90.
--- B ,--,
Een juffrouw, die zich blijkbaar erg verveelt, wil voor „ peer" gaan spelen en doet het ook.
Zij koopt een landgoed van een verarmde familie en de stamhouder van die familie komt bij haar
in dienst. Maar zij vindt dat zoo een aardige Baas, dat ze maar liever weer vrouw wordt. De
auteur zinspeelt helaas een beetje op den slechten smaak van onze tegenwoordige lezers.

WARWICK DEEPING: De weg. Vertaald uit het Engelsch door
Claudine Bien-fait. Van Holkema E Warendorf, Amsterdam, 1932.
--- Be ..-(18.5 X 12.5). 443 blz. ing. f 2.90, geb. f 3.75.
Een gezellig, ofschoon wat Lang uitgesponnen verhaal over de „wereld op wielen", het autoverkeer, zooals dat aan den dag Tangs den weg suist om en passant in een theeschenkerij, bestierd
door een levendig, altijd bezig en zorgzaam mevrouwtje en twee levenslustige dochters, wat te
gebruiken. In de buurt van die theeschenkerij woont een natuur-minnend oud-strijder, een man met
gezonde en degelijke ideeen en met een milde belangstelling voor het nieuwe. De vaak met groote
vrijmoedigheid aangesneden problemen, maken dit boek niet voor eenieder geschikt.

WARWICK DEEPING: Vrouwenstrijd. „De Steenuil", Amsterdam,
1932. 227 blz. ing. f 2.75.
— Bc —0
In ,.Vrouwenstrijd" behandelt schr. bet thema van een gehuwd man, dokter, wiens voorvaderen alien aan den drank verslaafd waren. Hij heeft deze demon in zijn gelukkig huwelijk
met zijn mooie jonge vrouw weten te bedwingen, maar een zwak oogenblik is voldoende om
hem en zijn gezin tot volslagen ondergang te brengen, want, terwijl hij door de drank
onbekwaam is, moet hij een operatie verrichten, welke mislukt. Zijn carriire heeft hij
dan verspeeld en alleen de liefde van zijn vrouw houdt hem nog op de been. Haar trouw
en toewijding maken weer een sterk man van hem en na veel tegenspoed en ongeluk komt
hij op zijn oude plaats in de maatschappij terug. Een mooi, degelijk boek voor volwassenen.

A. DEFRESNE: Moord! Een onderzoek door inspecteur Deloor van de
centrale recherche. Leiter € Nijpels, Maastricht, 1932. 195 blz.
A../

C

p...11

Een spannende en goed geschreven detective-roman is dit ongetwijfeld. Defresne bewijst hiermede
dat dit genre op hooger litterair peil is te brengen. Het moordgeval gaat voor Defresne's held,
Deloor, gepaard met 'n eigenaardig psychisch conflict, een psychischen omkeer liever gezegd, al
is die omkeer niet volkomen overtuigend. De karakteriseering der hoofdfiguur Deloor is goed
geslaagd, een merkwaardig type, Wiens moreele opvattingen ook met betrekking tot zijn vak (hij
vermoordt b.v. eigenhandig misdadigers die de wettelijke macht ontgaan) niet door den beugel
kunnen. Het zwakke punt in dit boek lijkt ons de ontknooping: zij bevredigt niet alleen niet,
maar is ook uiterst gewrongen en onwaarschijnlijk. Daardoor wordt het geheele werk een vooropgezet, kunstmatig geconstrueer, dat op het einde als een kaartenhuis ineenstort.

MAURITS DEKKER: De man, die een ander was.. Ned. Uitg. Mij.
Amsterdam, 1931, 243 blz.
.--, D
Het gewild grappige verhaal is niet veel. Een eerzaam kruidenier, die door het lezen van goedkoope ridderromans een soort Don Quichotte wordt. Nu, dat gaat vandaag niet meer. Als je je
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maar half zoo dwaas aanstelt als deze ridder Arie, dan zit je denzelfden dag nog in een krankzinnigengesticht. Daarmee valt de waarschijnlijkheid. Daarbij wordt hij verliefd op een schildersmodel. waarvan hij een ongekleed potret heeft gezien. Maar het ergste en stuitende in dit
romannetje is het voortdurend spotten met Golgotha, Calvarie. Bethlehem, den mannaregen, enz.
Het pleit niet voor zulk een talent, voor zulk een fijnbeschaafden geest, als de schrijver tot zulke
„geestigheden" zijn toevlucht moet nemen.

MAURITS DEKKER: Reflex. Andries Blitz, Amsterdam, 1932. 202 blz,
p.. . 1

C

p..../

„Reflex" is niets anders dan het relaas van een geval van krankzinnig worden. Als psychologische studie getuigt het van een uiterst scherpe concentratie, van een wonderbaarlijk zich
inleven en inschrijven in een abnormale psyche, in het verbijsteringsproces van een mensch,
Er is een buitengewone gave noodig om zich dit verloop te kunnen figureeren en het
vast te leggen in geschrifte. We kunnen dit boek slechts zien als een obsessie, een nachtmerrie, een benauwing, die men zoo spoedig mogelijk ontvlucht. Maurits Dekker heeft hier
ongetwijfeld de grenzen overschreden: zijn boek is een studie, geen kunstwerk, een psychologische krachttoer, een hallucinatie. Als curiositeit loont het de moeite dit boek te lezen,
als schoone verbeelding lijkt het ons een mislukking.

ETHEL M. DELL: Speelbal van wind en golven. Vertaald door Dicky
Wafelbakker. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1931. (20 X 14). 316 blz.
"..../ B p..../
Ze zijn weer present: de teere schoone vrouw, de bruut en de nobele ridder. Een meisje ontvlucht
het saaie huis van haar broer, wordt danseres, komt in een slecht milieu, gaat met een man mee,
trouwt met hem, twijfelt later of ze werkelijk gehuwd is en werpt haar teerheid en schoonheid
in de armen van den naieven nobelen ridder. Hierna bemint het afgezaagde verhaaltje; bemint
ge mij, bemint ge me niet, ja ik bemin u. Zij huwt met den ridder, waarna een tijdje lang alles
goed gaat, tot de eerste echtgenoot weer komt opdagen, om zijn rechten op te eischen. In het
boek komen werkelijk goede passages voor, doch het geheel is te langdradig en te sentimenteel.

ETHEL M. DELL: De rotsen van Valpre. Vertaald uit het Engelsch
door W. J. A. Roldanus Jr. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1931.
(15 X 10). 217 blz.
--, B —
In dit boek wordt de intrige wel op zeer ouderwetsche wijze opgebouwd. Een schandaal, dat
eigenlijk geen schandaal is, maar dat dan toch maar het huwelijk van twee jonge menschen bijna
verwoest en het aanvallige hoofdpersoontje gevaarlijk dicht bij de huwelijksontrouw voert;
tenslotte de goedheid van den mannelijken hoofdpersoon om juist op tijd dood te gaan, opdat
alles in het reine kome. Uit deze antieke, met een romantisch verfje overtrokken bouwstoffen is
deze roman ontstaan, die volwassenen gerust mogen lezen, als zij daar plezier in hebben.

MARIE VAN DESSEL"POOT: De uittocht. C. A. J. van Dishoeck,
,--, Bc ....—'
Bussum, 1932. (21 X 16). 220 blz.
Het voortdurende verder dringen van de grootstad, de dreigende onzekerheid van het boerenbestaan worden hier niet onverdienstelijk weergegeven. Overigens vindt men echter in het verhaal
veel, dat al zoo vaak behandeld werd. een verleiding bijvoorbeeld. die wel wat al te romantisch
wordt gezien, de stugge eigenwijsheid van een heerboer en de bedillende tirannie zijner vrouw,
terwijl de wijze van behandeling aan deze gegevens geen verrassende nieuwheid vermag te geven.

A. DEN DOOLAARD: De wilden van Europa. E. M. Querido, Am—B
sterdam, 1932. (20 X 12). 157 blz.
Een verzameling zwerfverhalen, een beschrijving van tochten door de uithoeken van Europa
onder de „menschen zonder boord", de wilden. Het is journalistiek werk voornamelijk zonder
eenige grootere pretentie, maar boeiend van het begin tot het einde. geen uitweidingen, geen
overbodige details vindt men er maar in zijn beknoptheid is het nu en dan van een verrassende
plastiek en zeldzaam pittoresk. Door dit ongedwongen vertellen van velerlei avontuur vaart
bovendien een betooverende hartelijkheid, de hartelijkheid van den zwerver, die de wereld en de
menschen liefheeft en hen onbevangen tegemoet treedt, daarom nog te meer leest men dit boekje
met bizondere belangstelling en genoegen.

DOSTOJEWSKY: De idioot. Vertaald door J. Jas. Thomson. Van
-- Bc p.-Loghum Slaterus, Arnhem, 1932. 850 blz. ing. f 3.—.
„De Idioot" is Dostojefsky's vlotste, spannendste roman, een geweldige schepping, die den lezer
in een krankzinnig bewogen wereld voert, waar alles draait en kolkt van wilde hartstochtelijkheid.
Een grandioos boek, dat niemand dan Dostojefsky had kunnen schrijven eii . waaibif men niet moet
vragen naar het mogelijke of waarschijnlijke. Dostojesky's helden zijn menschen met meerdere
etages in hun ziel. Volwassenen.

DOSTOJEWSKI: De gebroeders Karamazow. Van Holkema & Waren— Be --,
dorf, Amsterdam, 1932. 727 blz. ing. f 2.90.
Ziehier de uitvoerige roman van Dostojefski, zijn hoofdwerk, in een gemakkelijk te hanteeren
deel vernederlandscht. De prijs is wel zoo laag als het maar kan. Over de Gebroeders Karamazow hoeven we niet veel te zeggen. Het boek hoort tot de tien, twaalf romans die in
geheel de wereld gelezen worden. Voor volwassen lezers is het de kennismaking met een
nieuwe wereld een roman van Dostojefski te lezen. Deze handige smaakvolle uitgave zal zijn
weg wel vinden.
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A. J. DREWES: Om des gewetenswil. Vertaald uit het Duitsch. J. N.
Voorhoeve, Den Haag. (18.5 X 13). 128 blz. geb. f 1.50. -- Bc -Drewes schrijft boeiend, maar dat is ook alles. Laat 't waar zijn wat hij schrijft, wij meenen
echter een niet geringe overdrijving van zgn. kettervervolging te moeten constateeren, de vorm is
beslist onjuist, omdat deze to eenzijdig is. Daarom kan het werk geen gevaar voor lezers van
rijpere levenservaring en voor hen, die eenigszins op de hoogte zijn van de juiste geschiedenis
der hervorming.

THEODORE DREISER: Carrie. H. P. Leopold, Den Haag, 1932.
483 blz. ing. f 4.50, geb. f 5.50.
De geschiedenis van een jong meisje dat van het land naar de groote stad komt, waar zij na veel
liefdesontgoochelingen, aan het tooneel een ster van den eersten rang wordt, terwijl de man die
voor haar zijn huiselijk geluk heeft opgegeven, steeds dieper zinkt. Met een wonderlijke kennis
van zaken en fijne psychologie, laat Dreiser de personen uit het boek voor ons leven. Met zijn
overvloed van woorden slaat hij geen enkele bijzonderheid over, maar vermijdt het in te pikante
beschrijvingen en grove toestanden te vervallen. Zijn kijk op het leven is tragisch en somber en
van een onverbiddelijke realisme, waarom deze roman voor lezers met goed onderscheidingsvermogen te genieten zal zijn.

OWEN FRANCIS DUDLEY: De ijzeren monnik. Vertaald nit het
uit het Engelsch door L. van den Biesen, S. J. A. N. Govers, Den Haag,
— A --1931. (21 X 15.5). 421 blz.
The Masterful Monk, -- de vertaler noemt hem .,ijzeren monnik", ofschoon „bazige pater"
wellicht beter de bedoeling van den schrijver zou hebben weer gegeven -- bestrijdt via radio en
pers de zedelooze beginselen van een halsstarrigen Godloochenaar, aan wiens verderfelijken
invloed hij tevens een jonge geloofsgenoote weet te onttrekken. De intrigue is soms wat onwaarschijnlijk. Zoo wordt een kogel een bedlegerigen jongeman, die door verschillende personen wordt
omringd, zonder dat iemand merkt, dat 't projectief doel trofl

OWEN FRANCIS DUDLEY: De schaduw over de aarde. Vertaald
uit het Engelsch door L. van den Biesen. A. N. Govers, Den Haag,
1931. (22 X 16). 166 blz. ing. f 1.75, geb. f 2.50.
—9 A —,
Een ongeluk in de bergen, de opneming van den verongelukte in een klooster, een ontmoeting
van Engelsche oorlogskameraden ergens in de Alpen en tenslotte nog een ongeluk: ziedaar de
hoofdpunten van het verhaal als zoodanig. Tegenover deze uiterlijke gebeurtenissen vinden wij
innerlijke: het herstel van den geest van den geknakte, een fellen strijd tusschen zielen, een breede
ontplooring van geloofskracht en heldhaftigheid, den stralenglans der mystiek. Het mysterie van
de pijn en het Teed: dat is de schaduw over de aarde.

OLAV DUNN: Medemenschen. Vertaald uit het Noorsch door M. C.
Castendijk. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1932. (19 X 13) .
-- Bc --223 blz. ing. f 2.90, geb. f 3.75.
Dit helderziende boek, dat in simpelen toon van de diepste, innigste dingen van het leven
spreekt en waarin God weer de eereplaats heeft -- in hoeveel moderne romans komt men
Zijn Naam slechts tegen in vloeken en dronkemanstaal? -- dit boek is een der nobelste en
schoonste werken der in vertalingen in Nederland zoo goed bekende Noorsche letterkunde.
Nu eens geen zwoel geschiedenisje, geen raar en naar geval uit heden of verleden, maar
een gegeven, dat door aard en uitwerking aan Dostojewsky denken doet.

J. C. W. DUNCKER: Op en top een Hollander. Hollandia, Baarn, 1932.
(19.5 X 13.5). 197 blz. ing. f 1.75, geb. f 2.50.
4— A --,
Dit boekje is evenwel ook een spannende detective-story, waarin een Hollandsche mijnheer, wiens
Hollandsch-heid zeer geestig getypeerd wordt, op een goed oogenblik voor drie personen tegelijk
wordt aangezien. Zijn ontmaskering, -- en ook dit is origineel, — beteekent ter zelfder tijd een
gelukkige ontknooping. Goed geschreven, behoudens hier en daar een slordigheidje.

ERICH DWINGER: Het leger achter prikkeldraad. Vertaald uit het
Duitsch door W. J. A. Roldanus Jr. De Pauw, Culemborg, 1932. 325
-- C --blz. ing. f 2.90, geb. f 3.90.
Van de welhaast tallooze oorlogsboeken is dit een der aangrijpendste door de eerlijke, eenvoudige,
onopgesmukte taal waarin het geschreven is, en de impressie van haast onzegbaar lijden, welke
er in vervat ligt. Jaren achtereen zijn duizenden mannen in kleine, buitengewoon slecht verzorgde
kampen opgesloten, zonder eenige bezigheid dan die, welke zij zelf weten te vinden. Op enkele.
boven allen uitstekende, onaantastbare figuren na, wordt het sexueel verlangen der krijgsgevangenen tot een monsterachtige obsessie; nooit vermoede kwade eigenschappen komen, wisselend
naar ieders individueele geaardheid, naar boven; de walgelijkste wandaden worden bedreven, grof
in het soldatenkamp, waar de schrijver aanvankelijk verblijft, geraffineerder in het officierenverblijf, waarheen hij later verhuist. De auteur zelf heeft zich rein weten te houden, al geschiedde
dit niet uit overwegingen van moreelen aard. Een aangrijpend en eerlijk boek.

MIGNON G. EBERHART: Hunting's End. Vertaald uit het Engelsch
door J. J. A. Houwart. J. Philip Kruseman, Den Haag, 1932. (14 X 8.5) .
---- B --350 blz. ing. f 2.15, geb. f 2.90.

64

ROMANS EN ONTSPANNINGSLECTUUR.

Alit personen die jaren geleden aanwezig waren, toen Hubert Hingery werd doodgeschoten, zijn
ook thans weer als gasten op Hunting's End, het eenzatme jachthuis in de woeste streek van
Michigan. Den eersten nacht reeds, dat het gezelschap zich in het ingesneeuwde huis bevindt, wordt
een van het gezelschap gedood. den volgenden dag volgt de tweede en nog meer slachtoffers
zouden zijn gevolgd, indien niet de detective en zijn helpster den dader ontdekten. Een sensationeel
boek met nogal veel onwaarschijnlijkheden.

M. G. EBERHART: Terwiji de patient sliep. Vertaald uit het Engelsch
door J. G. H. van den Bovenkamp. J. Philip Kruseman, Den Haag,
1932. 308 blz. ing. f 2.15, geb. f 2.90.
.-- Bc ..-.9
Miss Keate moet de wacht houden bij den ouden heer Federle, die, door een beroerte getroffen,
verlamd neerligt, terwijl in zijn onmiddellijke nabijheid eenige moorden gebeuren. Zuster Keate
is een dappere vrouw, die samen met den detective O'Leary den door het geheele verhaal wonder.....lijk goed verborgen blijvenden schuldige achterhaalt. Aardig boek voor groote menschen.

ILJA EHRENBURG: De droomfabriek. Vertaald door J. C. van
Wageningen. W. de Haan, Utrecht, 1932. (19 X 13). 261 blz..-- C ,-Dit boek toont aan, hoe de nieuwe kunst, die film heet, op een dergelijke geraffineerde wijze
wordt geexploiteerd, dat tenslotte de mensch, afgestompt door gerationaliseerde arbeid of
nog erger, door werkeloosheid, bij het aanschouwen der filmproducten, nog meer uit zijn
evenwicht wordt gebracht. De auteur wil laten zien, dat de leidende kopstukken der filmindustrie, die over geheel de wereld hun machtsfeer hebben uitgebreid, van niets anders zijn
vervuld dan winstbejag. Schrikwekkend is het beeld, dat ons wordt getoond van die
menschengroepen, die de film willen aanwenden om het geestelijk peil der menschheid omhoog
te voeren, die door de geldmagnaten vriendelijk worden tegemoetgekomen, zeer beperkte
concessies ontvangen en tenslotte hun ideeel streven misbruikt zien om er wederom geld
uit te slaan. Wanneer wij het vanuit deze gezichtshoek bezien, kunnen wij ons verklaren,
hoe Ilja Ehrenburg fel afgeeft op de onderhandelingen, die van katholieke zijde werden
gevoerd om te trachten de film meer dienstbaar te maken aan de katholieke levensbeschouwing. Ook wij meenen, dat onderhandelingen door katholieken met dergelijke menschen
gevoerd, steeds tot een willens en wetens te weinig rekening houden met het vitaal katholiek
levensbeginsel zullen leiden en het steunen op eigen krachten en eigen financien voor ons
is geboden. Het fel striemende proza dat door het snel oproepen en doers verglijden van
beelden als filmproza kan worden betiteld, biedt ook in vertaling prachtige bladzijden.
.....,

JUSTUS EHRHARDT: Straten zonder einde. Erven J. Bijleveld,
-- Bc —
Utrecht, 1932, 247 blz. ing. f 2.15, geb. f 2.90.
Dit is de geschiedenis van Hans Schulze, loopjongen te Berlijn, „kunnende fietsen", die een paar
maal een matige som verduistert, in de Erziehungsanstalt te recht komt, ontvlucht, onder een
vreemden naam verder leeft en ten slotte uit wanhoop en wrok zich onder de beroepsmisdadlgers
begeeft. Alles wordt levendig, aanschouwelijk, afwisselend beschreven, gevoelig op 't sentimenteele of soma. Een boek dat een paar maanden een „Schlager" kan blijven. De ervaringen van
een fietsenden loopjongen in een moderne millioenenstad zijn, hoewel in zich niet zoo belangrijk,
varieerend genoeg om met spanning gelezen te worden.

GEORGE ELLERBROEK: Harten. Hollandia, Baarn, 1931 (20 X 14).
,–, Bc -162 biz.
Die twee hoofdpersonen zijn van zeer degelijke beginselen en leveren druk critiek op de hedendaagsche menschheid. Belden overdrijven wel een beetje en lijken dan en tikje kleingeestig. Ook
is hun taal wat stijf Kier en daar. Wat Charles vertelt over 't gemengde huwelijk, is bovendien
nogal erg dom.

WILLEM ELSCHOT: Lijmen. Goede & Goedkoope Lectuur, Amster--- Bc .-dam, 1932. (18 X 12). 250 blz.
Bazar is de geschiedenis van dezen oplichter, die aan tal van zakenlui, gestichten, pensionaten, groote hoeveelheden exemplaren verkoopt van een tijdschrift, dat geen abonne's bezit;
al te bizar misschien, te veel zonderling geval. Maar dit geval wordt medegedeeld met een
uiterste soberheid en zakelijkheid en ten slotte, zonder de minste sentimentaliteit, wordt ook
de leegheid van dit oplichtersbestaan openbaar, ondanks zijne koelheid en zijn humor,
heeft dit boek toch iets navrants.

MARGARETE ELZER: Ik bemin mijn vrouw. Vertaald uit het Duitsch
door Jhr. R. H. G. Nahuys. J. T. Swartsenburg, Zeist, 1931. (20 X
—B—
13.5). 190 blz. ing. f 1.50, geb. f 2.25.
Deze roman wordt ingeleid met o.m. deze alinea: „Deze roman, spelende in het Hooggebergte,
in een omgeving zoo mooi als alleen Marg. Elzer haar beschrijven kan, geeft ons een goed beeld
op verschillende levensvragen ...... " Inderdaad deze roman speelt „in het Hooggebergte", de
rest is onjuist. De vorm van haar roman is een misbaksel.

Dr. OSW. EVERAERTS: De striemende zweep. St. Norbertus, Boek-- Bc -handel, Tongerloo, 1932. (12 X 9). 175 blz.
Schr. heeft een koenen greep gedaan in de jaren, die op den oorlog volgden en de naweeen
dezer verschrikking dragen. Hij voert ons in het Vlaamsche land, waar wij met de romanfiguren meeleven, het ontzettende iced meelijden, die het gevolg zijn van de oorlogswaanzin.
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ADMIRAAL E. R. G. R. EVANS: Het geheim van kapitein Merion.
Vertaald uit het Engelsch door H. M. Leopold. W. J. Thieme & Cie.,
— A -Zutphen, 1932. 296 blz. ing. f 2.90, geb. f 3.90.
Wat kan die man vertellenl ...... Hoe weet hij ons ineens midden in de adembenemende avonturen.
de roekelooze gevechten, de charme en de bravoure van zijn helden te voeren. Het is een wilde
jacht naar 'n fabelachtige schat waarop ae zeeroovers van de Maine loeren en wij volgen in
gespannen aandacht de tocht van den kleinzoon van Kapitein Merion met zijn twee kameraden
om den schat te veroveren, zooals zijn grootvader hem in zijn testament bevolen heeft.

ARCHIBALD EYRE: De gestolen diadeem. Stella-Editie, Amsterdam,
—A--1932. 224 blz. ing. f 0.70.
1932
Het schijnt in Engeland gemakkelijk te zijn om diademen te stelen die duizenden Ponden
waard zijn, maar om ze dan weer kwijt te raken of aan den wettigen eigenaar terug te
geven, is zoo eenvoudig niet. Aardige lectuur voor de huiskamer.

JOHAN FABRICIUS: Komedianten trokken voorbij. H. P. Leopold, Den
Haag, 1931. 331 blz. ing. f 3.90, geb. f 4.90.
-- C -Fabricius fantaseert en schrijft een aardig verhaal, maar hij werkt slordig en overhaast; bovendien
heeft hij een onverholen voorliefde voor het pikante. In dit boek, het eerste deel eener trilogie,
schrijft hij een caricatuur van heel bet Katholicisme. Voor Katholieken is het eenigszins pijnlijke
lectuur. Met luchthartigen zwier glijdt Fabricius over alle verantwoordelijkheden heen en houdt
zich, in dit boek tenminste, graag op bij onstichtelijkheden. Hij heeft veel meer oog voor een
galant avontuur dan voor een menschenziel die God zoekt. Deze zorgeloosheid en oppervlakkigheid ontneemt alle diepere waarde aan zijn werk, dat niet veel meer is dan een frivole fantasie,
hoe schilderachtig en oorspronkelijk ze overigens ook aandoet.

GERARD FAIRLIE: De man met vernuft. Vertaald uit het Engelsch
door Jhr. R. H. G. Nahuys. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1931.
,--, B --(19.5 X 13.5). 251 blz.
Bijna was dit boek een niet genoeg te prijzen verhaal geworden. Een die kwalificatie blijft gelden
voor de eerste helft. Dan komt er een wending en daalt het verhaal naar het zeer primitieve
genre, dat het grootst is in de speurderslitteratuur. Tot slot wordt het beproefde recept van
toepassing gebracht: de voor een prettig einde van bet verhaal hinderlijke persoon wordt doodgeschoten: een glad toeval.

E. FLEERACKERS S.J.: Kijkkast. Bode van het H. Hart, Alken, 1932.
--- A ..--•
(19.5 X 14). 98 blz.
De stukjes over oorlog en vrede hebben in dezen tijd van oorlogsbestuur en vredesonderhandelingen niets van hunne actualiteit ingeboet. En menigeen kan in deze Vlaamsche Kijkkast de
waarheid zien.

1. R. S. FLETCHER: De wraak der verdrevenen. Stella-editie, Am--, A --sterdam, 1932. 224 blz. ing. f 1.10.
De strijd tusschen twee grootmogendheden op een kleine plaats is in dit prettig geschreven
boek de spil waar alles om draait. Naijver en afgunst brengen hen er toe, om niets of
niemand te ontzien en in hun wraakzucht velen die buiten hun strijd staan te doen ondergaan. Het verhaal is geschikte ontspanningslectuur voor iedereen.

R. AUSTIN FREEMAN: De ruwe reis. Jacob van Campen, Amster— Bc .-dam, 1932. 425 blz. ing. f 1.25.
Een titel, welke niets te veel zegt, want als er é6n reis ruw genoemd kan worden, dan is
het wel de reis welke Robert Hawke maakte om zijn leven te redden, toen hij valsch
beschuldigd werd van moord. Hij wordt geronseld op een fregat, komt terecht bij zeeroovers
en slavenhandelaars, kortom, maakt het zeeleven in al zijn ruwheid en ongebondenheid mede.
Pakkend is het wel en voor oudere lezers is bet boeiende ontspanningslectuur.

GEORG FUCHS: Wij achter de tralies. Van Loghum Slaterus, Arnhem,
— Bc ,--1931. (24 X 15.5). 345 blz.
Als schriftuur herinnert het het meest aan Dostojewskij's „Memoiren aus einem Totenhaus".
Een vloed van herinneringen, indrukken, overpeinzingen werd met moeite tot ordelijke hoofdstukken saamgebracht. De jaren in de gevangenis benutte schr. om zich in te leven in de
gevoels- en gedachtenwereld zijner medegevangenen en om na te gaan, hoe het teed der
afzondering de zielen der opgesloten foltert en teistert, maar zelden verbetert. Het zijn
sentimenteele verhalen, die de schrijver ons vertelt over zijn arme lotgenooten, maar heel
nuchtere en juist daarom zoo ontstellende relazen van de ellende, die begint, als de rechterlijke acten weer op Naar plaats worden geborgen en de rechters naar bun soos tijgen of de
lectuur van het detective-romannetje volgen.
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JOHN GALSWORTHY: De donkere bloem. Vertaald uit, het Engelsch
door J. Kuylman. Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1932.
(18 X 12). 269 blz.
— Bc ---.
De donkere bloem lijkt meer op een van die werken. die beroemde auteurs wel eens vaker schrijven,
omdat het publiek nu eenmaal jets van hen verwacht. Ofwel het is een onrijp boek, dat kan ook.
Intusschen is het niet voor onrijpe lezertjes. Verzorgde stijl en heel goede karakterteekening zijn
de hoofdkenmerken van dit werk.

JOHN GALSWORTHY: Een meisje wacht. Vertaald uit het Engelsch
door J. C. de Cock. Em. Querido, Amsterdam, 1932. 268 blz..-- C —
Een boek, waarin de Engelsche aristocratie wordt geschilderd, waarin die eigenaardige
sfeer van familiebewustzijn, van eergevoel en oprechtheid, van ras-besef en hooge gezindheid,
van strenge gereserveerdheid naar buiten en ongedwongen nonchalance naar binnen zeer
voelbaar beschreven wordt. Galsworthy is een meester in het vak en al heeft hij, ouder
wordend, jets van zijn temperament verloren, het spinnen van een fijn weefsel van menschelijke lotgevallen, het uitbeelden van warm levende menschelijke figuren is hem toevertrouwd. Een optimistische menschenliefde doorstroomt dit werk: het is bijna idyllisch in
zijn menschenschildering. In deze nakomelingen van oude geslachten is de kruisvaardersgeestdrift tot een languissant scepticisme verflauwd. Daarom is deze waardevolle roman
slechts geschikt voor ontwikkelde, zelfstandig oordeelende lezers.

DOROTHEA GERARD: Jozef Mayer's ondergang. Vertaald uit het
Engelsch door Christine Kamp. L. J. Veen, Amsterdam, 1932.
(21.5 X 15.5). 216 blz. ing. f 2.50, geb. f 3.25.
,--, A —
Een ouderwetsch boek in den goeden, gezelligen zin van dit zoo vaak misbruikte woord. Het is
de aloude, maar smakelijk en onderhoudend vertelde geschiedenis van een jong en geestig, maar
arm gravendochtertje en den knappen zoon van een zonderlingen. rijken, de jongelieden dwarsboomenden vader, die echter ineens weer arm wordt. En dan krijgen ze elkaar. Het milieu, een
groot houtzagersbedrijf in het bosch- en Jodenrijk Galicii: geeft dit werk een speciale bekoring.

LOUISE GERARD: Een krans van sterren. Vertaald uit het Engelsch
door H. Rappard. De Combinatie, Rotterdam, 1932. (20 X 14). 218
-- Bc p-,
blz.
De San Marco te Venetie wordt beschreven als de kruising van een Hindoetempel met Alladinshol,
terwijl de schrijfster, de levens der heiligen onnoodig in haar verhaal betrekkend, zich tot geen
hoogere waardeering weet op te werken dan „als zulke menschen in dezen tijd leefden, zou men
hen in een krankzinnigengesticht opsluiten." Een onbeduidend verhaaltje.

LOUISE GERARD: Het halssnoer van tranen. De Combinatie, Rotter— A ,-,
dam, 1931. (20 X 14). 227 blz.
John Wilson droomt als volwassen man nog van de sprookjesprinses uit moeder's kinderverhalen. Dit prinsesje ontdekt hij in de buurt van Nice in de persoon van de blinde Desiree, gravin
de Mailly. Zij wordt bewaakt door twee schurken, haar oom en voogd en diens zoon, twee
juweelendieven, die zich handig van het blinde meisje bedienen bij hun diefstallen. Na veel
moeite gelukt het John het ongelukkige meisje aan de schurken te onttrekken. Vlot en spannend
gschreven zonder literaire beteekenis.

LOUISE GERARD: Liefde of hartstocht. De Combinatie, Rotterdam,
0-, B p-,
1931. (20 X 14). 235 blz.
Vrij onmogelijke roman. De wettige en onwettige zonen van het geslacht Da Silva uit Brazilie
heeft bloedige wraak gezworen aan de familie Marshal, door wien hun familie tot armoede
kwam. Grootvader Marshall, beducht voor die wraak vlucht naar Europa en laat 'n meisje en
'n jongen voor en kleinkinderen doorgaan. Dan krijgen we de avonturen van de onschuldige
pseudo-kinderen met de bloedgierige Silvas tot alles opgelost wordt.

ELINOR GLYN: Hoog oplaaiende viammen. A. W. Bruna & Zn.,
--, D —
Utrecht, 1932. 150 blz. ing. f 1.—.
Een Ragazine-romannetje van een wat bedenkelijke snort. Tweelingbroers, die als druppelen
water op eIkandir liken, waarvan de eene een doordraaier en de andere een brave jongeling
is. Deze laatste helpt zijn broer in al zijn moeilijkheden en neemt zijn plaats in, als hij
maar
door zijn galante avonturen niet aanwezig kan zijn, tot zelfs op zijn trouwdag
dat is de laatste keer. De deugniet komt tot inkeer en weet niet beter te doen, dan met de
vrouw, die hem bijna tot een verrader van zijn land gemaakt heeft, in een vliegtuig op te
stijgen en te, verongelukken. Voorbehouden lectuur.

HANS GOBSCH: Waan-Europa-1934. Vertaald uit het Duitsch door
-- Bc —
Jef de Leau. De Torentrans, Zeist, 1932. 275 blz.
Hans Gobsch, de gewezen Duitsche officier, heeft een toekomstroman geschreven, die niet aan
het euvel der meeste toekomst-romans lijdt, dat zij namelijk onbelangrijk worden wegens het al
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te toekomstige, het al te fantastische en onwaarschijnlijke. Zijn toekomst ligt niet te ver of en
hij knoopt aan bij den huidigen toestand der Europeesche rijken, zoodat men voortdurend vasten
grond onder zich voelt. Slechts tegen het einde, waar de lucht-oorlog de ongelooflijkste gruwelen
veroorzaakt, voelt men den schrijver hinderlijk aan het fantaseeren. Hij weet de spanning tusschen
de regeeringen werkelijk ingenieus te verstrakken en de verschillende regeerders menschelijk en
aannemelijk genoeg voor te stellen, zoodat er een boeiend stuk lectuur ontstaat, dat men niet
gemakkelijk uit de hand legt. Het is knap werk, dat goed doordacht is, voor het werd neergeschreven. Meer dan een spannend tendenswerk te leveren heeft Hans Gobsch wel niet bedoeld.

IWAN GOLL: Stervend Europa. De Gulden Ster, Amsterdam, 1932.
-- C .-116 biz, ing. f 1.75, geb. f 2.50.
„Stervend Europa" is geschreven met die knapheid, die verbluffende vakroutine, die op-en-top
moderne veelzijdigheid, die Joodsche auteurs pleegt te kenmerken. „Stervend Europa" is te
verbluffend en verblindend om echt te zijn. Het is tenslotte, ondanks de demonische schrijfkunst van den auteur, een weinig zeggend, weinig zinrijk en oppervlakkig boekje.

GEORGE GOODCHILD: De wreker. Vertaald uit het Engelsch door
R. H. G. Nahuys. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1931. (19 X 13).
— Bc p
254 blz.
De Wreker bedrijft allerlei misdrijven om de woekeraars en geldwolven te treffen, terwijI de
Tijger voor eigen voordeel diverse halsmisdaden pleegt en deze den Wreker in de schoenen schuift.
Een middelmatige misdadigersroman met de in dezen tijd zoo gevaarlijke vergoeilijking van
misdaden.

GEORGE GOODCHILD: De zwarte orchidee. Vertaald uit het
Engelsch door H. Overakker. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1932.
.-- A -(18 X 13). 250 blz.
Een spannend interessant verhaal, grootendeels spelend op Java. Carson biedt hulp aan een
meisje, dat door het slechte gedrag van haar broer in ongelegenheid is gebracht. Dit gaat met
de noodige avonturen gepaard, waar Carson zich kranig doorheen slaat.

GEORGE GOODCHILD: Jack O'Lantern. Vertaald uit het Engelsch
door Dicky Wafelbakker. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1931.
..— B -(14 X 8.5). 256 blz.
Alle mogelijkheden van een detective-roman zijn Kier opeengestapeld. Vergiftiging, cocaine,
valsche verdenkingen, moord op een advocaat en een geneesheer, verdwijning van een rechter,
een Indische bediende, een geheimzinnige dolk, dweeperige, zwoele hindoesche muziek, een
pleegdochter, die verwacht wordt van poging tot moord, terwijl zij verloofd is met een detective
van Scotland Yard. Volkslectuur zonder literair gehalte.

A. GRAUMANS: D'n dre en d'n blaauwe van Ulvenhout. De Spaarne.—f B -stad, Haarlem, 1931. (19 X 13). 182 blz. geb. f 1.50.
Zuiver en raak schildert schrijver ons het leven op een Brabantsch dorpje. Vermakelijk zijn de
avonturen van de beide vrienden en onze lezers zullen zich met dit boek kostelijk amuseeren.

P. J. GROENEWALD: „Frans", roman van fantasie en levee. J. H. de
.--, Bc --Bussy, Amsterdam, 1932.
Bit verhaal, dat door „de Africaansche Kunstvereeniging met 'n Goue medalje" bekroond werd,
geeft ons de wederwaardigheden van een jonge Transvaler: Frans, die kunstaspiraties heeft. In
zijn kleine geboorteplaats kan hij zijn vleugels niet uitslaan, de groote stad Johannesburg lokt
hem en hij is weldra geabsorbeerd door het wereldsche leven, waarvan hij spoedig walgt. Zijn
werk heeft succes en de weg naar roem schijnt gebaand. Maar midden in de vreugderoes zijner
schilderstalenten treft hem het bericht, dat zijn vader in „Die Hoek" ernstig ziek is. Dan vergeet
Frans de kunst en al wat daarmee samenhangt en hij vertrekt om zijn vader vaarwel te zeggen.
Overigens kunnen wij deze roman niet in alle onderdeelen en ook niet qua compositie volop
prijzen en waardeeren, hoewel het talent van Groenewald veelbelovend kan zijn voor de
toekomst.

JACKSON GREGORY: De zilveren ster. Vertaald uit het Engelsch door
J. G. H. van der Bovenkamp Jr. Philip J. Kruseman, Den Haag, 1932.
..— B --(12 X 10). 300 blz. ing. f 2.25.
Vargas, een hoofdman der bandieten, zegt tot sheriff gekozen te zijn, doch deze meening wordt
bestreden door een zekeren Cody, die dan ook optreedt als sheriff. Een jongeman Tod Harpe
staat aan de zijde van Vargas. Zijn zuster Corinna doet een beroep op Cody om Tod van den
ondergang te redden. Deze stof is verwerkt in een aardigen roman met een goed einde.

JACKSON GREGORY: Naar het Paradijs. J. Philip Kruseman, Den
.-- A ,--f
Haag, 1931. (21 X 15). 312 blz.
Garry Moucton zal een tijdlang doorgaan voor zijn neef Steve, die een man gedood heeft; bierdoor beleeft hij wonderlijke en zeer gevaarlijke avonturen. Toch kan hij zijn neef niet redden en
vindt hem op zekeren morgen dood in de afgelegen hut van een geheimzinnige persoonlijkheid,
bekend in de buurt onder den naam van Sun Dodger. Ook zijn vriend Phil Kent, tevens Steve's
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vriend, is plotseling spoorloos verdwenen. Na langdurig zoeken wordt hij doodziek teruggevon.
den. -- De ontknooping van het verhaal is zoowel onverwacht als zeer origineel en voor den
lezer alleszins bevredigend.

ZANE GREY: Roovers van het Wilde Westen. De Combinatie, Rotterdam, 1931. (20 X 14). 334 blz.
—B—
Op de uitgestrekte farm van Mijnheer Herrick leven en plunderen de gehuurde knechten, alien
veedieven en cowboys. Ook Jim Wall, de man met een geheimzinnig verleden. werkt daar.
Wail echter bemint Helen, en brengt haar na de ontvoering, gepaard met veel avonturen, eindelijk
terug bij haar broer. Na de gevaren, samen doorleefd, wordt Helen Jim's gelukkige echtgenoote.
Spannend boek, prettig geschreven.

ZANE GREY: Ten westen van de Pecos. Vertaald uit het Engelsch
door Jkvr. Henr. Rappard. De Combinatie, Rotterdam, 1932. (15 X 10).
206 blz.
6— B
Een aardig verhaal, dat in Texas speelt. De dochter van een officier wordt, aangezien de
vader liever een erfgenaam had gehad, als een jongen opgevoed. Zoo trekt zij met haar
vader, die weduwnaar is, naar het Westen, waar ze Pecis Smith ontmoet, die haar redt,
als ze door een man gevangen wordt genomen.

JUUL GRIETENS: Heidevertellingen. L. Opdebeek, Antwerpen, 1932.
(24 X 16). 168 biz. ing. Bfr. 15.—.
—, A --Achteloos neergeschreven schetsjes, doch literair van een wonderlijke zuiverheid en stylistische
bekoring. Een bundel van waarachtige levendige fantasie, die men met klimmende aandacht
tot het einde leest.

PAULA GROGGER: De steenen poort. Van Holkema 6 Warendorf,
Amsterdam, 1932. (21.5 X 15.5). 386 blz.
..— Bc p--9
De Stiermarksche Alpen hebben ten tijde van Napoleon I veel bewogen en diep in het leven
ingrijpende dagen gekend, waarin vooral de familie Stralz een belangrijke rol heeft gespeeld.
Paula Grogger vertelt in de Steenen Poort, hoe het in die dagen in het kleine bergdorpje toeging,
terwijl zij als middelpunt van haar vertellingen de beroemde, in de legende wortelende familie
Stralz op den voorgrond plaatst. Een goede roman met 'n historische achtergrond, welke aan
literaire eischen voldoet.

OSKAR VAN DER HALLEN: Niemandsland. A. A. M. Stols, Brussel,
1932. (21.5 X 14). 132 blz. ing. f 2.90, geb. f 3.90.
--- Bc ,--,
Het levensverhaal van een jongen man, die zich ontworstelt aan zijn omgeving, en verontwaardigd
over de immoraliteit en de huichelachtigheid van sommige zijner familieleden naar een gezonder
en waarachtiger bestaan tracht. Jammer genoeg beschikte Oskar van der Haller nog niet over
voldoende zielkundig inzicht en plastisch vermogen, om zijn gegeven ten voile in een kunstwerk
te verwezenlijken.

KNUT HAMSUN: Con Sordino. Vertaald uit het Noorsch door S. van
Praag. J. Philip Kruseman, Den Haag, 1932. (14.5 X 9). 291 blz.
geb. f 4.25.
,--- C ---,
Er zijn beschouwingen in te vinden, die in hooge mate getuigen van het inzicht en litteraire kwalifeiten van den schrijver. Zoodoende wordt het hoogst belangwekkend dit leven te voigen van een
man en een vrouw, die ten ondergaan aan een verkeerde iiefde en een kinderloos huwelijk.

KNLIT HAMSLIN: De nieuwe aarde. De Gulden Ster, Amsterdam, 1932.
(22 X 16). 302 blz. ing. f 3.90, geb. f 4.90.
.--, Bc ,--•
Een der meest probate middelen om sociale euvels te bestrijden is altijd geweest de literaire
satyre. De effectiviteit van de Don Quichotte's bewijst genoeg. Knut Hamsun past in deze geestige
roman hetzelfde middel toe. Een nijdige aanval doet de schrijver op de Noorsche kunstenaarscenakels, schilders, poeten, prozateurs en tooneelspelers, hier alleen geschilderd als karikaturen
en hondsvotten, wier grenzelooze onbeduidendheid hij met venijnige spot aan de kaak stelt.
Tegenover deze lamlendigen staan een paar flinke kooplui, die de degelijke niet gedegenereerde
traditie van Noorwegen vertegenwoordigen, maar toch ook niet in staat zijn de intriges van dit
artistendom het hoofd te bieden. 't Is bovendien een vermakelijk bock. 't Is prachtig als Hamsun
aan de touwtjes trekt en die poetische paljassen hun rondedans beginnen.

KNUT HAMSUN: De vrouwen bij de pomp. Lilt het Noorsch vertaald
door S. van Praag. De Gulden Ster, Amsterdam, 1932. 391 blz.
.-- C --9
ing. f 3.90, geb. f 4.90.
Knut Hamsun is een geniale kwaadspreker. In de meeste zijner boeken vertelt hij veel weer kwaad
-- en hij doet dit met genoegen -- van zijn menschen dan goed. Hamsun is een pessimistisch
fatalist, die sprachtige boeken schrijft, maar die weinig blijheid rond zijn spoor achterlaat. Hoewel zijn humor van goed allooi is. Hij beichouwt de menschen met een wat bitteren glimlach en
vervolgt al hun doen en laten met denzelfden fatalistischen humor. In dit boek wijst de titel reeds
op een „cronique scandaleuse-. Het gaat over een Noorsch havenstadje met de bekende
ensceneering: consuls, een dokter, een boot en gewone luiden. Alles is weer beschreven met het
meesterschap. Doch Hamsun ziet te graag naar bet lage en gemeene in den mensch, in ieder
mensch. Vroomheid is voor hem een humoristisch verschijnsel evenals b.v, drankzucht en andere
ondeugden. Wat is voor dezen onvergelijkelijken zeden- en levensschilder eigenlijk niet humoris-
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tisch? Een zeldzaam schrijver en menschenkenner, maar een détestabel cynicus, die het maar wat
aardig vindt dat de menschen zoo graag verboden vruchten plukken.

A. DEN HERTOG: De profeet in de dancing. H. P. Leopold, Den
Haag, 1932. (21 X 14). 303 blz. ing. f 2.90, geb. f 3.90.
...-- B --Een vlot, to vlot geschreven ...... mislukking. Er zijn aardige passages in, die een scherp opmerker
verraden en een goed beschrijvend talent. Waarom moest hij echter het toch al onwaarschijnlijke
geval van een gymnasiast, die liftboy, van een liftboy, die revue-komiek, van een revue-komiek,
die secretaris van een griezelig sympathiek en onbeschoften krantenkoning wordt om binnen het
jaar nog verliefd, verloofd en tooneelschrijver te worden, --- waarom moest hij dit geval nog
uitbreiden met een „geestelijk element", vertegenwoordigd door een of dronken of dwaas
student, die er in beide gevallen de onbedaarlijkste nonsens uitflapt? Een ongewoon, maar geen
buitengewoon boek.

HERMAN HESSE: Narcis en Guldemond. Vertaald uit het Duitsch
door John Kooy. W. de Haan, Utrecht, 1932. 236 blz.
--- D .-Zelden is de wellust, de vleeschelijke voluptas, zoo bekoorlijk, zoo insinueerend en schoon
voorgesteld als in dit boek. Hesse heeft hier het jonge ontbloeien der zinnen, de roes van den
lust op bedwelmend schoone wijze beschreven en zoo een cocktail gemengd, die venijn in rich
bergt. De uiteindelijke bedoeling van den schrijver is natuurlijk de zegepraal van den geest, maar
voor bet zoover is, heeft het vleesch zooveel overwinningen behaald, dat de geest haast vergeten
is. Practisch is dit boek voor veel lezers _yerbloemde pornografie. Het verhaal speelt in en buiten
een middeleeuwsche abdij, waar Narcismonnik -ViOrdt en Guldemond een tijdlang in de kloosterschool verblijft. Een boek dat wij niemand aanbevelen.

HERMAN HEIJERMANS: Vuurvlindertje. Van Holkema en Waren--• A —9
dorf, Amsterdam, 1932. 253 blz.
Het laatste werk van Heyermans, het fijn uitgesponnen verhaal van het levendige zusje van
Droomkoninkje. Voor hen die van een kinderziel houden en zich daarin willen verdiepen, een
mooi boek.

ROBERT HICHENS: De tuin van Allah. Vertaald uit het Engelsch
door Mevr. van Heuvelinck. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1931.
(20 X 14). 508 blz.
.-- Bc —0
Diep getroffen door een drama, dat in haar familie heeft plaats gegrepen, begeeft Domini zich
naar Afrika, waar zij in een klein dorpje terecht komt, aan den rand der woestijn. Zij ontmoette
op haar reis daarheen een zonderlingen man, die eveneens zijn intrek neemt in 't dorp. Staat zij
aanvankelijk met afkeer en belangstelling tegenover hem, mettertijd maakt de afkeer plaats voor
sympathie. Zij trouwen en trekken de woestijn in. Daar ervaart Domini dat haar man niemand
minder is dan een oud-Trappist, die zijn klooster ontvlucht is. Zij brengt hem er terug. Het
huwelijkssacrament is in dit verhaal uiteraard ongeldig en dat had misschien wat sterker benadrukt
mogen worden. Voor de rest is het geen kwaad verhaal. Vol wisseling en, wat hier wel prijzenswaard is, in behoorlijken toon gehouden.

HERMANN HILGENDORFF: De man zonder geheugen. B. J. Smit
& Co., Amsterdam, 1931. (21 X 15). 283 blz.
--9 B —if
De meest ingewikkelde en vreemdste combinatie's vragen meer inspanning van den lezer als
men gewoonlijk pleegt te doen met soortgelijke boeken. Men staat er verbaasd van hoe de
schrijver al deze spitsvondige uitvindingen op crimineel terrein heeft weten samen te brengen.

HEADON HILL: Haar misdaad. Vertaald uit het Engelsch door H. v.
d. Leeuw. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1932. (17.5 X 12). 276 blz.
P---9 BC ,.-0
Haar misdaad bestaat hierin, dat de heldin opzettelijk een voor een misdadiger doodelijk
ongeval veroorzaakt om een ouden man van berooving te redden. Hierna volgt de jacht op
een verborgen schat, waarbij vele sluwheden en zeer ongezonde trucs worden uitgespeeld.

C. M. VAN HILLE-GAERTHE: Achtergrond. Nijgh & Van Ditmar,
Rotterdam, 1931. (21.5 X 16). 308 blz.
— B --Tegen den wil van den joyeusen vader, die z'n kinderen vooral in kunst of wetenschap wil zien
uitblinken, wordt . v. Weede verpleegster. Maar ook daar komt ze naar voren door haar
persoonlijkheid, zal, nog jong, directrice worden -- tot ze geroepen wordt aan moeder's sterfbed.
Dan legt haar vader beslag op haar, hij kan niet alleen zijn, 't kunstzinnige zusje moet opgekweekt worden. Later zal ze terug gaan naar haar ziekenhuis, later...... 'n Mooi, krachtig boek,
geen kunstwerk, maar 'n boek dat iets goeds geeft aan vrouwen en meisjes.

MARCELLA VAN HOORN: In den doolhof van het geluk. Johan
Mulder & Co., Gouda, 1932. 192 blz. ing. f 3.25, geb. f 3.90. — Bc ,-Heel eenvoudig, bijna sober vertelt de schrijfster van het jonge meisje Els, dat door haar groot.
moeder opgevoed, een betrekking moet zoeken in de groote stad, op kamers moet gaan wonen
en alleen 's Zaterdags thuis kan komen. Els komt op een kantoor terecht, waar de chef van
haar afdeeling, een echte ladykiller, een gemakkelijke prooi in haar meant te zien. Nog juist
bijtijds ontkomt zij aan de dwingende invloed, die van hem uitgaat. Dan vervalt zij in liefde voor
den hoofd-chef, een gehuwd man, die zijn vrouw en kinderen wil verlaten, voor haar. Zij staan
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op het punt om zwak te worden in den strijd tegen hun liefde en onherstelbare fouten te begaan,
als grootmoeder sterft. Voor oudere lezers een goedgeschreven boek.

SYDNEY HORLER: Cupido op het voetbalveld. Vertaald uit het
Engelsch door Jhr. R. H. G. Nahuys. A. W. Bruna & Zn., Utrecht,
1931. (19 X 13). 272 blz. geb. f 1.90.
-- B -In dit boek is 'n lord, die voetballer wordt, onderhevig aan ruziezoekers, die nijdig op hem zijn
en zijn verloofde willen veroveren met haar geld; of beter: haar geld met haarzelf erbij. De rest
is als in andere boeken van Sydney Horler. Volkslectuur waarin heel veel „gebeure'.

SIDNEY HORLER: De slechtste man van de wereld. Vertaald door
D. Wafelbakker. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1931. (19 X 13).
269 blz.
-- B —,
De slechtste man van de wereld is de misdadiger, dokter Vivantie. Hij wordt vervolgd door Scotland Yard en den Britischen geheimen dienst. Geregeld weet hij de hoofdpersonen dier diensten
in zijn macht te krijgen, doch steeds worden ze, als hij op het punt staat hen te vermoorden, gered.
Indien schr. met deze narrow escapes wat spaarzamer was geweest zou het een dragelijke mis.
dadigersroman zijn geworden.

SIDNEY HORLER: Hartenaas. Vertaald uit het Engelsch door Jhr. R.
H. G. Nahuys. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1931. (19 X 13).
-- B -267 blz.
Een niet al te griezelig en nogal aannemelijk sensatieverhaal, waarin veel gebeurt, wat een
rustige verkeering tusschen twee nette jongelieden bemoeilijkt. Ondanks injectiespuitjes, met
gif gevulde telefoonhoorns, geruischlooze revolvers en een kelder vol springstof, wordt de deugd
beloond en de ondeugd tegen den grond gebokst en met touwen gekneveld. Voor lange en
vervelende treinreizen is 't geen onwelkome lectuur.

SYDNEY HORLER: Het verijdelde complot. Vertaald uit het Engelsch
door H. Overakker. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1931. (19 X 13).
— Bc —
272 blz.
Een jongedame, in dienst van Britschen Geheimen Dienst „werke' in een der gokplaatsen van de
Riviera. Moord en doodslag. Apen die als menschen handelen, valluiken en onderaardsche
brrr
Het verhaal is een gewone draak.
gangen

SYDNEY HORLER: Het geheim van het kabinet. A. W. Bruna & Zn.,
Utrecht, 1932. 288 blz. ing. f 1.90.
-- Bc -De fabelachtige juweelen van de leden van het Russische vorstenhuis, hebben reeds veel
pennen van romanschrijvers in beweging gebracht. Sydney Horler beschrijft in dit verhaal
een wonderschoon jong meisje met witte Karen, dat achterna gezeten wordt door een stel
boeven om een erfenis bestaande uit Russische diamanten sieraden, die in een geheime
bergplaats verstopt zijn. Gezellige treinlectuur.

R. HOUWINK Hzn.: Drentsche novellen en typen. Van Gorcum & Co.,
—, Bc
Assen, 1932. 64 blz.
De volksaard van hen, die in Drente zijn geboren en getogen moet ontegenzeggelijk, door het
isolement waarin deze provincie, meer dan andere, heeft verkeerd, een uitzonderlijk cachet
vertoonen. Houwink heeft getracht in een aantal novellen deze bijzondere volksaard voor
ons te doen leven. Met uitzondering van een enkele schets, is hij hierin niet geslaagd. Dat
de schrijver ons Kier en daar iets vertelt van de zeden en gewoonten op het platteland,
veroorzaakt niet tevens, dat wij medeleven in de zeer bijzondere opvattingen die dit volksdeel
omtrent het leven bezit. Dit dikwijls te sentimenteel ingestelde boekje, zal wellicht voor
hen, die de Drentsche bevolking van eenige tientallen jaren terug kennen, interessant zijn en
dan nog in de eerste plaats om het zuivere dialect dat er wordt gebruikt. Overigens is het
in geen enkel opzicht een openbaring.

P. HUIZING: Giftgas. B. J. Smit & Co., Amsterdam, 1931. (21 X 15).
— B -248 blz. ing. f 1.90.
Wil men een spannend boek lezen, dan neme men Gifgasl De sensationeele gevallen met
frappante ontknoopingen. Te interessant om er iets van te zeggen, te ingewikkeld om na te
vertellen.

FANNIE HURST: De vrouw in de schaduw. H. P. Leopold,
-- C p.-Den Haag, 1932. 471 blz. ing. f 3.90, geb. f 4.90.
Fannie Hurst bezit een vlotheid van pen, een nooit falende juistheid van uitdrukking, een opmerkingsgave, welke alleen een groot talent onderscheiden. Zij teekent haar personen met een
scherpte, die bijna benauwend is, en heeft een woordenschat tot haar beschikking, die aan het
ongelooflijke grenst. De geschiedenis van een vrouw, die zooveel uiterlijke aantrekkelijkheden
voor mannen heeft, dat dezen haar niet met rust kunnen laten. Rie is goedig van aard en ziet er
geen kwaad in om met handelsreizigers uit te gaan en zich te laten aanhalen, maar verder gaat zij
niet. Dan komt Walter Savel in haar leven. Trouwen doet hij haar niet, maar hij gaat later, als
hij reeds lang getrouwd is en kinderen heeft, een verhouding met haar aan en Rie heeft hem zoo
lief, dat zij elk huwelijksaanzoek weigert om hem trouw te blijven. Een immoreele verhouding
tusschen man en vrouw, waarin beiden hun geluk zoeken en deze wordt door Fannie Hurst op
zulk een wijze beschreven, dat zij louter deugd lijkt te zijn.
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ILF EN PERTROW: De twaalf stoelen. Vertaald uit het Russisch door
S. van Praag. J. M. Meulenhof, Amsterdam, 1932. (19.5 X 12.5).
290 blz. ing. f 1.95, geb. f 2.75.
p-- Bc --Een schat, verborgen in een stoel, die echter elf dubbelgangers heeft, is de aanleiding tot deze
lichtelijk satirische geschiedenis. De twaalf stoelen veranderen herhaaldelijk van eigenaar en
Hippolyte Matwejewitch Worobjaninow en zijn weergaloos vrijmoedigen compagnon Ostap
Bender hebben de handen vol werk om ze te achtervolgen. Hun ontmoetingen zijn vaak zeer
komisch, maar toch is de humor in dit boek wat al te gemakkelijk en ruw om het te verheffen
boven ontspanningslectuur.

IVANS: De stad van de misdaad. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1931.
(20 X 13). 289 blz. ing. f 1.25, geb. f 1.90.
--- Bc -We volgen Kier Gerard van Panhuis naar een Duitsche stad, waar de misdaad aan de orde van
den dag is. Hij slaagt erin de misdadigersorganisatie onschadelijk te maken en een Communistische
putch te verijdelen. Niet bijzonder spannend, maar een zeer genoegelijk boek.

IVANS: Geesten uit het verleden. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1932.
(20 X 13.5). 305 blz.
--- Bc -Het in dit boek verhaalde avontuur van den Nederlandschen detective Van Panhuis verloopt
ondanks de erin voorkomende moord, poging tot moord en zelfmoord, als een rustig kabbelend
beekje. Aan het slot alweer de aftandsche geschiedenis, n.l.: zelfmoord van den dader.

IVANS: Het haviksnest. A. W. Bruna & Zn:, Utrecht; 1932. (19 X 13.5)
244 blz. ing. f 1.25, geb. f 1.90.
--- B --Het verhaal vangt aan met een geheimzinnige moord en speelt in ons land, de Riviera en
Engeland. Boeiend en vrij vlot geschreven, gaat het toch niet veel verder uit boven de doorsneeamustmentslectuur.

IVANS: De waterval. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1932. (20 X 13.5).
271 blz.
---- Bc --Er wordt ons verhaald, hoe een vader, wiens financieele omstandigheden niet bijster rooskleurig zijn tracht zijn dochter tot een rijk huwelijk te dwingen en daarbij niet bijzonder
kieskeurig in zijn middelen is. Ivans weet nog een knus, niet erg emotievol, boek te schrijven,
doch het peil zijner vroegere romans bereikt hij in dit werk op verre na niet.

VSEVOLOD IWANOW: Pantsertrein 1469 en partijgenooten. Vertaald
uit het Russisch door Else Bukowska. Goede en Goedkoope Lectuur,
Amsterdam, 1932. (19 X 12). 256 blz. ing. f 2.75.
— Bc 0Deze twee novellen zijn een weergave, fel en zakelijk, van het uiterlijk gebeuren, in al hun
gebrokenheid vormen ze toch een geheel, waatin een zekere spanning zit, zij houden de aandacht
geboeid, juist door de uiterste soberheid, waarmede de eigenfijk schokkende geschiedenis wordt
medegedeeld. Maar de waarneming van den auteur, opzettelijk of onopzettelijk, is zeer beperkt.
Deze catastrofische verhalen missen de catastrofe, omdat ze de emotie missen. Prachtig geschreyen, de aandacht zeer zeker waard, is dit werk toch te beperkt van inzicht, om geheel te
bevredigen.

HEINRICH EDUARD JACOB: De maagd van Aken. De Steenuil,
Amsterdam, 1932. 265 blz. ing. f 2.90, geb. f 3.90.
-- C --Bezield door een groot medelijden met de vrouwen van Aken, die tijdens de bezetting door
de Belgen slachtoffer werden, heeft H. E. Jacob in dit boek een dier gevallen uitvoerig
behandeld en scherp in het licht gesteld, hoezeer de onmogelijke toestanden welke er
heerschten, de ongehuwde moeders hebben getroffen. Men zou dit boek een populaire roman
kunnen noemen, indien het onderwerp niet van zulk een diep tragische aard was. Om het
prêcaire onderwerp moet dit goedgeschreven boek worden voorbehouden voor rijpere lezers
met onderscheidingsvermogen.

j. P. JACOBSEN: Marie Grubbe. Uitg. Mij Holland, Amsterdam, 1931.
,--, BC ,--,
Het onderhavige werk is heel mooi, maar wij geven het met graagte voor verschillende
boeken van onze eigen litteratuur. Het probleem, wat tenslotte toch ook een belangrijk
element uit een roman is, is om te beginnen al heel doodgewoon. Marie Grubbe is een
natuurlijk kind, trouwt drie keer en gaat tenslotte met een koetsier er van door. Het boek
is bovendien een historische roman, wat aan het werk tenslotte weinig af- en toedoet.

T. JAGER-MEURSING: Het schoone leven. Hollandia, Baarn, 1931.
-- Bc .--•
(212.5 X 15). 152 blz. ing. f 2.50, geb. f 3.25.
Een roman van 'n mislukt huwelijk; nu de vrouw, die 't slachtoffer is en haar eenzaamheid, haar
gevoelens, droomen en fantasia eindeloos uitrafelt. Wat schr. neerschrijft is sours vrij duister,
alsof zij met opzet raadseltjes opgeeft. Ook haar kennismaking met den grooten kunstenaar is
zeer vaag geschetst. Alleen is zeer duidelijk dat de twee elkaar ten slotte vinden.

C. M. H. JANSEN—RIBBIUS: Het stuurlooze scheepje. A. W. Bruna
-- D -€ Zn., Utrecht, 1931. (17 X 11). 195 blz.
Dat stuurloos scheepje is vermoedelijk het achttienjarig meisje, dat reeds op het gym heuschelijk
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verloofd is en welhaast trouwen gaat, door een vrouwenjager echter enkele weken voor den
huwelijksdag wordt gekaapt (in de meest letterlijke beteekenis), tenslotte met hem trouwt en na
de felste ontgoochelingen weer scheidt. leder zweempje moreele critiek, laat staan christelijke
tendenz, ontbreekt. 'n Echt boudoirromannetje voor het moderne heidendom.

MIRKO JELUSICH: Caesar. Vertaald uit het Duitsch door Tony de
Ridder. H. J. W. Becht, Amsterdam, 1932. (20 X 13). 468 biz.
.— B --,
Dit boek is een prijzenswaardige poging om de figuur van den Romeinschen staatsman, veldheer
en...... idealist in een roman voor 't hedendaagsche publiek tot nieuw leven te wekken. De schrijver heeft van zijn held wel een beetje 'n heel erg gewoon en modern mensch gemaakt, die er
soms een taaltje uitflapt, z66 gemoedelijk en soms z66 ordinair, dat men moeilijk kan aannemen,
dat bier een Romein van verfijnde beschaving aan 't woord is.

SOPHIE DE JONGH: Het laatste bezoek. P. N. van Kampen & Zn.,
—, Bc --Amsterdam, 1931. (21.5 X 16). 172 blz.
Een zeer bijzonder geval, dat om het geheel tot zijn recht te laten komen, een buitengewoon sterk
talent en een zuiver aanvoelen van het zielkundig gebeuren zou eischen. Sophie de jongh mist
deze zakelijkheid, die men er juist zoo gaarne zou zien.

E. JORDAN: Het geheim van de nachtclub. Vertaald uit het Engelsch
door C. C. Bender. J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1931. (20 X 13).
—B~
284 biz.
Een kleine jongen ontmoet op zijn negenden verjaardag een man, die heel aardig voor hem
is; -- want het jongetje heeft op dat moment juist groot verdriet, omdat hij niet mag gaan
visschen voor z'n tante, •–, en dien hij maar niet meer vergeten kan. --- Dat is de proloog.
Later, in New York gekomen, zien wij hem als naarstig bankemploye met zeer veel kruiwagens
en dus met kansen om het tot sets te brengen. Evenwel: de jongeman is eerlijk en menschlievend,
hetgeen om het ver te brengen weer een minder goede foot voor hem is. Een verhaal met wat
leering en wat moraal, bovendien behoorlijk geschreven.

AINO KALLAS: Het witte schip. Vertaald uit het Russisch door Fenna
de Meyer. Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1931.
-- B
(17 X 12.5). 52 biz.
In Het Witte Schip wordt ons het wachten verhaald van een groep menschen, die naar een
beloofd wit schip uitzien, zooals anderen smachtten naar het beloofde land. Een schetsje niet
zonder literair talent.

JOSEPH KALLINIKOW: Monniken en vrouwen. Uit het Russisch
vertaald door S. van Praag. De Gulden Ster, Amsterdam, 1931. 1147
blz. Per deel ing. f 3.90, geb. f
4.90.

--, D •—•

De sensationeele titel belooft niet veel stichtends. En hij houdt zijn belofte maar te goed. Het is
feitelijk niet veel meer dan pornografie. Wij hebben de drie deelen van gezamenlijk 1100 a 1200
bladzijden in een paar uur doorgezien. Over de literaire en andere waarden kunnen wij dus niet
oordeelen. Volgens allerlei berichten moeten die zonverbleekend zijn. Maar ondanks al die
waarden is het een smerig werk en wij begrijpen niet, hoe menschen, die den geest en wat des
geestes is cultiveeren, zulk een boek kunnen vertalen of aanbevelen. Hier domineert voortdurend
het brute vleesch. Van zulk een schrijver kunnen wij niet aannemen, dat hij over monniken ook
maar bij benadering de waarheid zegt. Een werk, waarover ieder die beweert geest en schoonheid en goeden smaak te dienen, zich te schamen heeft.

SHEILA KAYE SMITH: Drie tegen alien. Vertaald uit het Engelsch
door Annie Hirsch. Uitg.-Mij. Holland, Amsterdam, 1932. (20 X 14).
—, Bc
258 blz.
Een verhaal van twee broers en bun zuster. Een der beide broers en de zuster hebben een
ongelukkige liefde, die het best kan worden samengevat door een der slotzinnen van het bock:
„ ...... twee menschen, van wie wij beiden ons geluk hadden verwacht, maar die dat geluk
aan elkander hebben geschonken". Op die twee menschen drinken broer en zuster en daar
blijkt dos hun vergevensgezindheid uit. De tweede broer sterft, doordat hij zijn zuster wilde
wreken, er zit in dit teed-vol verhaal veel perspectief. Er is meer levensechtheid in, dan
oppervlakkig schijnt.

C. J. KELK: Jan Steen. De Spieghel, Amsterdam, 1932. 336 blz. ing. f 3.90.
geb. f 4.90.
—, C JGebrek aan inventie, aan „fiction" is het oereuvel der Hollandsche romankunst. Jan Steen
blijft er zwaar en taai door. Hoe vlot en teekenend Kelk's proza ook is, dit redt den roman
niet. Kelk bindt zich te vast aan zijn historisch onderwerp, lets wat den lezer niet veel kan
schelen. Laat hij den schilder naar Mekka of Algiers verhuizen, mits hij maar een sprankelend en schuimend boek schrijft. De rumoerige, kluchtige brouwer-schilder had een ander
boek verdiend dan dit tamme. taaie relaas van zijn leven. Er gebeurt te weinig, er is geen
leven in de brouwerij. Het boek flitst of vlamt of brandt geen oogenblik. Het is door en
door Hollandsch in den ongunstigen zin.
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MARG. KENNEDY: Het zwarte schaap van de familie. Hollandia,
.--- C p-Baarn, 1931. (22 X 14). 318 blz. ing. f 2.40.
Het zwarte schaap is Caryl Singer. Z'n broer Sebastiaan is een genie -- maar verder is er
niet veel goeds van hem te zeggen. Caryl is de fool door alles voor z'n broeder op te offeren
en hem alles te vergeven, zelfs dat hijmetCaryll's meisje er van doorgaat. Fenelle Mc. Cleon,
een rijk Schotsch meisje, wordt op beide broers achtereen verliefd en toont zich nu juist geen
begeerenswaardige bruid. Caryl is wellicht de grootste dwaas, dat hij haar trouw blijft,
maar dat vindt de schrijfster niet, die het zeer Licht met de moraal neemt. Geestig en knap
geschreven.

GEORGE KETMANN, Jr.: Maan op het dak. P. N. van Kampen &
-- C .-Zn., Amsterdam, 1931. (20 X 14). 260 biz.
We weten niet welke overwegingen Kettmann geleid hebben, toen hij zich instelde dit slordig
gecomponeerd detective-achtig verhaal te schrijven. Veel in dit boek verraadt nog schrijver's
talent, dat echter de auteur in dit boek bezig is te verknoeien door concessies aan grove
sensaties.

R. KIPLING: Uw dienaar de hond. Vertaald uit het Engelsch door Eva
Raedt-de Canter, Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1931.
p-- A —
(21 X 16). 96 biz. ing. f 1.90, geb. f 2.75.
Kiplings dierenverhalen huldigen alle eenzelfde grondgedachte: het dier is een wezen dat
niet alleen een eigen wijze van voelen, maar ook een eigen wijze van denken heeft. Het is
volkomen logisch op zijn manier. In Uw dienaar de hond zijn alle blaffende wezens verstandige
lieden, en het ligt dan ook volkomen in hun lijn, dat het verhaal gedaan wordt door Een
hunner den hond Boots.

KLABUND: Roman van een Tsaar en een Demon. Vertaald door
Caspar de Jong. Em. Querido, Amsterdam, 1931. 200 biz. — D —
Klabund's zin voor het abnormaal gigantische slaat over in het pathologische. In dit boek
schrijft hij in twee novellen het leven van Peter de Groote en van Raspoetien. Zijn manier
om in korte rake trekken zijn held uit te beelden, wordt opgevoerd tot een paroxisme: het
blijven geen menschen weer. Bovendien drijft hem een voelbare voorliefde voor bet scabreus
erotischt:–Klabund is ongelooflijk grof in alles en schijnt er genoegen in te vinden de zachtere
en fijnere gevoelens van zijn lezers te krenken.

SIMON KOSTER: De razende saxofoon. Goede en Goedkoope Lectuur,
Amsterdam, 1931. (19 X 12). 287 blz. geb. f 3.50.
- C

P–,

Een roman van het moderne leven, de titel alleen verraadt dit reeds. De geschiedenis speck
zich of in Berlijn. Het is een vrij onwaarschijnlijke geschiedenis met vrij onwaarschijnlijke
personen in een onwaarschijnlijk milieu. Het leven, zelfs het moderne leven, is anders dan
deze jonge auteur het ziet, het is tezelfdertijd veel eenvoudiger en veel gecompliceerder. Het
boek is een eenigszins drakerige vergissing. Sommige gedeelten herinneren aan Fransche
romans uit den tijd der romantiek met weelderige zalen, marmer, kristal, zware tapijten,
gobelins, etc.

HENDRIKA KUYPER: Het zonnetje in het Paradijs. Uitg. Mij. Holland,
Amsterdam, 1931. (21 X 15). 222 biz.
,--9 B P....
Dit boek brengt het verhaal van: hoe Cornelia de Cuyf en Amaury Ver Doren na jarenlang
aarzelen, toch nog een gelukkig paar werden. Daaromheen heeft de schrijfster, die een mooi
talent heeft om milieux te schilderen, het familieleven, zooals dat in sommige stijf-Hollandsche
gezinnen met tot eigenaardigheden verworden tradities nog geleefd wordt geschetst met veel
geestige trekjes.

PETER B. KYNE: Ochtendgloren. Vertaald uit het Engelsch door
Betsy Kater. J. T. Swartsenburg, Zeist, 1932. (21.5 X 15.5). 180 blz.
--- B —
ing. f 2.50, geb. f 3.25.
Een aardig meisje, maar dat lijdt aan amnesie, en in haar ziekelijken toestand niet aansprakelijk is voor al haar daden, begaat een kleinen misslag en komt in aanraking met gerecht
en de detectieven. Een luchtig Amerikaansch filmpje.

MIEN LABBERTON: Ontwaken. W. de Haan, Utrecht, 1931.
,-- A p-(21 X 16). 182 blz. ing. f 1.90.
Ontwaken is een boek over kinderen, geen kinderboek. In twaalf zeer fijngevoelige schetsen
geeft Mien Labberton twaalf verschillende kindertypes, verbazend mooi en ook van opvoedkundige waarde. De godsdienst is hier geheel uitgeschakeld en even komt de socialiste om
den hoek bij het verhaal over de gevangenis.

Dr. SELMA LAGERLOF: Herinneringen van een kind. H. J. W.
—B
Becht, Amsterdam, 1932. 236 blz.
Heel Lagerltif's kinderleven, dat moeilijk was omdat haar lichaamsgebrek haar een gevoel van
minderwaardigheid gaf, ligt in dit eenvoudig geschreven boek voor ons open. Bijna van dag
tot dag lezen wij hoe het rustige leven op Moarbaecka, „het huis dat zijn plaats daarin heeft.
Het veelbelovende jonge meisje Selma, met haar kreupel been, heeft haar eigen idealen en
trouw is wel haar hoogste deugd. Op dertienjarige leeftijd neemt z# zich voor om een beroemde
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schrijfster te worden en wij kunnen zeggen dat ook dit boek van haar groot talent getuigt.
Een mooi boek.

ANDREAS LATZKO: Dag des oordeels. De Arbeiderspers, Amster,....., Bc ,...,
dam, 1932. 220 blz.
Als lectuur is het taai-taai, niet om door te komen. Het is gedicteerd door een fellen
haat tegen oorlog en overmacht, tegen militair gezag en legerleiding, zoodat het een pamflet lijkt. Maar deze haat heeft geen aangrijpend of ontroerend werk tot stand gebracht.
Hoewel het boek in detail goed geschreven is, is er geen enkel verrassend moment, geen
boeiende figuur, geen spannend verhaal zelfs.

D. H. LAWRENCE: De maagd en de zigeuner. N.V. Servire, Den
Haag, 1932. 159 blz. ing. f 2.25, geb. f 2.90.
--- C -Het bovenvermelde boek verraadt zonder twijfel een heel bijzonder talent. Een Jong meisje
dochter van een dominee, geraakt onder den invloed van een zigeuner. In de weerzinwekkende
domineesfamilie heeft Lawrence al zijn opgekropte haat tegen het geordende Engelsche alledagleven uitgestort. Zijn sympathie is aan de zijde der „ongeordenden' , der abnormalen,
dergenen die het oude moreele pad verlaten. Lawrence is een anarchist, een absoluut revolutionair op het terrein der oude geestelijke waarden: hij wil een nieuwe moraal, een nieuwe
„instelling" ten opzichte van natuur en geldende normen. Dit alles is voelbaar uit zijn werk.
Dit bock met den eigenaardigen titel is sober en met terughouding geschreven. Lawrence bezit
een divinatorisch apperceptievermogen voor dingen die met het sexueele samenhangen.

MARY LEE: Wat een oorlog! Vertaald uit het Engelsch door M. Denekamp. Joh. Mulder & Co., Gouda, 1932. 601 blz. ing. f 6.90.. C ,---•
Het is een oorlogsboek van een Amerikaansche studente, die naar Frankrijk komt als secretaresse van generaals, majoors en kapiteins en verder veel als buffetjuffrouw dienst doet
in cantines. Groote vloeken, verwenschingen en godslasteringen zijn er in alle vervoegingen
en verbuigingen kwistig verwerkt. Ook de jacht op de andere sexe, gehuwd of ongehuwd,
kruidt het boek, maar doordat zooveel door stippeltjes is vervangen, wordt het nooit zeer
plat. Anne Wentworth is zonder twijfel in zekeren zin een hoogsta-ande vrouw, al is ze
cynisch godsdienstloos. Ze weet de mannen van zich of te houden en aan moed ontbreekt
het haar ook niet in de 1001 avonturen, waarin de oorlog haar wikkelt. De schrijfster brengt
ons wel in de stemming van het slagveld en de donkere jaren herleven bij het lezen, maar
daar waren zooveel letters niet voor noodig geweest. Ze komt gelukkig weer behouden thuis
en trouwt niet met den fraaien mislukten veldprediker Jerry.

AART VAN DER LEEUW: Sint Veit. Geillustreerd door Henri van
Straten. Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1931. (17 X 12).
--, C --53 biz.
Hoewel men reeds pier Van der Leeuw kan bewonderen, lijken ons het verhaal zelf en de
toggevoegde illustraties van dien card, dat een groot voorbehoud noodzakelijk is.

GASTON LEROUX: Het spook van de opera. De Combinatie, Rotterdam, 1932. 254 biz. ing. f 2.25.
--- D ..--,
Velen onzer lezers zullen waarschijnlijk met ademlooze spanning de geweldige creatie van
den onlangs overleden Lon Chaney, als het .,Spook van de Opera" in de film van dien
naam gevolgd hebben. Zoo meesterlijk als de uitbeelding van Chaney was, zoo onbeduidend is het boek. Het „spook", een monster van slechtheid, is een man die om zijn
afschuwelijk mismaakt gezicht te verbergen in de onderaardsche gangen onder de opera
te Parijs verblijf houdt en van daaruit op geheimzinnige wijze invloed uitoefent op de besluiten
van het bestuur dier instelling.

SINCLAIR LEWIS: De hoofdstraat. Vertaald uit het Engelsch door
Johan M. Palm. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1931.
(18 X 11.5). 467 blz. ing. f 2.—, geb. f 2.90.
---, Bc ,--,
Uit deze met ijver, met veel afkeer, maar ook met een klein beetje liefde neergeschreven
kroniek van de Hoofdstraat, de ruggegraat van vele Amerikaansche steden en bet riool van
eindelooze lasterpraatjes, wordt het wel duidelijk, waarom Amerika Sinclair Lewis, niet goed
zetten kan. Het is dan ook weinig moois, wat hij van de Amerikanen. zooals ze vol zakenoptimisme en met een tikje huichelarij leven en streven, weet te vertellen. Jammer, dat zijn
gezonde critiek blijkbaar den achtergrond van een degelijke levensbeschouwing mist.

JOSEPH C. LINCOLN: In eer hersteld. Joh. Mulder E Co., Gouda, 1931.
(20 X 15. 312 blz. ing. f 1.75, geb. f 2.90.
---, A ,-Roscoe Payne woont met zijn zieke moeder in het dorpje Denbaro. Hier heeft zich kortelings
de millionnair Colton, gevestigd. Roscoe komt overal onverwacht in aanraking met de millionnairsdochter, Mabel, en is steeds genoodzaakt haar uit de eene of andere benarde positie
te redden. Aardig spannend boek, wel enkele langdradige passages; zonder literaire beteekenis.

LUDWIG LEWISOHN: Wat hen scheidde. Joh. Mulder & Co., Gouda,
1932. 225 blz.
--- Bc ^-„Roman Summer" (waarom heeft men den oorspronkelijken titel niet bewaard?) is niet
Lewisohn's beste boek; doch het is er een van standing. Ook Kier hekelt de schrijver weer
de mode-zucht en karakterloosheid van den Amerikaanschen middenstand en verheerlijkt
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hij het „nude yolk". Een bock van een fijnen geest en talentvol schrijver. Jammer, dat
vertaalster en uitgever hem in zoo schunnig plunje ter markt brengen.

PILES LIMBURG: De twijfelaar. D. A. Daamen, Den Haag, 1932.
--, Bc ,-190 blz. ing. f 1.90, geb. f 2.75.
Een eigenaardig bock. Het doet nog wat primitief en onrijp aan, maar het heeft kern, het
heoft substantie en Limburg wekt gaandeweg belangstelling voor zijn Johan en zijn Lena,
hoe weinig origineel bet geval ook is. Er steekt ongetwijfeld een schrijver in Jilles Limburg;
hij zal echter bet al te overmatig portretteeren van het alledagsleven nog moeten afleeren.

JOSEPH C. LINCOLN: Kapitein Warner's pleegkinderen. Johan Mulder
-- A ,--,
6 Co., Gouda, 1932. 271 blz. ing. f 2.25.
Een alleraardigst bock, volkomen onschuldig. Als een schoener met bolle zeilen voor den
wind, komt Kapitein Warner het moderne, overbeschaafde huishouden van zijn neef Stephen
en nichtje Caroline binnenvallen. Zij zijn de kinderen van zijn overleden broer en de Kapitein
is gekomen om orde te stellen op hun financieele aangelegenheden, die aardig in de war zijn.

ERIC LINKLATER: Juan in Amerika. Vertaald door N. Brunt. Van
— D —,
Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1932. ing. f 2.90.
Dit wonderbaarlijke verhaal is wel bedoeld als een satyre op Amerika, op zijn drankverbod,
zijn universiteiten, zijn realiteitscultuur, op Hollywood, op zijn gesanctioneerde misdadigers.
enz. Linklater kent de Amerikaansche toestanden door en door en is een humorist van
formaat. Alle typische „Amerikanismen" komen in zijn bock ter sprake en worden er
gehekeld. Deze Juan is een Don Juan en beleeft gepeperde avonturen. De zwoele erotiek, die
door het bock verspreid ligt, maakt dat wij deze overigens goed geschreven charge moeten
afkeuren.

N. G. LJESKOW: De priesters. Vertaald uit het Russisch door S. van
Praag. De Gulden Ster, Amsterdam, 1932. (21.5 X 16). 347 blz.
—, B .ing. f 3.90, geb. f 4.90.
We leeren Kier de levensomstandigheden der Russische geestelijkheid kennen, hun cultureel
en ascetische opvattingen en tevens een goed deel van de geloovige volksziel. De verschillende
pope-typen en hun mee-leven met de geloovigen hunner kerk zijn met groot talent en fijnen
humor uitgebeeld. Maar ook wordt het machtsbewustzijn der hoogere geestelijkheid, de sterke
beinvloeding der staatsambtenaren en de groeiende vrijlichterij der jongeren zuiver weerge.
geven. Geen fel bock, maar het vertegenwoordigt toch op verdienstelijke wijze den groei der
Russische literatuur.

ERNST F. LOHNDORFF: Afrika's hel. Allert de Lange, Amsterdam,
--- Bc ---,
1932. 271 biz. ing. f 3.25, geb. f 4.25.
Lähndorff schrijft geen roman, maar een soort dagboek van zijn ontgoochelde, dikwijls
gruwelijke ervaringen in de hel van Afrika. Hij lijkt ons toe een eerlijk beoordelaar te zijn,
die niet gedreven wordt door chauvinisme en rassenhaat, maar eenvoudig zegt hoe zijn ondervindingen in het Fransche vreemdelingenlegioen geweest zijn. Hij doet herhaalde pogingen om
te vluchten en wordt telkens streng gestraft, maar tenslotte slaagt hij en de beschrijving van
de laatste vlucht is van een groote spanning.

JACK LONDON: Tusschen de wielen. Vertaald uit het Amerikaansch
door W. L. Leclercq. Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1931.
--- B --(18 X 11.5). 240 blz.
In deze schetsen vertelt Jack London van zijn zwerverstijd, toen hij als „hobo" gratis reizen
door Amerika maakte en zich liet meedrijven met de wispelturigheden der fortuin. De treklust
liet hem niet met rust en wierp hem van het eene avontuur in het andere.

ALBERT LONDRES: Uit het Bagno ontsnapt. De Arbeiderspers,
— Bc ---Amsterdam, 1932. (19 X 13). 143 blz.
Dat Londres er als de kippen bij was, om de wederwaardigheden van Dieudonne op te
teekenen, toen deze -- als lid van de bende Bonnot al dan niet rechtvaardig naar Cayenne
gedeporteerd -- vandaar ontvluchtte, behoeft geen betoog. Op onderhoudende wijze heeft
Londres deze ontvluchting beschreven en daarmee een zeer goed idee gegeven van wat
Cayenne eigenlijk is.

NORMA LORIMER: Een Egyptisch koning. Vertaald uit het Engelsch
door Jkvr. Henriette Rappard. De Combinatie, Rotterdam, 1931.
.--, Bc --(21.5 X 15.5). 368 blz.
In de eerste helft van het bock speelt Egyptisch mysticisme een grooten rol. Daartegenover
is het slot banaal. Voor rijpere lezers is het bock echter wel te lezen, men krijgt een goed
beeld van de Egyptische koningsgraven en van de manier van werken van de oudheidkundigen.
Hun zal het waas van Egyptisch mysticisme niet veel kwaad doen.

NORMA LORIMER: Een vrouw uit het land der Pharao's. Vertaald
uit het Engelsch door Jkvr. Henriette Rappard. De Combinatie, Rot4.- Bc mi-,
terdam, 1932. 280 blz. ing. f 2.90.
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Hadassah Lekejian, een Syrisch meisje, is in Londen grootgebracht onder den naam van
Stella Adair en daar is Vernon Thorpe op haar verliefd en met haar verloofd geraakt. Zq
keert naar haar vaderland terug en Vernon wordt als officier tijdelijk in Cairo geplaatst;
nu beseft hij, wat het zeggen wil, een Oostersche vrouw te trouwen en nu eischt h.ii van
haar afstand te doen van haar yolk. Prachtig is beschreven wat er omgaat in de edele
Hadassah, hoe aij zich van Vernon losmaakt en ten slotte een gelukkig huwelijk sluit met
Michael Ireton. Niet alleen om de romantiek, die er in dit bock is verwerkt, maar ook
om de kennismaking met de eigenaardige zeden en gewoonten van Mohamedanen, Kopten,
Syriers, zoowel geunieerden als niet-geunieerden, is dit bock aanbevelenswaardig.

IGNATIA LUBELEY: Eenvoudige levens. G. F. Callenbach, Nijkerk,
--iv B -1931. (20.5 X 15). 185 blz.
Vier zeer mooie schetsen van „eenvoudige levens." De protestante godsdienstige sfeer in
daze „eenvoudige levens" is zeer mild.

JOHAN LUGER:
JO SPIER: Zonderlinge reizen. Andries Blitz, Amsterdam, 1931.
-- A --(20 X 14). 166 blz.
Van de twee reisverhalen is het eerste, een tocht met een prehistorischen, Amsterdamschen
aapjeskoetsier naar Keulen, wel het geestigste. De tocht naar Schokland is een geschiedenis,
die men alleen tegen den eersten April naar waarde savoureeren kan. Jo Spier is een begaafd
en scherp observeerend teekenaar, Johan Luger een vlot, soms te vlot verteller.

JOHAN LUGER: De kleine misdaad. Geillustreerd door Jo Spier. An,..—. Be ...--,
dries Blitz, Amsterdam, 1932. 232 blz. ing. f 2.50.
Uit de kostelljke boekjes „Amsterdam, Zwart op Wit" e.a., hebben wij Johan Luger leeren
kennen als een journalist van buitengewone kwaliteiten, die met een tikje superieur medelijden en heel veel humor de menschen uit zijn omgeving gadeslaat. Uit zijn verslagen van de
zittingen van den politie-rechter zijn de beste in dit bock bijeenverzameld, waarbij Jo Spier
zoo nu en dan een rake teekening gemaakt heeft. Een bock, dat ongetwijfeld zijn weg wel
vinden zal onder hen, die gaarne een bock in hun bezit hebben, waarnaar zij zoo nu en
dan Bens grijpen kunnen om hun geest wat op te frisschen.

JAN VAN LUMEY: De roman van een schilder. G. W. den Boer,
J.– D ---,
Middeiburg, 1931. (25 X 16.5). 271 blz.
Het verhaal is vrij goedkoop: Overspel, vrijages, een moord, een verzoening. Het is geschreven
in een half-ironischen, half-zalvenden toon. Sommige bladzijden zouden passen in een bock
van 1850; sommige in een vaal krantenverslag. Een enkele figuur schijnt naar het levee
geteekend, de rest is mank bedenksel.

DORA MACIJ: Nachtzuster. J. Philip Kruseman, Den Haag, 1931.
-- D -(21 X 15). 296 biz.
Een verpleegster verhaalt haar onfrisscbe ervaringen in het gezin eener Amerikaansche millionnaire. De moeder-weduwe drinkt en houdt zich op met haar zwager, en vriend en den
chauffeur, terwijl deze laatste, een brunt, zich vergrijpt aan de kinderen zijner meesteres.
De verpleegster weet de zaak in het goede spoor te brengen en vergast ons tevens op eenige
andere stoutigheden van het mannelijk deal der menschheid.

ELISABETH VON MALTZAHN: Hosanna in Excelsis. Geillustreerd.
La Rivière 6 Voorhoeve, Zwolle, 1931. (21 X 15). 336 biz. ing. f 2.75.
—A -De geschiedenis speelt gedurende de Fransche revolutie en de held is een protestant edelman,
die zijn kasteel in Crosence heeft; en een voorbeeld is van godsvrucht en naastenliefde in diva
tijd. Van historisch oogpunt beschouwd is de beschrijving van de revolutie en het schrikbewind
vrij pover en geeft ook B een duidelijk beeld.

HERMAN DE MAN: De kleine wereld. Nederlandsche Keurboekerij,
Amsterdam, 1932. (21.5 X 16). 250 biz. ing. f 2.90, gecart. f 3.90.
.--, Bc -Een opeenvolging van verschillende avonturen, die twee schooiers, Chef en Jochem, meemaken op een dagreis tusschen Cabauw en Usselstein. Wel tracht Herman de Man een enkele
keer door deze velerlei lotgevallen naar een geheelbeeld, maar hij slaagt daarin zeker niet
volkomen. Het bock lijkt wat al te veel op maakwerk, nu en dan bewondert men de handigheid en de vindingrijkheid van den auteur, maar tenslotte voelt men zich toch een weinig
telcurgesteld.

A. MAAT: Koning. Hollandia, Baarn, 1932. (22 X 16). 251 blz.
-- B -ing. f 2.90.
In Giethoorn speelt dit verhaal, dat rustig geschreven is, maar wel wat veel overbodige
details bevat (teveel liedjes o.a.) en dat een weinig geforceerd eindigt. Zonder litteraire
allures, is het toch een bock, dat zeer lezenswaard is en typeerend voor een deal van ons
land, waar men niet zoo vaak iets van hoort.
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ANDRE MAUROIS: Atmosferen. Vertaald uit het Fransch door S. J.
G. Premsela-den Boer. J. Schuyt Jr., Alkmaar, 1931. (19.5 X 13.5).
,.... Bc ,....
298 blz.
De liefde van Philipe Marcenat voor de vele vrouwen, die een rol kwamen spelen in zijn
leven, wordt op meesterlijke wijze ontleed. geregistreerd en scherp en sierlijk geformuleerd.

NANCY B. MAVITY: De derde kogel. Vertaald uit het Engelsch door
G. H. C. van Amerongen. De Steenuil, Amsterdam, 1932. (15.5 X 10.5)
234 blz.
— B -,
Op een afgelegen ranch wordt onder seer geheimzinnige omstandigheden een moord gepleegd.
De ranch-bewoner wordt dood aan zijn bureau gevonden. Door revolverachoten getroffen.
Welke kogel heeft den dood veroorzaakt. Dit is het mysterie dat moet worden opgelost. Het
onderzoek leidt tot de arrestatie van een jonge vrouw. Zij komt voor het gerecht. Door toedoen
echter van een reporter van een der grootste Amerikaansche dagbladen moet de jury het
onachuldig uitspreken. Ben detective-story. die wel weet te boeken.

KEES MEEKEL: Blanke slavin? Leiter—Nijpels, Maastricht, 1932.
,..... C ....
172 blz.
Dit verhaal van een tamelijk lichtzinnig Amsterdamsch jong meisje, dat in Parijs in een
bordeel terecht komt en later in Afrika verkocht wordt aan een dikken Oosterling, geeft
rni""Zet hetgeen wij na de vele mooie boeken van Kees Meekel verwachten kunne7.Tht begin
van het verhaal, wanneer de Hollandache jongeman gaat zoeken naar Anne-Marie Kortenaer
lijkt ons het sterkst. jammer genoeg blijft het niet op die hoogte, hetgeen zijn oorzaak wel
zal vinden in het precaire onderwerp, waarbij de schrfjver zichzelf moet intoomen, omdat hij
niet alles ronduit zeggen kan.

HERMAN MIDDENDORP: Kleedkamer No. 14. Allert de Lange,
Amsterdam, 1932. 224 blz. ing. f 2.15, geb. f 2.90.
,--, C p-,
Een soort detective-roman spelende in de tooneelwereld waarin op bijna elke bladzijde het
..cherchez la femme" ons tegenklinkt. De verschillende figuren hebben alien een ietwat ongeregelde — Ieventomttaidigheid te biechten, waarom het boek tot de voorbehouden lectuur
behoort.

GUIDO MILANESI: Anthy. Vertaald uit het Italiaansch door Ellen
Forest. S. W. Melchior, Amersfoort, 1932. (13 X 7.5). 266 blz.
‘...- Bc
ing. f 2.90.
Een Italiaansch marine-officier wordt naar het eiland Rhodus gedetacheerd om deel te nemen
aan de actie tegen de Turken. Hij ontmoet een Griekach meisje, Anthy, dat geheel beantwoordt aan het ideaal, dat bij rich van de vrouw gesteld heeft. In uitermate zenuwoverspanning
springt Anthy later van een rots in zee. Zwaar gewond wordt zij, opgenomen. Nog verneemt
zij, dat haar jongen leeft en haar lief heeft. Dan sterft zij. Zeer onderhoudend. De liefde
tusschen de twee jonge menschen is fijn gevoeld en weergegeven.

BERTRAM MITFORD: Het geheim van Heath Hover. Stella-Editie,
— B .-Amsterdam, 1932. 224 blz. geb. f 1.10.
In Indie en China schijnen de menschen niet te kunnen leven, zonder dat zij lid worden
van een of ander lieftallig geheim genootschapje, dat hen dan verder hun heele bestaan
vergalt. De mijnheer in dit verhaal kan zijn pleizier ook wel op en wordt op het kantje of
gered door een dapperen detective die toevallig op zijn moos nichtje verliefd is. Geschikt.

ARTHUR MORRISON: Het verdwenen elftal. Het Nederlandsche
Boekhuis, Tilburg, 1932. (19.5 X 13.5). 274 blz. ing. f 1.75, geb. f 2.50.
—A—
Het zou niet verantwoord zijn van het eigenlijke verhaal door nadere uiteenzetting den lezer
iets van deze spanning te ontnemen. Het zou bovendien zeer moeilijk zijn een draad van dit
boek aan te geven, zonder te kort te doen aan de ontspanningswaarde Welke het bezit. Humorische en onschuldige lectuur voor iedereen.

H. J. VAN DER MUNNIK: Gevangenisleed. La Rivikre & Voorhoeve,
Zwolle, 1932. (22 X 15.5). 122 blz. ing, f 1.30, geb. f 1.90. -- Be
Gevangenisleed is een autobiografie van iemand, die wegens moord en brandstichting tot
vijftien jaar gevangenisstraf is veroordeeld, maar door zijn straf gelouterd en omgeschapen na
den terugkeer in zijn vroegere omgeving, een weldoener wend van zijn ongelukkige evenmenschen. Zijn vijftienjarige gevangenisstraf, de inwerking van de stilte en eenzaamheid zijn
psychologisch ontleed; geheel de omgeving dwingt hem om te bidden, te overwegen, zich te
verdiepen in den Bijbel. Het is een weldadig, fijn-geschreven protestantsch boek, misschien
Kier en daar wat te veel literatuur.

HANS REGINA VON NACK: De blauwe diamant. Vertaald uit het
Duitsch door Mevr. Landrê-Tollenaar. Jacob van Campen, Amster--- Bc 4-,
dam, 1932. 199 blz. ing. f 1.-=,.
Een blauwe diamant van onschatbare waarde gestolen van een vertrouwenaman, die hem
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naar Amsterdam moest brengen, waaromheen zich een liefdesgeschiedenis afspeelt is ten
onderwerp waaruit een boeiende detective-roman is samengesteld.

E NESBIT: Het roode huis. Vertaald uit het Engelsch door J. van
Damme. Prometheus, Amsterdam, 1931. (18 X 11.5). 208 blz.
-- A-Een echt gezellig, typisch Engelsch romannetje over een Jong echtpaar en hoe het na veel
vermakelijke avonturen van een akelig groot huis, waar bet dak van lekt en een spook in
woont, dat alle dienstmeisjes afschrikt, een genoeglijk home wee te maken.

L. NOEL: De geheimzinnige straat. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1932.
(20 X 14). 291 blz.
4— C -Een van de vele misdadigersromans, waarmede de boekenmarkt thane overstroomd wordt.
Beschrijft ons hoe de hoofdpersoon, die een mooed ontdekt. in een intrigue gewikkeld wordt
en in den echt treedt met een der ergste misdadigsters, die bovendien reeds gehuwd is.
Zoodra hij dit ontdekt, wordt ook de bende ontmaskerd en maakt de schr. rich van de verdere
ontknooping af, door de bende heel broederlijk te samen bij een brand te laten omkomen.

L. NOEL: Stalen grendels. Vertaald uit het Engelsch door Jhr. R. H.
G. Nahuys. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1931. (20 X 14). 267 blz.
I...

BC ....."

Het verhaal van de edelman, die, om bet verlies van zijn erfgoed te wreken, een ander zijn
vrouw wil ontstelen. Hij wordt echter oprecht verliefd op de vrouw, die zich in argeloosheid
verbond aan een bruut. Door echtscheiding tracht de edelman de vrouw de zijne te noemen.
Een moord brengt tenslotte uitkomst. Een nogal onbenullig geval.

E. PHILIP.OPPENHEIM: Wee de zondaars. Vertaald uit het Engelsch
door Jhr. R. H. G. Nahuys. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1932.
(13 X 9.5). 238 blz.
-- Bc .-Een vrij onsamenhangend verhaal van misdaden, vechtpartijen en geheimzinnigheden. Ben
mysterieuze jongedame, die als bar-girl fungeert doch een society-dame is. Een Amerikaansch
schilder, die liefhebbert als detective. Een Iersch journalist. die het avontuur en de whisky
bemint. Speelbanken, Roulette-schandalen. Een serie-moorden. Overvallen in het gebergte.
Een prins, die internationaal oplichter blijkt te zijn. Zie Kier eenige ingredienten, waarmee
Oppenheim deze cocktail van misdaad, bedrog en ontmaskering samenstelt.

JEANNA OTHERDAL: De gezegende dag. Vertaald door N. BasenauGoemans. J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1931, 247 blz. ing. f 1.40,
-- Bc ,--,
geb. f 2.50.
Een geloovig boek vol stichtende gedachten en overwegingen, die beter maken. Het is
bestemd voor jonge meisjes, niet om in ken adem uit te lezen, maar om er b.v. dagelijks
een meditatie uit te houden. Karakterfouten leert het af en christelijke deugden kweekt het
aan. Dit vage bock, dat doortrokken is van een theologie uit Scandinavia, zoo maar aan
te bevelen aan onvolwassenen is wel wat onvoorzichtig. Immers waar haalt de schrigster
de wijsheid vandaan, dat we bij ons bidden niet steeds hetzelfde mogen vragen en welke
Katholiek zal durven onderschrijven het hoofdstukje: God zien? Een moos boek om er met
oordeel uit voor te lezen.

LEO OTT: Muzikale confectie. Andries Blitz, Amsterdam, 1931.
--,
(19 X 13). 203 blz.

C P..'

Een hedendaagsch thema met mogelijkheden: een jonge bioscoop-violist moet zijn componistengaven verloochenen terwille van bet materieele voordeel: hij schrijft schlagers, heeft eerst last
van artistieke wroeging, maar voelt zich tenslotte wel op zijn plaats in Amerika, waar men
zijn succes-songs met voldoende goud betaalt. Als literatuur vrijwel waardeloos. als ontspanningslectuur niet bijster geschikt.

OWEN JOHNSON: Mogen wij scheiden? J. Philip Kruseman, Den
--- D —
Haag, 1932. 346 blz. ing. f 2.90, geb. f 3.90.
Deze vlot geschreven roman van Owen Johnson speelt onder Amerikaansche high-life-menschen.
Ofschoon Johnson's bedoeling is een persiflage te leveren van de gangbare opvattingen omtrent
echtscheiding en een pleidooi voor het blijvende, althans blijvender huwelijk, is dit een
irriteerend boek. Alle engelen in den hemel staan wel te trillen op hun voetstuk: de as der
wereld kraakt in de aardholte en intusschen zitten deze heeren en dames over hun schunnige
verliefdheidjes te leuteren of er niets gewichtigers denkbaar is. Dit is een oppervlakkig
Americanisme van de ergste soort. Alle moreele en alle levensernst schijnt dezen menschen
te ontbreken. Het is een enerveerend, een ergerend bock, ondanks de goedbedoelde eindstrekking.

HENRY OYEN: De baanbreker. J. Philip Kruseman, Den Haag, 1931.
-- B -(21 X 15). 342 biz.
Niets kan Martin Calkins van zijn plan afbrengen de gronden der Big Flat voor hem en zijn
buren te behouden en hun te leeren, hoe bun land te exploiteeren; groot is echter de tegenstand
der andere farmers en velen zouden liefst hun land verkoopen aan Rienes, den vertegenwoordiger
van een groote papiermaatschappij. Hoe hij trots tegenspoed in zijn opzet slaagt, wordt aardig
en vlot beschreven.
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HENRY OYEN: De plunderaar. Vertaald uit het Engelsch door J. G.
H. v. d. Bovenkamp Jr. J. Philip Kruseman, Den Haag, 1932. (20.5
--- B --X 15). 278 blz. ing. f 2.25, geb. f 3.25.
Roge Payne, in het verre Westen geboren, opgevoed en getraind, kan het in de groot-stad niet
harden. Hij koopt van Garman „De plunderaar" een stuk grond en trekt met Higgins, technisch
leider van de ontginning, naar het Westen. Een verschrikkelijk gevecht tusschen Garman en
Payne brengt „the happy end". Goede ontspanningslectuur. Aan de fauna en flora van het
Westen wordt wel goede aandacht geschonken.

HENRY OYEN: Kronkelpaden. Vertaald uit het Engelsch door J. G. H.
v. d. Bovenkamp Jr. J. Philip Kruseman, Den Haag, 1932. 296 blz.
,--' BC .-Een houthakkerskamp, een wonderpaard, een aartsschurk, een dapper man, een geestige
slimme oude dokter en een beeldschoon nichtje, zijn de gezamenlijke ingrediEnten welke dit
verhaal tot een frisch en boeiend bock maken, dat voor volwassenen uitstekende amusementslectuur is.

FRANK L. PACKARD: Het groote wonder. Vertaald uit het Engelsch
door J. G. H. v. d. Bovenkamp Jr. De Steenuil, Amsterdam, 1931.
-- Bc P.....
(20 X 15.5). 219 blz. ing. f 1.90, geb. f 2.50.
Het verhaal is erg fantastisch, maar heeft een strekking, die eigenlijk niet uitgesproken slecht is,
integendeel. Maar de manier, waardoor daartoe gekomen wordt, is toch wel wat zonderling,
zoodat het verhaal moet worden voorbehouden.

FRANK L. PACKARD: Het roode boek. Johan Mulder & Co., Gouda,
1932. (20 X 15). 216b1 z.
...- B --•
De intrigues van dit verhaal berust op de stelregel van de „oude Wet" „oog om oog en
tand om tand". Charlebois heeft kwade dagen gekend en daarbij zoowel goede als kwade
bejegening van zijn medemenschen ondervonden. Hij heeft dit opgeteekend in het „roode
boek" en tot rijkdom gekomen, betaalt hij met woeker zoowel goed als kwaad terug. Een
bock om enkele genoeglijke uren mede te slijten; zonder literaire bekoring.

LADISLAUS PALASTI:
FRIEDRICH ERNYEI: 1954. De Steenuil, Amsterdam, 1931. (20.5 X
--if Bc —
15). 191 blz. ing. f 1.50.
Beide schrijvers bezitten een flink portie fantasie en weten met veel vertoon van wetenschappelijkheid over de onwaarschijnlijkste dingen boeiend te schrijven. Het is weer eens een jeugdig
echtpaar op huwelijksreis, dat tot het beleven der door de fantasten uitgebroede afgrijselijke
avonturen uitverkoren werd. Een stad in de lucht, die door de uitvinding van een genialen
schurk van de zwaartekracht verlost is, interneert allerlei schadelijke en nuttige mannen en
schoone vrouwen, die respectievelijk worden gevangen gezet, uitgebuit of het hof gemaakt.

ALFREDO PANZINI: Xantippe. Vertaald uit het Italiaansch door
Dr. A. van Wallinga. De Gulden Ster, Amsterdam, 1932. (20 X 13.5).
167 blz.
--- D --Al badineerend ontleedt Panzini het „verschijnsel" Xantippe en past het toe op onzen modernen
tijd. De kracht van den schrijver zit in zijn sarcasme, waarypoL niets hem .4,ilig is, zelfs het
heilige niet.

GIOVANNI PAPINI: Gog. Uit het Italiaansch vertaald door Ellen
Russe. C. N. Teulings, 's-Hertogenbosch, 1931. ing. f 4.90, geb. f 5.50.
--- Bc --De litteraire beteekenis van dit bock moge min of meer dubieus zijn, de actueele en ideologische
beteekenis is dit allerminst. Het is een fantastische satyre, of, zoo men wil, een satyrische fantasie
van grootschen opzet. Papini heeft in God het medium gevonden, waardoor hij zijn meaning
zeggen kan over alle beroemdheden en verschijnselen van vandaag. En hij zegt die met een
overtuiging en kracht, met een scherpte, die aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat. Men
denkt onwillekeurig aan het „masker, dat de wereld wordt afgerukt", om met Pater Poirters
te spreken. Het fantastische, het prikkelende, bet paradoxale, het kern-blootleggende, het wildonstuimige, dat Papini altijd heeft gekenmerkt, viert in dit bock hoogtij als in Been zijner
vroegere werken. Vervelend is dit werk allerminst; het voert zijn lezers met de bliksem-snelheid
der verbeelding naar alle hoofdsteden van Europa en verder: het toovert hem systemen en ideeen
voor en telkens geeft Papini het holle en onvoldoende ervan aan. Een wonderlijk bock, dat het
chaotische der hedendaagsche wereld, haar Godverlatenheid, haar goudzucht, haar zelfvergoding,
haar gouden-kalf-aanbidding op origineele wijze aan de kaak stelt.

KATHE PAPKE: De keizerin van Augusta Rauracorum. J. Callenbach,
..-- Bc p-.
Nijkerk, 1932. 251 blz. ing. f 2.20, geb. f 2.25.
In daze Romeinsche stad laat Kithe Papke dit verhaal spelen, waarin de liefde van twee jonge
meisjes voor twee geheel verschillende mannen het hoofdbestanddeel Is. De protestantsche pen van
de schrijfster heeft zoo nu en dan een typische flater begaan, waar zij het heeft over de huwelijken
van Katholieke Bisschoppen. Alleen lezers, die in staat zijn dergelijke fouten op te merken, kunnen
dit overigens goed geschreven bock lezen.
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JOZETTE PASQUAAY: Op den drempel. Geillustreerd door Leo Meurrens. Davidsfonds, Leuven, 1932. (20 X 15) . 169 blz.
B
Op den drempel schildert de hardnekkige haat om een stuk land tusschen twee bewoners
van het platteland, die men ook b# ons zoo vaak aantreft. In den roman leidt deze haat
bijna tot de verwoesting van een schoon opbloeiende liefde tusschen twee kinderen van het
Vlaamsche land. Doch na veal wederwaardigheden en na veal verdriet, keert zich alles ten
goede en staat het jonge pear op den drempel van het nieuwe levensgeluk. Ben romantisch
volksverhaal naar ouden trant.

ROBERT VAN PASSEN: Pepeltje. Hollandia-Drukkerij, Baarn, 154
blz. ing. f 2.25.
A -0
Pepeltje is te tear. te vlinderachtig en te veel van porcelain, om een natuur11#k meisje te
zijn. Ala Pepeltje's vader door financieele slagen getroffen wordt, zoekt en vindt ze een
betrekking op can kantoor. Natuurlijk verklaart er iemand uit haar omgeving, een klerkje,
Naar bruutweg zijn liefde, en ook met haar patroon gaat het niet goad. Maar later komt
toch de echte liefde in haar Leven, meant ze. In haar eenvoud vergist ze zich en dat kan
zoo'n vogeltje, zoo'n zonnekind als Pepeltje is, niet dragen, zoodat ze jong sterft. jammer
dat bet bock zoo suikergoedachtig is.

MAGDELEINE PAZ: Omdat ik zwart ben. Vertaald uit het Fransch
door Elsa Kaiser. Nederlandsche Uitgevers-Mij, Amsterdam, 1931.
(20 X 14). 224 biz.
C

Schr. begaat can zonde teen den H. Geest door de Kerk in het negerprobleem die rot toe te
bedeelen die ze hier 'ant heeft het negerras heel wat weer van Haar te verwacbten
dan van alle proselieten van het slag van Paz bijeen. De neger wordt niet, zooals hier beweerd
wordt, door de priesters in grondelooze onwetendheid en duistere vooroordeelen gehouden(84);
de godsdienst heeft niet de slavernij in zijn geboden opgenomen en rechtvaardigt niet de misdaden
bedreven in naam van de superioriteit van bet uitverkoren ras ander het vaderlijke oog van een
blanken God (85); het doopsel is allesbehalve bijgeloof (194). Daze citaten wijzen er voldoende
op, uit welken hock de wind waait.

D. A. G. PEARSON: De gouden steen. Vertaald uit het Engelsch door
Mevr. Landrê Tollenaar. Jacob van Campen, Amsterdam, 1932. 286
biz. ing. f 1.25.
B—
In ten hotel in Meisteralp wordt Binds Jaren een kostbaar kleinood bewaard, dat b# de groote
akiwedstrijden als eerste prijs fungeert. Een soort wisselbeker is de gouden steen. Deze worth
op een dag gestolen en heelhet hotel is in rep en roer. Het opsporen en terugvinden van den
steen wordt aantrekkel#k beschreven.

MARGARETH PEDLER: Smeulend vuur. Vertaald uit het Engelsch
door Mevr. A. Vuerhard-Berkhout. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1932.
(14 X 9). 290 blz.
B
Het verhaal van de liefde van een Jong meisje, leveaslustig, sportief, dat zich door haar
belofte gebonden acht aan haar verloofde, van wien zij echter niet weer houdt. Haar liefde
gaat uit naar een ander, can man, dien zij toevallig ontmoet. Nadat vele misverstanden uit
den wag zijn geruimd, komt het happy-end. Een boeiend, prettig geschreven volksverhaal.

MARGARET PEDLER: De goddelijke dwaasheid. Vertaald uit het
Engelsch door Dicky Wafelbakker. A. W. Bruna & Zn., Utrecht.
B
1932. (14 X 9. 314 blz. ing. f 1.75, geb. f 2.50.
Deane Quentin, een meisje met een bijzonder mooie stem, wordt door een beroemd zangleeraar opgeleid tot zangeres. Telkens wordt haar levenspad gekruist door een man, die
Naar uit vele moeilijke situaties redt. Hij omhult zich met een geheimzinnig waas; is een
beroemd dramaturg en schr#ft tooneelstukken speciaal voor een actrice, met wie hIj voortdurend in aanraking komt. Na heel veel verwikkelingen en desillusies blijkt het geheim te
bestaan in een politieke geschiedenis, die zich heeft afgespeeld aan een hof, waar de
troonopvolger door een revolutie verdreven is. Prettige ontspanningslectuur; bier en dear
lets te veal sensatie.

MARGARET PEDLER: Het onbereikbar e. A. W. Bruna & Zn.,
Utrecht, 1932. 339 blz. ing. f 1.75.
Bc
De roman van een jong meisje, dat aarzelt tusschen twee aanbidders en dreigt den verkeerden tot haar wettigen gemaal te maken. Allerlei verwikkelingen en intriges die gets
van alien stootend zijn, zijn daaromheen gesponnen en het geheel is geschikte amusementslectuur voor volwassenen.

MAX PEMBERTON: De zeeschuimer. Vertaald door Jkvr. H. Rappard.
De Combinatie, Rotterdam, 1932. (20 X 14). 256 blz.
B
In schrille kleuren wordt den lezer door den schrijver Kapitein Black voor oogen geschilderd, die
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met zijn allermodernst uitgerust schip, uit wreak tegen de menschheid, zeerooverij pleegt en de
wereld in opschudding brengt, totdat hij het onderspit moet delven en omkomt. Voor hen die
niet bang zijn voor lets griezeligs een boeiend volksboek.

HUGO PENNING: Kringloop. Van Holkema 6 Warendorf, Amsterdam, 1932. 252 blz. ing. f 2.90.
De roman van een Jong echtpaar, dat van tijd tot tijd uiteengaat en toch weer bljeenkomt.
Het boek is zoo kwaad niet, bet is alleen maar onbeduidend. Er gebeurt niets belangrijks,
de personen met hun gevoelens en gedachten zijn onbelangrijk; het is alles van een kleurlooze,
effene alledaagschheid. De vrouw treft op Oudejaarsavond een vreemden meneer onder een
portaal, gaat met hem soupeeren en spreekt met hem of het volgend jaar weer onder het
portaal te zullen staan. Hoe die meneer, die schrijver is. van dit niemendalletje een inslaand
tooneelatuk schrijft, is een raadsel. Heel de „Kringloop" is slap en (lets en lijdt aan bloedarmoede.

E. PHILIPS OPPENHEIM: De lord en de vrouw. tit het Engelsch
vertaald door Jan Lamers. Seyffardt, Amsterdam, 1932. 223 biz. ing.
Bc
f 1.20.
.,De man zonder fantasiel" ...... Philips Oppenheim heeft weer eens een uiterst boeiende
vertelling weten te schrijven. De Lord wordt vermoord en tegel4kertijd de vrouw, die In
een der armste buurten van Londen woont. Deze beide moorden houden oogenschijnlijk gees
verband met elkaar, maar het talent van Oppenheim weet een aannemelijke reden uit te
vinden, waarom deze beide moorden een zelfde oorzaak hebben. Voor volwassen lezers
boeiende ontspanningslectuur.

LUIGI PIRANDELLO: De goede ziel en „Het zwarte geitje. Vertaald
uit het Italiaansch door Mr. H. P. Berdenis van Beriekom. Geillustreerd
door J. Franken Pzn. Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1931.
Bc
(16.5 X 12.5). 53 biz.
De goede ziel is een poging tot cynisme. Het verhaal van den man, die met een jonge weduwe
trouwde en haar in alles aan den eersten echtgenoot herinnert, word echter zoo mat verteld,
dat het den indruk wekt van een niet zeer, nette mop. Het tweede vertelsel doet het hem beter.
al heeft het even weinig om 't lijf. Belden missen echter dat charmant teveel, wet am de nietigste
dingen, de gewoonste onderwerpen nog waarde geeft.

D. H. POLDERMANS: Zuid-Bevelandsch lief en leed. G. W. den Boer,
B
Middelburg, 1932. (19.5 X 14). 118 blz.
Negen schetsjes uit het leven der menschen van Zuid-Beveland, in bun gouwspraak geschreven.
Vriendelijke, gevoelige vertellingen in den volkstoon, met wat zuiveren humor.

HENRIK PONTOPPIDAN: Peter de gelukkige. tilt het Deensch vertaald door S. van Praag. De Gulden Ster, Amsterdam, 1932. 665 blz.
C
ing. f 4.50, geb. f 5.90.
De gedachte die aan dezen roman ten grondslag ligt is: ,.het helpt niet, of men in men
arendsei gelegen heeft, als men In den eendenbof opgegroeid is." Hij bevat het verhaal van
den domineeszoon Peter Sidenius. wiens geheele natuur in verzet komt tegen het duf fe.
kortzichtige milieu waaruit hij is voortgekomen, maar wiens Sidenius-natuur op de beans.
sende oogenblikken toch altijd weer boven komt, zijn energie verlamt en hem belet zijn
„Ilebermensch"-idealen te verwezenlijken. Het verhaal van dit leven is aangrijpend, en
psychologisch goed verantwoord. Pontoppidan is een realist critisch, sceptisch, ironisch
---, die het geheele leven van den tijd, het laatste kwart der 19e eeuw, onder de loupe
heeft genomen. Een criticus tevens, Wien het niet aan medegevoel ontbreekt, en die ook het
standpunt van den tegenstander tracht te begrijpen. Bijzonder kerkelijk is schr. niet.
Pontoppidan's hoofdwerk is een werkelijk epos dat een geheel tijdsbeeld schildert in fielder,
krachtig proza.

HANS POSSENDORF: Het jacht Kai-Kai. Vertaald uit het Duitsch
Zn., Utrecht, 1931.
door A. Vuerhard-Berkhout. A. W. Bruna
Bc
(18 X 12). 302 biz.
Een gedeporteerde gevangene heck zich in de plaats van zijn schuldigen broer laten verbannen.
Na eenigen tijd ontvlucht hij, tot welstand geraakt, doch wordt na Jaren wederom gevangen
genomen. Zijn dochter stelt alles in het werk, om de onschuld van haar vader te bewijzen.
Zij pleegt daartoe allerlei misdaden en bereikt eindelijk haar doel. niet zonder zelf met de
gevangenis te hebben kennis gemaakt. Geschreven in den trant van een sober gehouden verslag
van bovengenoemde gebeurtenissen.

HANS POSSENDORF: Geld zonder arbeid. Vertaald uit het Duitsch
Zn., Utrecht, 1932.
door A. Vuerhard-Berkhout. A. W. Bruna
Bc —
(17 X 11). 219 blz.
Possendorf beschrijft den ondergang van een jong echtpaar, dat op zijn huwelijksrels in
Monte Carlo komt, daar plotseling verslaafd raakt aan het spel en binnen korten tijd
financieel en moreel aan den grond is, hetwelk eindigt met men voortijdigen dood van den
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jongen echtgenoot, terwijl de echtgenoote als publieke vrouw in Monte-Carlo een weinig
benijdenswaardig bestaan blijft leiden. Als levensschets van een speler. is het ten wel
zeer pakkende roman, die, behoudens enkele overbodige pikante bladzijden, een goede
werking niet missen.

MILTON M. PROPPER: De geheimzinnige verdwijning van Mary
Young. Blankwaardt & Schoonhoven, Rijswijk, 1932. 240 blz. ing.
f2.90.
--• Be --•
In Woodlan is. in een van de wagens van de „scenic railways", een jong meisje vermoord,
waarvan de identiteit heel moeilijk is vast te stellen. Zij is recht door het hart gestoken
en de opheldering van dit tragisch gebeuren, brengt de detectives tot wanhoop. Een alledaagsche detective, zonder veel spanning of opmerkelijke nieuwheid.

ECA DE QUEIROZ: De misdaad van Pater Amaro. Uit het Portugeesch vertaald door J. Slauerhoff en R. Schruder. E. Querido, Amsterdam, 1932. 388 blz. ing. f 4.25, geb. f 4.90.
.-- D ,--•
Dit literair niet onverdienstelijk werk, gaat te ver in de beschrijving van dit op zich reeds
zeer gedurfde gegeven en blijve dus uit handen van iedereen.

WILLIAM LE QUEUX: Het geheim van Staatshoeve. Vertaald rut het
Engelsch door A. E. C. Vuerhard-Berkhout. A. W. Bruna & Zn.,
Utrecht, 1931. (18 X 12). 284 blz.
--- B ,--.
Nadat dokter Dugadale in zijn eenzaam huis bezoek heeft gehad van een onbekenden gewonde,
volgen de spannende avonturen voor hem zich snel op. Op diverse vernuftige wijzen tracht men
hem te dooden. Zoover komt het echter niet. De ontknooping is echter geenszins ontgoochelend
en niet evenredig aan de avonturen, welke daaraan zijn voorafgegaan.

E. J. RATH: Voor de tweede maal niet wijzer. LIitg.-Mij. Holland,
Amsterdam, 1932. (19 X 13). 163 blz.
--- B •–•
Een jong gehuwd paar leeft na de wittebroodsweken in niet al te beste harmonie, waarop een
geneesheer hen een geheugenverlies-bewerkend middel ingeeft. Beiden gaan huns weegs, dock al
spoedig ontmoeten zij elkaar weder zonder elkaar te herkennen. Thans volgen de niet onvermakelijke
moeilijkheden, welke zy moeten verduren om weer een paar te worden. Zoodra hen dit gelukt
is, komt het geheugen terug. Een niemandalletje, dat als tijdpasseering wel zal voldoen,

LIVIU REBREANU: Het woud der gehangenen. Vertaald uit het
Roemeensch door Dr. Jules Verbeeke. De Combinatie, Rotterdam,
1932. (14.5 X 10). 287 blz. ing. f 2.90.
--- B
„Dit boek behelst de geschiedenis van een der millioenen gevallen van den oorlog. Een geval
van een officier, broeder van den schrijver, die in de kracht van zijn leven den strop krijgt, omdat
hij „verraad" pleegde, maar alleen zijn overtuiging hem dwong tot het gaan van een weg, die
niets paste in het systeem der oorlogvoerenden." Ziehier nu een oorlogsboek, dat zonder te
vervallen in politieke beschouwingen een der grootste grieven van den oorlogstijd (en ook van
heden nog) in hoogst boeienden romanvorm behandelt: de ellende der minderheden.

RUDOLF VAN REEST: Schapen zonder herder. D. A. Daamen, Den
Haag, 1931. (21.5 X 15). 227 blz. ing. f 2.15.
,-- Be .--•
Een roman van groote verdiensten. Van Rees typeert die star-protestante Ouddijkers op een
meesterlijke wijze. Het geheele dorp is in het verhaal betrokken. Een leerzaam boek, dat een
goeden kijk geeft op het innerlijk en uiterlijk godsdienstig leven in een door en door protestantsch
min of meer achterlijk dorp.

JEANNE REINEKE VAN STUWE: De roman der getrouwde vrou---f D •-,
wen. L. J. Veen, Amsterdam, 1932. 222 blz. geb. f 3.50.
Deze roman op waarheid gegrond gaat over een vijftal huwelijken. waarin allen de harmonie
ontbreekt, waarin louter valsche accoorden klinken ...... zooals in huwelijken, die op enkel wereldschen grondslag gebaseerd zijn, wel het geval moet zijn...... geen wederzijdsch begrijpen, geen
offerzin ...... geen zelfbeheersching, geen naastenliefde, geen godsdienstzin ...... 'n zielig naast
elkander voortleven zonder belangstelling in elkaar, excessen van de kant der vrouwen, starre
hoogmoed bij de mannen ...... arme stumperds zonder geestelijke houvast. De bedoeling van de in
sommige kringen graag gelezen auteur moge nog zoo goed geweest zijn, voor ons is dit boek
geen lichtbaak bij klippen op de huwelijkszee en behoort tot de zeer voorbehouden lectuur.

Mrs. BAILLIE REYNOLDS: En toen het berouw kwam. Vertaald uit
het Engelsch door L. Thomson. J. Philip Kruseman, Den Haag, 1932.
---• A ,--,
(19.5 X 13). 333 blz.
Obert Gaunti hield in zijn jeugd veel van Virginia Mynors, de een jaar met hem verloofd
was en daarna de verloving verbrak om een betere partij te doen. Haar man en haar gezin
heeft zij aan den afgrond gebracht. Haar man sterft. Zij moet haar landgoed verkoopen.
De nieuwe eigenaar is Osbert Gaunt en daarmede is de goede of loop verzekerd, zij het dan
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ook na heel wat spannende verwikkelingen. Aardige en boeiende ontspanningslectuur zonder
eenige literaire beteekenis.

KATHLYN RHODES: De betooverde vallei. Vertaald uit het Engelsch
door L. Thomson-Thomson. J. Philip Kruseman, Den Haag, 1932.
(19.5 X 13.5). 304 biz. ing. f 2.15, geb. f 2.90.
.--- Bc ..--•
Om in de betooverde vallei terug te komen, moet allereerst opgemerkt worden, dat die vallei
heelemaal niet betooverd is. Zelfs een nerveus mensch, die er zou kunnen verblijven, zou daar
niet eens aandenken. In die vallei worden de graven van oude Egyptische vorsten leeggehaald.
Kathlyn Rhodes' fictieve opgravingen stellen het British Museum volkomen in de schaduw. Nogal
griezelig en sensationeel.

KATHLYN RHODES: Onder de woestijnsterren. J. Philip Kruseman,
Den Haag, 1932. 274 biz. ing. f 2.90.
-- Bc ,--Bijna alle verhalen van deze schrijfster spelen zich af in het geheimzinnge land van Egypte,
waarvan zij de sfeer vol raadselen goed weet te treffen. Zij schijnt goed thuis te zijn in
het land van den Nijl en veel gereisd te hebben in steden en dorpen. waar zij haar oogen
flink den kost heeft gegeven. De intrige van deze roman is geheel doortrokken van de
geuren van het Oosten en wij volgen de vele lotgevallen van Cynthia Amory, de heldin van
het verhaal met spanning. Een roman, die boeiende amusementslectuur inhoudt voor ouderen.

KATHLYN RHODES: Waar de roulette draait. J. Philip Kruseman,
Den Haag, 1932. 331 blz. ing. f 2.15, geb. f 2.90.
---. Bc --•
Schr. heeft tot onderwerp van dit boek gekozen de speelwoede die in het Casino te MonteCarlo hoogtij viert. Haar heldin is een lief jong meisje, dat haar speelzucht van haar moeder
heeft geErfd en daardoor in vele moeilijkheden geraakt. Zij legt zich zelf een strenge boete
op en wordt tenslotte sterk genoeg om aan de verleiding weerstand te bieden.

ALICE HEGAN RICE: Het stootblok. Uitg. Mij. Holland, Amsterdam,
1932. 303 biz. ing. f 2.25.
---• Bc --De heldin van dit boek Cynthia Freer, is de goede engel en vraagbaak voor de andere
bewoners van het oude vervallen huis van de familie Freer. Zij is er onontbeerlijk en
iedereen vindt dat het van zelf spreekt, dat zij altijd haar eigen wenschen op zljde set
voor die van anderen. Toch heeft Alice Hegan Rice geen bloemzoet beeld van een meisjesfiguur geteekend in dit rake boek. Cynthia Freer leeft wel degelijk voor ons met al haar
groote en kleine moeilijkheden, welke de uitgebreide familierelaties van de Freers op haar
schouders leggen, en het is ern verademing, wanneer zij aan het einde het flinke besluit
neemt om haar eigen geluk te grijpen daar waar het voor haar klaar ligt. Een heel mooi
boek, voor rijpere lezers.

WOUTER VAN RIESEN: Een rococohuwelijk. G. J. A. Ruys, Zutphen,
1932. 333 biz. ing. f 3.50, geb. f 4.25.
---, B -De geest, die uit vergeelde documenten spreekt, heeft ook den schrijver dezer historische roman
bevangen en met veel liefde tot zijn onderwerp heeft hij, wat hij omtrent twee jonge levens uit
het rococotijdvak beschreven vond, befantaseerd en naverteld. Het is een beminnelijk boek geworden, bekwaam geschreven.
•

P. H. RITTER Jr.: Vertrapten. Andries Blitz, Amsterdam, 1932. ing.
-- C ---,
f1.50.
In eenige schetsen wordt een verdediging gegeven van onmaatschappelijke typen, als de
misdadiger, de lichtekooi, de dronkaard en tenslotte een dergelijke bescbouwing van het
carnaval. Volgens de uitgesproken bedoeling van den schrijver is het boekje bedoeld een
zelfgericht te zijn, waaruit moet blijken, dat wij feitelijk alien crimineele menschen zijn, die
in het uitvieren van onze driften alleen weerhouden worden door vrees voor straf. In
tamelijk gezwollen teal geschreven, zonder eenig belang.

HANS DE LA RIVE BOX: De gouden salamander. B. J. Smit & Co.,
Amsterdam, 1931. (24 X 16). 230 biz. ing. f 1.90, geb. f 2.50. — B —
Een verschrikkelijke misdadigersgeschiedenis met moord en doodslag, een onderaardsche kooi,
waarin bet water stijgt. enz. Veel te veel voor de zeer zwakke intrige. 'n Detective- of avonturen-roman zooals ze niet moeten zijn, ook niet als amusementslektuur.

SAX ROHMER: De wraak van dr. Fu Manchu. Vertaald uit het
Engelsch door John Walker. De Combinatie, Rotterdam, 1931.
— Bc .--,
(20 X 13.5). 204 biz.
We treffen in dit boek onze oude kennissen: Dr. Petrie, Sir Denis, Nayland Smit, Inspecteur
Weymouth, en enkele anderen weer aan. Nu speelt zich de slotscine af, zoodat dit boek bedoeld is
als laatste van de aerie Dr. Fu Manchu. Het wemelt van diverse onwaarschijnlijkheden.

SAX ROHMER: Vuurtong. De Combinatie, Rotterdam, 1932. (20 X 14).
,--, B ,--,
219 biz.
Een zeer geheimzinnig verhaal, geweven om een kenmerk in den vorm van een vuurtong, slaande
op verborgenheden in het verre Himalaya-gebergte. De schrijver heeft bier zijn fantasie weer ingetoomd dan in zijn overige boeken, wet het verhaal alleszins te goede komt.
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JORGEN FALK RONNE: Nazomer. Vertaald uit het Deensch. Elsevier,
Amsterdam, 1932. (19.5 X 13). 131 blz.
0-, A
De avonturen van een ouden rector, die in een sanatorium mensch en op het eind zelfs
minnaar wordt, zijn met humanen humor verteld. Het is ook een goed bock, degel#k ^
maar in het geheel niet saai. Integendeel ......

P. A. DE ROOVER: Door donker en dood. Uitg.-Mij, Holland, Amsterdam, 1932. 199 blz. ing. f 2.—.
B
De schr. is thuis op de rivieren, maar zijn schrgtalenten zijn (nog) beperkt. Hij wit het te
moos maken, te litterair schrijven; hij beoefent te veel woordkunst. Zijn figuren zijn nog te
schimmig, te weinig levende menschen. Wat weer eenvoud en verdieping zouden hem goad
doen. Hij is sterker in het scheppen van „sfeer" dan in het uitbeelden van menschen met
een persoonlijk leven. Zoodoende least men langs zijn figuren been: ze interesseeren niet.
Had de schrijver dezen „roman" versoberd tot een novelle, veal geschrapt, en alles menschelijker voorgesteld, dan zou hij lets goads hebben geschapen.

G. VAN ROOIJEN: De duivel trouwde een oude vrouw. Het Signaal,
Bc
Oisterwijk, 1931. 127 biz.
Dit verhaal, waarin „de duivel een oude vrouw trouwt", in den letterlijken zin, doet
erg vreemd aan. G. van Rooyen is een eigenaardig schrijver, die heel aparte wegen gaat
en zijn vertelstof liefst zoekt in de schaduw van het geloofsleven. Het „schrijven" in
technischen zin verstaat hij uitstekend; daarbij weet hij een licht satyrischen toon aan te
slaan. Zulk een irreEle geschiedenis zou zich rechtvaardlgen door een b4zonderen zin,
een treffende symboliek. Doch daze is niet of nauwelijks te ontdekken. Nu blijft het geheel
een groot vraagteeken, hoe kunstig de afzonderlijke tafereelen ook beschreven zijn.

BERTA RUCK: Arabella, de verschrikkelijke. Het Nederlandsche
Boekhuis, Tilburg, 1931. (19 X 13). 279 biz. ing. f 1.90, geb. f 2.75.
—BArabella, 'n leuke meld, wordt door haar vader, een rijkgeworden dorpskruidenier, van radicaalpolitieke richting, die can grooten dienst heeft bewezen aan den hoogwelgeboren beer Cattermole,
in het hoogadellijke gezin „De Schuur" binnengeloodst, om er als „betalend loge" te verbl#van, „als een stuk van de familie, zoo gezegd" tot zij kan worden uitgehuwelijkt aan een goede
partij. Vermakelijke ontspanningslectuur.

BERTA RUCK: Op zoek naar een braid. Het Nederlandsche Boekhuis,
Tilburg, 1932. (19.5 X 13.5). 360 blz. ing. f 1.75, geb. f 2.50.. B
Josephine Dale is de dochter van een paar ouders, van wie zij hear levensblijheid heeft geerfd.
In dit gedeelte van haar leven woedt op het vasteland de wereldoorlog. En hear vader fen hear
moeder zijn beiden in Frankrijk. Hij om te vechten in de loopgraven; zij om het leven van de
Engelsche ..jongens" te verzachten. In het dorp waar Joey woont, zijn soldaten en...... natuttrlijk
officieren. Hilary Sykes. een vroegere compagnon van vader en een zeer welgesteld man, vraagt
en krijgt de hand van Joey...... maar niet hear hart. 'n Goed ataal van volkslectuur.

BERTA RUCK: Harten-drie. Het Nederlandsche Boekhuis, Tilburg,
B
1932. (19 X 13). 239 blz. ing. f 1.75.
In haar humoristische boeken is Berta Ruck wel het sterkst. Dit bock gaat over Billy Somers,
die aan drie jongemeisjes tegelijk op denzelfden avond om haar hand vraagt. De gevolgen
van deze verregaande luchthartigheid, blijven niet uit. Een ceder kan zich amuseeren met
daze prettige geschiedenis.

RUNA: Vader en noon. Vertaald door A. Lukkien. D. A. Daamen, Den
Bc —
Haag, 1932. (22 X 16). 194 blz. ing. f 1.90, geb. f 2.75.
Vader en moeder hebben geen Geloof. Hun eenig kind, een jongen, voorbestemd tot blindheid
dat weet zijn vader, een dokter, maar al te goed wordt aanvankelijk natuurlijk ook zonder
God of gebod opgevoed. Zijn omgang met een vriend en later met de personen, die hem verplegen, brengt hem klaarheid. Dan vangt het religieus proses in den jongeman :tan. De grenzenlooze vaagheid van de christelijke beginselen, die hierin near voren worden gebracht, maken het
evenwel niet gemakkelijk voor een Katholiek, dit bock te beoordeelen. Waarschijnl#k is het wel
stichtend voor protestanten. Voor katholieken lijkt het ons geen lectuur. Als compositie houdt
deze roman zich bij het traditioneele genre.

ELLEN RUSSE: De klokkenmaker van Venetic. P. N. van Kampen
B
Zn., Amsterdam, 1932. 86 blz. f 1.25.
Rondom het prachtige uurwerk van de Dom te Venetic zijn vele legenden geweven. Ellen Russe
vertelt er ons pier eene en zij brengt ons met haar keurige st#1 en beschaafde zinnenbouw op dat
heerlijke San Marcoplein, waar de duiven uit ceders hand komen eten en waar nog heden ten
dage de menschen met bewondering naar de prachtige klok In de San Marco opzien.

RAFAEL SABATINI: De gunsteling des Konings. Vertaald door H.
Rappard. De Combinatie, Rotterdam, 1931. (22 X 16). 208 blz.
C

/MO

Het verhaal behelst hoe de gunsteling van Jacobus, koning van Engeland, de vrouw begeert van
Lord Essex, wiens huwelijk gesloten was toen beide echtgenooten nog kind waren. Door mooed
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en intrigues wordt dit huwelijk door den koning ontbonden en bekomt de gunsteling lady Ease;
tot vrouw. Streng voorbehouden. Sabatini is de Engelsche Dumas in stofkeuze en stijl.

RAFAEL SABATINI: Scaramouche, de speurhond. Vertaald uit het
Engelsch door I. J. A. Hanhart. J. Philip Kruseman, Den Haag, 1932.
(19 X 14.5). 404 blz. ing. *f 2.15, geb. f 2.90.
Be
De groote slag zal worden geslagen. Aan de Fransche revolutie zal de genadeslag worden toegebracht. Scaramouche, de speurhond is een schandaal op het spoor gekomen, dat bet yolk de oogen
moet opener. Met spanning zal de lezer in dezen fictief-historischen roman de rol volgen, die
Scaramouche in dit alles speelt. Aan spanning ontbreekt het waarlijk niet. Overigens zonder
literaire waarde.

M. SHARTEN-ANTINK: In den vrijen Amerikaan. Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1932. (18 X 12). 225 blz.
B
Een rustig, moot, en goed verhaal in elk opzicht. Het gaat over enkele gewone menschjes in Den
Haag; en toch niet heelemaal gewoon, omdat een paar er van zoowat engelen zijn van goedheid.
Maar daardoor wordt het verhaal juist een beetje te gewoon-romantisch, te gemakkelijk en zoetjes
van oplossing. Groote conflicten komen niet voor, niet van buiten en niet van binnen; ze leven in
volkomen natuurlijke redelijkheid en goedheid, en het storende wordt maar geduld voor ten
oogenblik. De spanning, (en de roman bijna in z'n geheel) vloeit voort uit de stille, onder•
grondsche, maar toch niet al te-zeer-drijvende jaloerschheid en ik-zucht van etn persoon, waaruit
ook de situaties ontstaan, noodig om het leven in het verhaal te houden; de andere personen
reageeren daarop en verlammen elke mogelijke verwikkeling door bun aangeboren goedheid.

ARTHUR VAN SCHENDEL: Een zwerver verliefd. J. M. Meulenhoff,
Be
Amsterdam, 1930. 186 blz.
Dit boek van ijle en verre romantiek, zoo vol middeleeuwsche kleur en klank, teer en broos als
een droom, heeft wel geen verdere bespreking noodig. Met „Het Fregatschip" zal het tot van
Schendels beste werken blijven behooren. Een boek voor volwassen lezers.

W. SCHIPPERS: De vleermuis. J. N. Voorhoeve, Den Haag, 1931.
B
(24 X 16). 204 blz,
De „vleermuis" is 'n arme jongen zonder ouders, die door 'n rijken boer wordt opgenomen. maar
veel liefde vindt hij niet op de hoeve. Dikwijls maakt hij het er ook naar door en plagerijen, hij
staat allkèn tegenover al de anderen. Tensloth kan hij het op de hoeve niet meer uithouden en
vlucht weg. Na veel zwerven wordt hij nu opgenomen door zeer goede menschen. Ben alledaagsch boek.

W. SCHIPPERS: De sluiker. J. N. Voorhoeve, Den Haag, 1931.
B
(19 X 13). 160 blz.
Een merkwaardig verhaal uit de smokkelaarstijd van de eerste heeft der 19e eeuw. Levendig wordt
de sluikhandel beschreven. Er zijn vele goede daden, maar er is ook kwaad. dat echter door
berouw en boete uitgedelgd wordt. Het boek heeft een nogal sterk „protestantsche" inslag.

Dr. ALFRED SCHIROKAUER: Nomaden der liefde. De Steenuil, AmD
sterdam, 1932. 202 blz.
Het lijkt ons niet wenschelijk van dit immoreele bock een meer uitvoerige bespreking te
geven. Wij volstaan dus met het beslist of te keuren om zijn verkeerde opzet en al te
sensueele ontwikkeling.

MARIE SCHMITZ: Langs onveilige wegen. Nederlandsche KeurD
boekerij, Amsterdam, 1932. (14 X 9.5). 217 blz.
Langs onveilige wegen van Maria Schmitz, samengesteld uit een viertal schetsen, heeft ons geen
oogenblik vreugde verschaft. Integendeel wrevel en ergernis. De eerste schets „In het Moeras"
is kortweg gezegd scaA,W. Onbegrijpelijk hoe een schrijfster van naam, met voorbijzien van elke
vfouwelijke fijngevelliirefd haar lezers durft onderdompelen In het viezige moeras, waarin ten
in gedachten
en ook in vterkelijkheid rondploeteren. Deze jonge
iaach'tige
agen
aartal
„dames" hebben gedachten en begeerten, waarover een bootwerker zich zou schamen. De overige
schetsen zijn fatsoenlijker, maar even onbenullig. Ook litterair maakt bet boek geen bijzonderen
indruk.

MARIE SCHMITZ: Aan het overzetveer. Goede & Goedkoope Lectuur
Bc
Amsterdam, 1932. 287 blz. ing. f 3.50.
De dichterlijke acrd van Marie Schmitz geeft haar een geheel eigen wijze van zien, en doet
haar de eenvoudige dingen beschrijven op de manier zooals de Zweedsche auteur Selma
Lagerlof dat doet. In dit boek geeft zij het leven van Arend Wijker, den veerman, die
bij nacht en ontij met zijn roeiboot de menschen over de rivier brengt. Hij maakt het mee
dat er een stoompont komt en kranig als hij is. leect hij op gevorderden leeftijd ook deze
nog besturen. Arend is een dappere, levenslustige, pientere, oude man en een der best
geslaagde figuren uit dit verhaal. De soon Andries met zijn ontembare zwerversnatuur, die
ineens tot stilstand komt bij zijn huwelijk met een Friezinnetje, Yfke, de kinderen uit dit
huwelijk, zij vormen meer den achtergrond waartegen de kranige persoonlijkheid van Arend
scherp verlicht uitkomt. Zelfs na zijn dood vbelen we nog zijn geest in deze uitstekend
geschreven bladzijden. Een goed, moos boek voor groote menschen.
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CH. A. SELTZER: Zijn terugkeer. Johan Mulder & Co., Gouda, 1932.
198 blz. ing. f 1.50.
,--- Bc --.
In de Wild West schijnen schurken er altijd als de kippen bij te zijn om zich in de plaats
van vermoorde slachtoffers te stellen om de erfenis machtig te worden, welke deze nog te
wachten hebben. Martha Moijer heeft veel te lijden van zoo'n onverlaat; haar ridder komt
echter op het goede oogenblik om haar te helden en den misdadiger, die zich voor haar
broer had uitgegeven te ontmaskeren. Een echte cow-boy geschiedenis met veel schieten,
woest rijden en weer van dat moois; voor volwassenen leesbaar.

MANLIO SESTITO: Een vrouw heeft geweend. Vertaald uit het
Italiaansch door Dr. Annie van Wallinga. De Gulden Ster, Amsterdam.
(14.5 X 10). 185 blz. ing. f 2.90, gecart. f3.90.
--- D P....
Wij zullen aan dit mislukte leven niet al te veel woorden wijden: de mislukking is op geen
enkelen psychologischen grond gebaseerd. Elke moreele rem is losgezet. Het wordt een gewild
hollen naar den afgrond, waarin alle waardigheid der vrouw te pletter valt. Alles in en om haar
is leeg, door eigen schuld. De terugkeer tot een enkele betere gedachtensfeer bij deze romanfiguur, die zelfs geen meelij door levenstragiek weet te wekken, wordt onmiddellijk verdrongen
door de suggereerende gedachte .,verlossing door den revolver".

P. A. SHEEHAN: De graven te Kilmorna. Vertaald door Arthur Coussens. Lannoo, Thielt, 1932. 326 blz. ing. f 2.50.
—, A —,
Een stuk vaderlandsche geschiedenis uit den moeilijksten tijd van Ierland in 1867. De toestanden
zijn in-droevig en somber en de vrijheidshelden martelaren voor hun patriottisme. Sheehan schetst
hier de geschiedenis zooals zij waarlijk gebeurd is, waardoor zij van een grooter tragiek geworden
is. Myles Cogan en zijn zuster, de hoofdpersonen, zijn werkelijk opofferende helden voor de vrijheid van Ierland en hun treurige geschiedenis vormt in deze hier en daar hinderlijk Vlaamsche
vertaling een degelijk Katholiek verhaal voor iedereen leesbaar.

MIA SIEMER: De man die den moed had. Het Nederlandsche Boek--- B --huis, Tilburg, 1932. (24 X 16). 205 blz.
Mia Siemer zou misschien aardig kunnen vertellen, wanneer zij lets vertelwaardigs te beschrijven
had. Maar dit is het zwakke punt in dit vrij kostbaar uitgegeven boek. Er gebeurt werkelijk niets.
Het belangrijkste feit is nog dat Breediusz op een onwaarschijnlijke manier uit den trein valt.
Overigens leven een groepje doodgewone menschen hun doodgewone dagen verder, doen of
denken of zeggen hoegenaamd niets dat een denkend mensch interesseeren kan.

JOZEF SIMONS: Mastentoppen. St. Norbertus boekhandel, TongerlooAntwerpen, 1932. (20 X 15.5). 282 blz. ing. f 2.—, geb. f 2.80.
--- B --Een bundel alleraardigste verhalen, die stuk voor stuk wel weinig om 't lijf hebben, maar zich
toch alle aangenaam lezen laten, omdat ze zoo argeloos en tevens zoo meesterlijk, zoo smakelijk
en opgewekt verteld zijn.

UPTON SINCLAIR: De wildernis. Vertaald nit het Engelsch door
Mevr. H. Mendels-Stokvis. Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam,
--, Bc —
1931. (18 X 12). 556 blz.
Een meesterlijk geschreven boek. Knap van compositie en fraai van bedding, fraaier dan het
verbeelde. Dat treft vooral, wanneer men nagaat hoe de auteur te moede moet zijn geweest, toen
hij de zwijnerijen van de Chicago-slachterijen aan de kaak stelde, welke thans tot het verleden
behooren.

A. H. SIMONIS: De windhoek van Gelre. Gebr. van Aelst, Maastricht,
--- B A-1932. 109 blz. ing. f 1.50.
Zoo de suggestieve titel van het boek op de eerste plaats ' heenwijst naar de rumoerige sfeer,
die weleer in Gelre heerschte, houdt hij tevens een belofte in voor den frisschen wind, dien
men door heel deze historische reconstructie zal voelen. De burchttoren uit het wapen van
Montfort en de elzentak uit dat van Nieuwstadt, domineeren bier als representanten van
de voornaamste plaatsen, die in het ambt Montfort over stedelijke rechten beschikten. Als
geheel een werk, dat den toets kan doorstaan en bet verlangen naar een nog uitvoeriger
behandeling van Midden-Limburg zeer zeker wettigt.

UPTON SINCLAIR: Romeinsch Amerika. Vertaald uit het Engelsch
door Johanna Kuiper. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1931. (21 X 15).
269 blz.
--, Bc --Een jongeman Luke Faber geheeten en van patriciers-huize wordt bij een auto-race-ongeluk in de
hersenen „aangedaan". Tengevolge hiervan krijgt hij hallucinaties, die hij ervaart in een Romeinsch milieu. Naderhand blijkt dit ales werkelijkheid te zijn geweest, doch met Amerika als
tooneel, alhoewel de zieke er niets van kon weten. 't Is heel slappe kost en de moeite niet waard.

F. DE SINCLAIR: Mijn tante uit Aardenburg. A. W. Bruna & Zn.,
-- B .-Utrecht, 1931. (21 X 15.5). 266 blz. ing. f 2.90, geb. f 3.90.
Een schatrijke tante wordt door haar neef en nicht uit Ellecom te logeeren gevraagd. Eenmaal te
Ellecom sloven neef en nicht zich letterlijk uit voor tante en laten haar volop profiteeren. Dit

ROMANS EN ONTSPANNINGSLECTUUR.

87

!even van uitgaan en genieten bevalt de oude tante, die nog nooit buiten Aardenburg is geweest,
zoo goed, dat zij haar eigen huisje totaal vergeet en op haar verzoek neef en nicht met haar naar
Spa gaan. Hier ondergaat tante een verjongingskuur, en het slot is dat tante in het huwelijk
treedt met een jeugdvriend van haar, wat natuurlijk een geduchte tegenvaller is voor haar bezorgde
nicht en neef. Een dolvermakelijk boek.

JOHAN SKJOLDBORG: Sara. Vertaald uit het Deensch door Claudine
Bienfait. J. Philip Kruseman, Den Haag, 1932. (12 X 8). 207 blz.
— Bc —
ing. f 1.25.
Dit is de geschiedenis eener liefde op het platteland. Z4 het dan ook een liefde, die haar erode
vindt in een misstap. Ondanks haar fout blijft deze ongekunstelde romanfiguur Sara ons sympatiek. Daarom is het zoo begrijpelijk, dat de schrijver haar als bedrogen jonge moeder laat besluiten,
zij het dan ook in een zekere mate van overspanning. om haar kind, de vrucht eener niet voldoende bedwongen liefde, te dooden. Nergens treft men in dit boek den geest en den adem van
het Deensche land.

ALIE VAN WIJHE SMEDING: Oude kennissen. Nijgh & Van Ditmar,
p.../ ]Bc ,....,
Rotterdam, 1932. 213 blz.
Een aantal shortstories en schetsen, die getuigen van haar realistischen zin en van haar altijd
waaksche aandacht voor de kleinen en misdeelden. In enkele bladzijden wordt een menschenbestaan onthuld, in zijn blijheid en levensvreugde soms, vaker in zijn bitterheid en levensnood.
In korte trekken legt de schrijfster haar herinneringen vast aan menschen, die zij eens ontmoette,
herinneringen aan ,oude kennissen". Diepgaande studies der menschenziel zijn dit uitteraard niet:
't zijn vluchtige schetsen en teekeningen, waarvoor het dagelijksche leven om haar been een oogenblik model stond.

ZUSTER SONJA: Waar geleden en gelachen wordt. C. F. Callenbach,
...., Bc --,
Nijkerk, 1931. (20.5 X 15). 210 blz.
'n Verpleegster geeft hier schetsen uit haar werk, eerst uit 'n diaconessenhuis. later uit 'n neutraal
ziekenhuis. Ze zijn heel goed geschreven door iemand wier hart uitgaat naar de zieken, naar de
armste onder hen en de kinderen. Sonja is 'n verpleegster die haar werk als roeping beschouwt.
De taak der goede verpleegster wordt mooi beschreven en Sonja geeft wel 'n reetlen en diepen
kijk op veel menschelijke ellende.

PIERRE SOUVESTRE: Wie is Fantomas. Vertaald uit het Fransch
door John Walker. De Combinatie, Rotterdam, 1931. (20 X 14).
— B .--,
227 blz.
Moorden, mishandeling, al of niet den dood tengevolge hebbende, mitsgaders diefstallen, inbraken, overvallen, doodslagen, kortom alle artikelen van het wetboek van strafrecht zijn opeengestapeld. Zoo wat niemand is te vertrouwen en de hoofdpersoon, een journaliste, die op zoek
is naar den geheimzinnigen Fantomas, verkeert zoowat elke bladzijde in levensgevaar, soms wel
tweemaal. Voor liefhebbers van dit genre een schotel om van te genieten.

PIERRE SOUVESTRE: Fantomas de verrader. Vertaald door Jkvr.
H. Rappard. De Combinatie, Rotterdam, 1932. (20 X 14). 302 blz.
.— B ---,
geb. f 3.90.
Fantomas, die reeds in vorige verhalen ons als de aalgladde aartsbandiet is beschreven, heeft hier
weer de hand in het spel. Natuurlijk wordt bier weer gul met het woord „maitresse" omgesprongen
-- anders zou het geen spionnageverhaal zijn -- doch gelukkig blijven de gevallen maar beperkt
tot de aanduiding der verhouding. Het verhaal bevat heel aardige gedeelten, afgewisseld door
passages, die doen denken aan de naive onwaarschijnlijkheid, waarmede een kind een griezelig
verhaal poogt te fantaseeren.

PIERRE SOUVESTRE: Een koning als gevangene van Fantomas. De
.-- B —
Combinatie, Rotterdam, 1932. (19.5 X 13). 210 blz.
Een koning van een Duitsch vorstendommetje is in moeilijkheden geraakt, omdat zijn maitresse,
terwijl hij zich in haar woning bevindt. vermoord wordt. De koning worth gevangen genomen en
ondergaat in een onderaardschen kerker allerlei kwellingen. Ondertusschen wordt een journalist
voor den koning aangezien. Zoo komen de verwikkelingen en de avonturen. Hoe alles afloopt
moeten volwassenen, die van dergelijke fantastische lectuur houden, maar zelf leven.

RALPH SPRINGER: Om de macht. Batteljee & Terpstra, Leiden, 1932.
—D—
433 blz.
Beschrijft het pogen tot veroveren van de regeeringsmacht door een -- socialistische -- yolkspartij. Een dergelijk motief vereischt ter uitwerking een waarlijk visionnair en episch talent,
maar daar de schrijver dit niet bezit, is het waarschijnlijk als epos bedoelde werk een vrij
langdradig en zeurig verhaal geworden, waarin de eenige verdienstelijke bladzijden ons die lijken,
waar het gekonkel der partljbonzen behandeld wordt. Daar het bovendien niet vrij is van ettelijke
viezigheden, moeten we het afkeuren.

L. A. STOFKOPER: Op en om den Noordzee-Boulevard. Geillustreerd.
G. W. den Boer, Middelburg, 1932. (19.5 X 13.5). 142 blz. ..-, B —
Schr. kent de eigenaardigheden van de schippers, die onder een my, uiterlijk dikwijls zoo'n gevoelig hart verbergen. rn deze schetsen zien we beurtelings hun moeiliiken strijd met de elementea
en bun grappige avonturen aan den wal.
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JULIANA VON STOCKHAUSEN: Vlammend vuur. Prometheus, Am.-- B -sterdam, 1932. (18 X 12). 200 blz. ing. f I.—.
Een episode uit de Boeren-opstand in Duitschland bij het begin der Reformatit. Een hooghartige
katholieke gravin raakt verliefd op een leenheer, die haar trouw blijkt, tot ze hem tot kwaad wil
verleiden. Ze wreekt zicb, doch wroeging werpt haar in deemoed weer aan de voeten van bet
slacbtoffer harer barbaarsche wraakzucht. Een zwakke imitatie van Handel Mazzetti's historische
ethiek --- overladen van plastiek en zwak van compositie. Een onvoldragen jeugdwerk zonder groote
literaire mogelijkheden.

MELIS STOKE: Patria. H. P. Leopold, Den Haag, 1931. 234 blz. ing.
-- Bc ,—•
f 2.90, geb. f 3.90.
Het afvaren naar de Oost is meer bekend dan het Kier ook zoo juist beschreven vertrek naar het
Moederland en raak teekent schr. de droomen en verwachtingen der gepensioneerden en de bittere
teleurstellingen in het lieve vaderland. 's Schrijvers zin voor humor en rake geestigheid komt dear
het meest naar voren.

JEANETTE STRATTON PORTER: Sproetje komt thuis. Blankwaardt & Schoonhoven, Rijswijk, 1932. 250 blz. ing. f 2.90, geb. f 3.90.
,--, BC .--,
J ar en geleden maakte „Sproetje" opgang onder die lezers welke aan bun lectuur ietwat hooger

eischen stellen dan louter „leesvoeder" te zijn. Vooral bij natuurliefhebbers was bet gewilde
ontspanningslectuur. Dit vervolg op „Sproetje" vertelt van het saaie leven van den jongen lord
Terence Maxwell O'More, die in de wereld van conventie waarin hij bij zijn oom en tante zijn
dagen moet doorbrengen van heimwee vergaat naar de moerassen van de Limberlost, maar vooral
naar „de Engel". Er moet heel wat gebeuren voordat „Sproetje" weer thuis komt, maar dan is
zijn geluk en dat van „de Engel" ook volmaakt. Een frisch, goedgeschreven bock, en als
volkslectuur te genieten.

ARTHUR STRINGER: De nachthavik. Vertaald nit het Engelsch door
J. G. H. v. d. Bovenkamp Jr. Stella-Editie, Amsterdam, 1932. 219 blz.
,.-- BC ,--,
ing. f 0.75, geb. f 1.10.
Dit is nu eens Been verhaal waarin de jacht op een misdadiger uitvoerig beschreven wordt, maar
de misdadiger zelf geeft een boeiend relaas van zijn ondervindingen. Het blijkt uit zijn vertellingen
duidelijk dat hij nog zoo kwaad niet is en dikwijls een weldaad bewijst wear hij voornemens was
een misdaad te begaan. Voor volwassenen geschikt.

B. STROMAN: Stad. W. L. & J. Brusse, Rotterdam, 1932. 136 blz.
,-- Bc ,-ing. f 2.90, geb. f 3.90.
Schr. deelt zijn stof in weekdagen in, en schrijft over bet leven en doen der grootstadsmenschen.
der bepaalde grootstadsmenschen, die het geheel moeten typeeren. Filmachtig, in scherpe markante trekken flitsen ons de zeer gevarieerde tafereelen voorbij. Stroman schrijft streng ea
zakelijk, meer in korte rake trekken dan in breede omhalen en suggereert aldus een indruk van
het drukbewogen leven der havenstad. De buitenlandsche voorbeelden van dezen schrijftrant zijn
wel aan te wijzen, maar zijn beschrijving naar weekdagen is wel van eigen vinding. Het boekje
leest onderhoudend en, al is deze doorsnee door het stadsieven ook eenzijdig, al blijven veel
draden onafgesponnen, de origineele methode is te bewonderen en wijst den weg naar lets
nieuws en beters.

JOAN SUTHERLAND: Na fellen strijd. Vertaald uit het Engelsch door
L. D. A. P. van Son. J. Philip Kruseman, Den Haag, 1932. (19 X 14).
-- Be ,....,
338 blz.
Alex Carlyon is een stoutmoedig reiziger, die door zijn kennis van Indic aan de Engelscbe regeering van groot nut is. Zijn vriend, lord St. Auld is door Carlyon's mededeelingen in staat de
regeering te doen vallen en zelf premier te worden. In het gezin van den lord ziet Carlyon het
ware huwelijksge/uk bloeien, terwij1 zijn eigen huwelijk mislukt door het egoisme zijner vrouw,
die hem tegenwerkt. De vriendschap van Carlyon en St. Auld's dochter wordt tot liefde, welke 14
ontvlucht door een diplomatieke reis naar Perzit te ondernemen, welke bijna noodlottig eindigt.
Gelukkig ontsnapt de held aan den dood, waardoor de roman een bevredigend einde kan nemen.
Heel vlotte landschapsbeschrijvingen wisselen of met zeer leesbare dialogen.

M. H. SZEKELY-LULOFS: Rubber. Roman uit Deli. Elsevier, Am-- C —,
strdam, 1932. 302 blz. ing. f 2.90, geb. f 3.90.
Dat de schrijfster bevoegd was dezen roman te schrijven staat buiten twijfel. Tot in enkele technische bijzonderheden beschrijft zij de rubbercultuur; de materialistische sfeer van het plantersbestaan heeft zij aangevoeld en in haar bock weten vast te leggen. Zij kent het Delische leven der
rubber-employes; het blijkt uit haar portretten van verdwijnende planterstypen van den ouden
stempel, als Meesters en van der Meulen, uit haar verslagen der intrigues, gevoerd zoowel door
hoog- als laaggeplaatsten, ten doe] hebbend zoo snel mogelijk promotie te maken, zoo gauw
mogelijk „binnen" te zijn, om dan in Europa van het geld te genieten. De roman begint in de
eerste jaren na den oorlog toen de rubbercultuur een ongekende bloel beleefde, om te eindigen
in onzen tijd van geweldig verval. Al te uitvoerig, dunkt ons, wordt stilgestaan bij de uitspattingen, waaraan de fortuinen verdienende employee zich overgeven (wel een treurig schouwspel
wordt den inlanders geboden); dat slechts heel enkelen den demoraliseerenden invloed van dit
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!even ontsnappen blijkt alleen maar uit de figuren van Frank en Marian Versteegh. Het book
is knap en vlot geschreven.

ANTON THIRY: Gasten ;uit het huis Ten Halven. Geillustreerd.
Davidsfonds, Leuven, 1932. (13,5 X 9). 167 blz.
—, B .--Deze bundel schetsen behoort niet tot het meesterwerk van Thiry. Vermoedelijk zijn ze ook niet
als zoodanig bedoeld. Het zijn meer pennekrassen over volkstypen uit het vlaamsche land. Zij zijn
scherp geteekend.

ANTOON THIRY: De drie uit Sinte Gerardus Majella en hunne
vrouw. E. M. Querido, Amsterdam, 1931. (19 X 13). 152 blz.--, B -Deze vertelling van de drie zonderlingen uit „Sinte Gerardus Majella" en hunne vrouw, is misschien wat al te zonderling, wat al te grotesk om geheel aanvaardbaar te zijn, maar zij is niet
zonder geest geschreven en door het simpele mededeelen van de feiten heen bemerkt men de liefde
van den schrijver voor het leven zelfs in zijn vreemdste en onberekenbaarste openbaringen. Een
eigenaardig, maar ook een wonderlijk boekje.

ANTON THIRY: De hoorn schalt. Em. Querido, Amsterdam, 1932.
-- A ‘--,
(20 X 12). 333 blz.
Deze roman van het gezin der Storme's, speelt zich tijdens den oorlog of in een Brabantsch stadje
en achtereenvolgens neemt men er kennis van de verschillende richtingen in het Vlaamsche
politieke leven, hoort men er spreken over het activisme, den Raad van Vlaanderen. de frontpart4.
Voor de Vlaamsche beweging en voor hen die een good idee van die beweging willen krijgen is
't zeker niet zonder belang, als lectuur is het dan ook te waardeeren, maar als product van letter
kunde is het minder geslaagd dan wit men tot dusver van Antoon Thiry gewoon was.

ADRIENNE THOMAS: Katrien wordt soldaat. J. Bijieveld, Utrecht,
1932. 304 blz. ing. f 2.90, geb. f 3.90.
-- C --Op blz. 97 van den vorigen (l2en) jaargang van Jaarlqksche Boekenschouw, werd dit bock
besproken naar de Duitsche uitgave. Wij kunnen dus bier volstaan met de aankondiging van de
vertaling, die uitstekend is en de bemerking. dat alleen rqpere lezers dit bock zullen kunnen lezen.

F. TOMBARI: Het leven. Vertaald door M. S. van Yseistein. Servire,
,.... Be
Den Haag, 1931. 163 blz. ing. f 2.25, geb. f 2.90.
Een origineel, fantastisch bock, bet werk van een auteur, die de dingen zeer persoonlijk beleeft
en een zeer eigen wijze hetft ze te zeggen. Er ligt een waas van frischheid over als morgendauw
na een warmen avond. De dichter van dit bock speelt verstoppertje met zijn eigen gevoel: hij wil
hard zijn en zakelijk, koel en verrassend en hij is dit ook, maar men voelt het gedwongen spel.
Lezers van tamme romans en gezapige histories zullen zich bij lezing van dit bock vaak als door
een wesp gestoken voelen. Filmachtig trekt bet leven van Frusaglio, het havenstadje aan de
Adriatische zee, ons voorbij. Wat al te cynisch, al te rauw spreekt Tombari over hetgeen door
cynisme ontwijd wordt.

THEO THIJSSEN: Het taaie ongerief. C. A. J. van Dishoeck, Bussum,
1932. (21 X 15.5). 320 blz.
ANEW

Be

pawl

Die het niet breed heeft, moet zich veel ontzeggen, moet met veel ongerief genoegen nemen.
En dat ongerief is dan taxi, het houdt iemand vast in het doorloopend bewustzijn van en zorgen.
leder oogenblik ziet men. dat de randen van het colbertje aan 't slijten gaan, dat de ellebogen
glimmen, dat er em lapje op de schoenen gezet moet worden, willen die nog 'n paar maanden
mee. En je zou wel een nieuw pakje willen koopen, doch thuis ligt al een aanmaning van de
belasting te wachten, en je vrouw moet noodzakelijk lets hebben om „aan te trekken", en je
oudste is weer door zijn broek been...... Scherp waarnemer van het dagelijksch leven, fijn
ontleder, aanvoeler van al die zorgen en zorgjes vertelt hij van al het ongerief.

BEN TRAVEN: De katoenplukkers. Vertaald uit het Engelsch door
L. J. van Looi. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1932. (23 X 15). 204
-- C --blz. ing. f 2.50, geb. f 3.25.
Dit bock over 't Mexicaansch proletariaat is te vaak alleen maar een pamflet, waarin de schrijver
te weinig de verschrikkelijke feiten en te veel zijn held aan 't woord laat. Waar 't bock geen
pamflet is, komen sterke fragmenten aan den dag, als in 't eerste deel de tragedie van de uit alle
windstreken in een gammel hub bijeenhokkende katoenplukkers en bun duel om 't loon, dat slechts
tesaam gevoegd wat waarde krijgt. En dan bet glorieuze einde als de held met een duizend-koppige
kudde door de vlakte en over de Bergen van Mexico trektl Ja, dit bock had een prachtige roman
kunnen zijn, maar werd een onbeheerscht pamflet, waarin twee kranig geschreven, novelleachtige brokstukken voorkomen en dat om het sofismen-rijk en rauwe middendeel nog zeer
voorbehouden lectuur is bovendien.

BEN TRAVEN: De Witte roos. Vertaald uit het Duitsch door Nico
Rost. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1932. (23 X 15). 272 blz.
...-. C ,--'
De Witte Roos is de naam van een landgoed, waarvan de bezitter, Hacinto Yanyez, maar gem
afstand wil doen aan den petroleum-koning. Hoe deze rijkaard eigenlijk in elkaar zit, hoe al zijn
doen en laten in elkaar grijpt, hetzij het z'n zakelijk of particulier leven betreft, dat schildert
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Ben Traven met een zeldzamen gloed. Er is heel wat over dien petroleumman te vertellen, waar
jonge ooren niet naar moeten luisteren. De moraal van Traven's schildering komt hierop neer,
dat deze Petroleum-machthebber, als zoovele anderen, zooiets als een pestbuil is in deze meatschappij-constellatie, die al maar meer kwaad om zich verspreid, omdat niemand zich van hen
onafhankelijk weet te maken. -- Maar overigens redeneert Traven weinig. H# Levert nuchtere,
meedoogenlooze reportage, gelijk aan het beste werk van Egon Erwin Kisch. De teekening van
het ktmstmatig in het 'even roepen van een crisis is zoowel scherpzinnig als verbijsterend van
raffinement. Lectuur, die als verschifrJel niet onbelangwekkend, maar overigens met kieskeurigheid te behandelen is.

ALBERT M. TREYNOR: De wet van het Noorden. Vertaald uit het
Engelsch door Jkvr. Henriette Rappard. De Combinatie, Rotterdam,
1931. (20 X 13.5). 249 blz.
--- B --Een zeer boeiende Far West-roman. Ben jonge man, die het recht heeft op een asbest heuvel.
wordt ten onrechte beschuldigd van moord, komt in de bitterste kou met de politieman in 'n hut,
alhoewel gewond vlucht hij, met behulp van een Jong meisje. komt in een Amerikaansche grootstad, maakt toevallige connectie met den man, die zijns vaders mijn mede Wilde exploiteeren.
'n Ontspanningsdingske. Niets verkeerds te bespeuren, zelfs een vanzelfsprekende zoen blijft
afwezig.

SANDOR UEMERI: De weg der smarten. Vertaald uit het Hongaarsch
door R. de Vries. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1932. (12.5 X 9).
244 blz. ing. f 2.25, geb. f2 .90.
— C ---9
Wie meenen mocht door lezing van dit boek op de hoogte te komen van de na-oorlogsche periode
in Hongarije, die zich kenmerkte door den strijd tegen de communisten, vergist zich. Hij zal er
alleen een schromelijk overdreven voorstelling van krijgen. In deze ruim tweehonderd bladzijden
zijn zoovele sadistische gruwelijkheden opeengestapeld, dat zij voldoende zijn voor de gezamenlijke
revoluties der laatste eeuwen. Van de eerste tot de laatste bladzijden, worden de daden der
communisten vergoelijkt en die der bestrijders onder het vergrootglas genomen. Het bock is
meesterlijk en met een zekere overtuiging geschreven.

SIGRID UNDSET: Arme levens. Vertaald uit het Noorsch door M. J.
Molanus Stamperius. De Gulden Ster, Amsterdam, 1932. (14.5 X 9.5).
258 blz. ing. f 3.90, gecart. f 4.90.
— Bc --Men moge Sigrid Undset verwijten, dat zij bi de behandeling van haar onderwerpen niet altijd
ontkomt aan een sentiment, dat naar sentimentaliteit zweemt, wij vergeten het bij lezing gaarne.
De onderwerpen, die zij meestal neemt uit het dagelijksche leven, weet zij te bewerken met de
dichterlijkheid van haar gemoed en door haar liefde voor de menschen. Dit laatste vooral treft
bijzonder bij het litterair tang niet onbeteekenende: Arme levens, een bundel schetsen over het
Iced der menschen.

SIGRID UNDSET: Olav Audunszoon en zijn kinderen. Vertaald door
Dr. A. Snethlage. J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1931. 583 blz.
..-- Bc -In dit deel van Olav Audunszoon heerscht October-stemming, een herfstige weemoed en depressie,
tot Olav de kracht vindt om zich van zijn zonde te gaan bevrijden. Ook pier is Sigrid Undset
weer in haar voile kracht. Met haar gewone helderziendheid, haar wonderbare natuurvizie beschrijft
zij het eenzame leven van Olav, de vervreemding van zijn kinderen, de bittere zieleherfst die
den verouderden man bevangen heeft. Olav Audunszoon evenals Kristin Lavransdochter is
slechts lectuur voor geestelijk rijpe lezers.

SIGRID UNDSET: Edele Hammer's groote liefde. De Gulden Ster,
Amsterdam, 1932. 189 blz. ing. f 3.90.
-- C
Ongetwijfeld kent Sigrid Undset beter dan wie ook de beweegredenen, de raadselen van het
vrouwenhart, maar dat een eerbaar meisje als Edele Hammer zich zoo spoedig aan een man
overgeeft uit &pit, uit verlangen naar de groote liefde, die onbereikbaar voor haar is, kunnen wij
haar niet toegeven. De Noorsche mentaliteit schijnt in deze belangrijke punten veel van de onze
te verschillen. Later komt de groote liefde toch tot Edele Hammer en zij begrijpt het niet. Z#
verwart zich in allerlei twijfel en trekt zich in zichzelf terug, totdat een zware ziekte een
oplossing brengt.

GERARD VANTER: Baanbrekers. Seyffardt, Amsterdam, 1932. ing.
f 2.90, geb. f 3.75.
.--- Bc .-Behandelt de boerenopstand in de 16de eeuw in Zwitserland en Duitschland. Voor katholieken
nevat het werk onaangename bladzijden. De periode, waarover deze roman handelt was juist die,
waarin de uiterlijk zichtbare Kerk mistoestanden vertoonde, die ons ook nu nog droef kunnen stemmen. Wij moeten het den achrijver nageven, dat hij. wear hij verplicht was deze mistoestanden
te vermelden, dit zeer objectief en zonder eenig commentaar heeft gedaan. Hoewel wij het verschijnen van deze roman niet als een evenement kunnen beschouwen, meenen wij toch dat hij leesbaar
is voor volwassen menschen. Men geve er zich echter rekenschap van, dat het geen stichtingaIectuur is.
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ANTON VAN DE VELDE: Prins Olik en Sire Bietekwiet.
Geillustreerd. Davidsfonds, Leuven, 1932. (13.5 X 10). 102 blz.
-- A .-Deze sprookjesachtige avonturen van een koningszoon zijn met groot humoristisch talent geschreven, sommige bladzijden zijn burlesk, andere zijn zeer raak en badineerend over de dwaasheid
van etikette en protocol. Soms gnuift men in stilte om aardige trekjes en typische passages. Vaak
ook gaat het gegeven uit boven het sprookje en is dan blijkbatr bedoeld als een charge op
actueele toestanden, die den kenner van Vlaanderen kostelijk zal vermaken.

ASTRID VARING: Nachtvorst. Vertaald uit het Zweedsch door M. J.
Molanus-Stamperius. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1932. (20.5 X 15).
320 blz. ing. f 3.50, geb. f 4.90.
-- Bc -Een ernstig bock, een scherp geteekend levensbeeld van het armoedig bestaan van Zweedsche
boeren in het Noorden, in Vasterbotten, waar de nachtvorst den rijpenden oogst bedreigt en alleen
een sterk, schier Oud-Testamentisch Godsvertrouwen de menschen in honger en ellende staande
houdt. Het volksgeloof en de gebruiken van dit hooge Noorden van Zweden, zijn uitnemend vervlochten, terwijl als zwaar dreunende orgeltonen de verzen uit den Bijbel het diep ernstig verhaal
van feed en liefde begeleiden.

Dr. JULES VERBEEKE: De sluier opgelicht. De Combinatie, Rotterpr' Bc dam, 1932. (12 X 8). 237 blz.
Er zijn uit de safe van een Fransch ministerie geheimzinnige documenten gestolen. Die documenten schijnen voor de Fransche regeering lichtelijk compromiteerend te zijn, weshalve 'n zekere
professor Dumoulin, expert in de opsporingstechniek, gelast wordt met de opdracht de papieren
terug te bezorgen. 'n Detectiveroman dust In zijn algemeenheid een spannend verhaal, waarbij de
vraag, of het allemaal wel echt z66 gebeuren kan, achterwege kan blijven.

P. VERHOOG: Van havens en zeeen. W. L. & J. Brusse, Rotterdam,
p-, Bc p-1932. 158 blz. ing. f 2.50.
Een bundel kleine schetsen van de zee, geschreven in een zware, niet zeer vlotte stijl, waarvan
enkele toch wel boeiend zijn.

FRANS VERMEULEN: Miele Brommer. D. Delsupehe, Vilvoorde,
-- B -1930. (19 X 12.5). 229 blz.
Het schijnt er op de Vlaamsche kweekscholen „plezant" toe te gaan, te oordeelen tenminste naar
dit vlot geschreven en vlot geillustreerde boekje, dat de gebeurtenissen bevat, die Brommer gedurende zijn laatste normalistenjaar beleefde.

J. VISSER VAN WOUW: Waarom niet Jerusalem. Foreholte, Voor-- A P.....
hout, 1931. (24 X 16.5). 110 blz.
In een opgewonden toestand valt de verteller in slaap en organiseert in die oogenblikken, door
zulk 'n mentaliteit gedreven, 'n volmaakten kruistocht: de mogelijkheid der troepenverzameling.
den overtocht, den aanval. Maar op 't oogenblik van den strijd bij Jeruzalem wordt hij door zijn
vrouw gewekt en bevindt zich weer in de realiteit zijner omgeving. De geschiedenis is goed verteld, heeft alleen litterair weinig beteekenis en iedereen mag het bock lezen.

FR. v. d. VRANDE: Pijn en gijn. Andries Blitz, Amsterdam, 1931.
-- Bc -(20 X 13.5). 221 blz. ing. f 1.90, geb. f 2.50.
Het bock is een aaneenschakeling van korte flitsen uit het mobilisatie-leven, waaruit tezamen een
kleurige teekening van de jaren 1914 tot 1918 in ons Leger doorgebracht. oprijst. Niet litterair,
maar rond Hollandsch. Voor vele oud-gemobiliseerden en anderen heel interessant.

BEB VUYK: Vele namen. Het Kompas, Mechelen, 1932. (24 X 15).
-- Be -32 blz.
Rake ontleding van het zieleleven van een ontwortelde: een Indo, die overal echter uitgezet wordt,
zich onder invloed van een meisje met 't leven verzoent -- slachtoffer wordt van een auto-ongeval
en mismaakt wordt naar lichaam en ziel.

R. DE WACHTER: Polieneken Denkel. De Spieghel, Amsterdam, 1932.
-- Bc -(19 X 13). 126 blz.
Een zeldzaam goede boerengeschiedenis, een geschiedenis, niet zonder humor en rake typeering.
maar die toch ook naar iets diepers tracht dan in den gemiddelden Vlaamschen roman het geval
placht te zijn. Het leven van Polieneken, haar zorgen, haar verdoken gevoelens voor haar man
en haar zoon, haar vroomheid, zuiver en oprecht, zijn opmerkelijk goed weergegeven.

OLIVE WALDSLEY: De breede kloof. Vertaald uit het Engelsch door
Dicky Wafelbakker. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1931. (14.5 X 10).
p-, Bc -206 blz.
Dit bock teekent in vage trekken de moeilijkheden van een Engelsch meisje, dat verliefd is op een
Duitsch officier en tijdens den oorlog haar nationaal gevoel. Voor volwassenen, die in hun lectuur
slechts ontspanning zonder eenige verheffing zoeken, kunnen wij dit bock wel aanbevelen.
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EDGAR WALLACE: De gravin van Ascot. Vertaald uit het Engelsch
door Jhr. R. H. G. Nahuys. A. W. Bruna & Zn., Utrecht, 1932.
(19.5 X 13). 243 blz. ing. f 1.25, geb. f 1.90.
A—
Een detective-roman, die niet bijzonder griezelig, maar toch zeer onderhoudend en spannend is.
Deze roman van den overleden veelschrijver bewijst, dat hij meer kon dan met een glimlach van
lichte verachting het sensatie-begeerige publiek doen griezelen.

EDGAR WALLACE: De rubberbandieten. Vertaald uit het Engelsch
door Homo Sum. A. W. Bruna & Zn., Utrecht. 1931. (14 X 10).
241 blz. ing. f 1.25, geb. f 1.90.
B
De schrijver laat zijn lezers heele reeksen avonturen beleven, die onmiskenbaar spanning bezitten
en dan oak den liefhebber van dergelijke lectuur boeien zullen. Bovendien heeft hij er de geschiedenis ingelascht van een jong meisje, dat in een misdadig milieu leeft, waaruit zij door een detectieve gered wordt.

EDGAR WALLACE: De Hertog in de voorstad. Vertaald uit het
Engelsch door G. R. Seyffardt, Amsterdam, 1932. (19.5 X 13.5).
231 blz. ing. f 1.50, geb. f 2.25.
—9 A .Een buitengewoon amusant boek. In een Engelsch stadje duiken vanuit de Far West een hertog
en zijn vriend op, installeeren zich daar in een der schablone-landhuisjes en raken in voorstadsverwikkelingen en liefdesbetrekkingen terecht. De verwikkelingen zitten in de war als de Gor.
diaansche knoop, dock de jolige hertog weet er mee om te springen en brengt na veel avonturen
alles op z'n plaats.

EDGAR WALLACE: Het spook van Garra Castle. Vertaald uit het
Engelsch door Jhr. R. H. C. Nahuys. A. W. Bruna & Zn., Utrecht,
1932. (15 X 1.5). 266 blz.
B—
Onbegonnen werk een inhoudsopgave van deze story te geven. Wallace toont in het uitdenken van
geheimzinnigheden, verwikkelingen en feitelijkheden dezelfde uitbundigheid, die zijn productievermogen als schrijver kenmerkte. Reeds een weergave der intrige zou eenig bladzijden opeischen.

EDGAR WALLACE: Beursspeculanten. De Steenuil, Amsterdam, 1932.
221 blz. ing. f 1.50.
Bc
Lui, die behebt zijn met speculatiewoede komen van kwaad tot erger; om aan hun speelzucht te
voldoen zijn zij tot de ergste bedriegerijen in staat. Wallace schetst in dit verhaal een paar
compagnons die elkaar in slechtheid niets toegeven. Zij deinzen zelfs voor geen moord terug
om aan geld te komen.

EDGAR WALLACE: Tam de Aviateur. Seyffardt, Amsterdam, 1932.
B
219 blz. ing. f 1.50, geb. f 2.25.
Het Engelsche vliegcorps in Belgie tijdens den oorlog kon zich beroepen op een geweldige
populariteit en een zijner manschappen, de Schotsche aviateur Tam, was zoo'n soort geweldenaar
der lucht. In dit bock worden verschillende van zijn heldendaden pittig en met kleur beschreven
in zijn eigen typische taal, waardoor het geheel geen droge opsomming geworden is, maar een
humoristische vertelling, die tot de gezellige treinlectuur behoort.

EDGAR WALLACE: De roode divan. De Steenuil, Amsterdam, 1932.
224 blz. ing. f 1.50, geb. f 2.10.
D
Zooals dikwijls bij veelgelezen schrijvers als Wallace, rijst bij het lezen van de rivrA R , waaruit
sommige verhalen bestaan, de vraag: „Maar is dit nu werkelijk een boek van Wallace?" Zoo'n
vraag pleit niet voor het bewuste verhaal. Deze „Roode divan – is er een van het soort, waarvan
wij niet kunnen begrijpen, dat Wallace de schrijver is. Het is grof, ruw, vol moorden en wij kunnen het daarom niet aanbevelen.

JACOB WASSERMANN: Etzel Andergast. Vertaald door J. Jac.
Thomson. Erven Bijleveld, Utrecht. 630 blz. ing. f 4.90.
C—
Voor nadere bespreking verwijzen we naar „Jaarlijksche Boekenschouw" Jrg. 1931, blz. 9.

MARY WEBBS: Kostbaar gif. Vertaald uit het Engelsch door J. C.
Bloem. Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1932. (13 X 73.
412 blz. ing. f 2.75.
Bc
Deze roman speelt in het begin der 19e eeuw te Shropshire aan de Welsche grens. Gideon Same
is volkomen in de macht van het „kostbaar gif", het geld. Bij den dood van zijn vader wordt hij
een „zonde-ster'', die volgens het heerschend volksbijgeloof de zonden van de overledene op zich
laadt. Terwille van het geld. Zoo vervalt hij geheel in de klauwen der hebzucht. Tegenover deze
harde figuur staat de zachte, miskende zuster en haar geliefde. De schrijfster schildert, beeldt uit,
ontleedt. kent de natuur, de dieren, het land. Zij heeft de forsche greep van de geboren romanciire,
maar bovenal de fijngeschakeerde ziel van de dichteres.

L. VAN WEDDINGEN: Het raadsel van de Borinage. Stella-Editie,

Amsterdam, 1932. 221 blz. ing. f 0.75.
'n Dokter, door de ziekte zijner vrouw overspannen geraakt,

Bc
wil

haar genezen door haar men-
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schenbloed te laten drinken en om dit te verkrijgen doet hij 'n paar moorden. Te griezelig ..... .
daarom voorbehouden lectuur.

THEA WENDELS: Het atelier van Flodderdas. Hollandia, Baarn, 1931.
(21 X 15.5). 236 blz. ing. f 2.25, geb. f 2.90.
,--, A --Een tweetal bakvisschen, dat het H.B.S.-tijd achter den rug heeft, besluit „in de kunst" te gaan.
Zij belanden op een stoffigen zolder, waar de schilder Flodderdas zijn lessen geeft aan een zeer
gevarieerd gezelschap. De twee nieuwelingen voelen zich spoedig thuis in de ongewone, en tikje
bohemien-achtige omgeving. Er gaat voor haar een nieuwe wereld open, vol grappige avonturen.
Vlotgeschreven atelier-ervaringen.

HENRI VAN WERMESKERKEN: Tropische zoutwaterliefde. L. J.
Veen, Amsterdam, 1931. (20 X 14). 240 blz. ing. f 3.25, geb. f 3.90.
A--• C ,--'
Een onmiskenbaar talent is hier aan een minderwaardig boek verknoeid. Een heele roman met
niets dan bittertafelgrapjes over menschen, die zich aan boord van een schip, dat naar Indie
vaart, vervelen en allerlei min of meer schuldige slippertjes ondernemen. 't Is mogelijk, della
er aan boord wel eens lichtzinnig toegaat, maar of dan een boek en nog wel zoo'n grinnikerig,
gnuivend boek over geschreven moet worden, is een heel andere vraag.

HENRI VAN WERMEKERKEN: De biecht eener moeder. L. J.
Veen, Amsterdam, 1932. (21 X 16). 184 blz.
--- Be .—
De ietwat sentimenteele romantiek van Van Wermeskerken staat wel ver van de hedendaagsche
zakelijkheid. Het verhaal Levert een pleidooi voor het moederschap. Boven de hoedanigheden
van ontspanningslectuur komt het verhaal niet uit; zelfs is het voor den hedendaagschen smaak
te veel „verlitteratuurd". Het verhaal zelf is eenvoudig: een moeder, die grootmoeder wordt,
biecht aan haar dochter Thea een stuk van haar leven en openbaart wie Thea's vader geweest is.

J. M. WESTENBRINK—WIRTZ: Het lokkende land. G. F. Callenbach, Nijkerk, 1932. (14 X 10). 206 blz.
--- B -Een oppervlakkig jong meisje treedt in het huwelijk met een ernstigen dokter, die in ontwikkeling
en overtuiging mijlen ver boven haar uitsteekt. Het meisje tracht in het stille provinciestadje
en later in de eenzaamheid van een landelijk sanatorium aan hem gelijkwaardig te worden, doch
het lokkende land: de stad, roept haar. Zij gaat, doch keert weer terug en in haar ontwikkelt zich
tenslotte een proces, dat haar bij den man doet blijven. Een gegeven, dat inderdaad geeigend is
voor een psychologisch fijnen roman. De stof is schr. blijkbaar te machtig geweest. Blijkbaar heeft
zij te hoog gegrepen, hetgeen jammer is, omdat zij beschikt over een gecultiveerden stij1 en een
vlotte dialoog.

D. K. WIELENGA: Marapoe. Een verhaal uit Soemba. J. H. Kok,
Kampen, 1932. 210 blz., ing. f 1.90, geb. f 2.65.
--, A --Over de gebruiken en gewoonten der inlanders van Soemba is nog niet veel bekend. In eenvoudigen verhaaltrant, met mooie foto's tusschen den tekst, geeft de schrijver ons hier een vertelling
over het leven van een groot man in een der dorpen van Soemba. Hij blijkt goed thuis te zijn in
het leven dier inlanders, hun levenswijze, taal, gedachten beschrijft hij op zeer aantrekkelijke
manier.

HANNS JULIUS WILLE: Na verloren jaren. Allert de Lange, Amster-- D --,
dam, 1932. 290 blz. ing. f 2.90, geb. f 3.90.
't Is een geluk, dat die futlooze Gast, na aan al zijn passies toegegeven te hebben, zich niet van
kant maakt, maar na zijn verloren jaren zich aansluit bij de vele arbeiders, die naar het Noorden
van Berlijn gaan, het district van den arbeid. Het galante leven van dien drankwagen met vrouwen
van allerlei leeftijd en allooi wordt in sommige gevallen tamelijk uitvoerig beschreven en zelfs in
de belachelijkste geschiedenis met die tooneelspeelster is geen sprake van verheffing. 't Is geen eer
en genoegen kennis te maken met dien dronken vrouwenjager. Een vuns bock.

S. WILLIAMS: Naar de mijnen. G. F. Callenbach, Nijkerk, 1932. 263
,--, Be .--,
blz. ing. f 2.40, geb. f 3.15.
Albert Wessels, een jongen uit een gezin te Amsterdam, gaat naar de mijnen, omdat hij werkeloos
is en daar iets te doen kan krijgen. Het gaat niet alles van een leien dakje en hij ondergaat er
ook in eenige mate de vuurproef, maar aan het eind van het jaar, als hij de dingen anders bekijkt,
dan toen hij kwam, moet hij zich achteraf bekennen dat er toch ook nog wat goeds door hens
tot stand is gekomen. Het boek ademt een protestantsche geest, maar is voor volwassenen leesbaar.

LUC. WILLINK: De blauwe smaragd. Geillustreerd. Andries Blitz,
Amsterdam, 1932. (20 X 15.5). 235 blz. ing. f 1.90, geb. f 2.50.
B
iw■f

In dezen luchthartigen roman vertelt Willink over een zorgeloos jongmensch, dat een kostbaar
kleinood van 's-Gravenhage naar Madrid moet brengen. Op reis beleeft de held van het verhaal
de onmogelijkste avonturen, doch ten slotte komt alles toch op zijn pootjes terecht. Voor nurkschen en al te serieuse menschen is het waardeloos, doch zij, die van een vroolijk, boeiend reisverhaal houden, zullen van deze snaaksche grapjasserijen genieten.
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WILMA: De kruisboom. Uitg. Mij. Holland, Amsterdam, 1932. 325 blz.
ing. f 3.90.
--- Bc p-De fijnzinnige schrijfster heeft het aangedurfd het driehoeksthema in het huwelijk op christelijke
wijze te behandelen. Laat het slot niet geheel en al bevredigen, een zeldzaam fielder licht werd
hier geworpen op het rampzalig kwaad van de echtscheiding. Het doet goed, dat de edele hoof&
personen in dit christelijk boek de katholieke Kerk benijden om haar beginselvastheid in deze.
Van dezen spannenden, verheffenden roman kan getuigd worden, dat ze literair op peal staat.

LOUIS R. WILTON: Het magische teeken. Vertaald uit het Engelsch
door J. Feitsma. De Steenuil, Amsterdam, 1931. (21 X 15.5). 228 blz.
ing. f 1.90, geb. f 2.50.
-- C p
Het Magische teeken is een vijfvoet, die in kringen van handelaren in blanke slavinnen ontsteltenis
verwekt. Over dien handel gaat dit verhaal. Dat onderwerp is o.i. evenwel te ernstig om er
fantastische en sensationeele verhalen om heen te weven. Fabriekswerk zonder bijzondere
amusementswaarde.

LOUIS R. WILTON: Het Indische Mysterie. Vertaald uit het Engelsch
door J. Feitsma. De Steenuil, Amsterdam, 1932. (21 X 16). 196 blz.
J..'.1'
BC P...

De man die in den aanvang het zwarte schaap leek, blijkt de reddende engel te zijn. De type van
majoor Macgregor, die een groot aandeel heeft in de ontmaskering van den zeer hebzuchtigen en
moordzuchtigen Aarden, is geestig geteekend. Een aardig boek, ofschoon hier en daar lastig
te volgen.

P. C. WREN: Het laatste gevecht. Allert de Lange, Amsterdam, 1932.
228 blz. ing. f 2.90, geb. f 3.90.
,--0 Bc '--In dit verhaal wordt Otho Mandeville-Belleme, een adellijk jongmensch, die wereldkampioenbokser zou kunnen zijn, door een geslepen dienstmeisje zoo omstrikt, dat hij tenslotte niet beter
weet te doen dan dienst te nemen in het vreemdelingenlegioen. Zijn ridderlijke aard heeft hem
er toe gedwongen, het, naar zijn meening, door een schurk verlaten meisje, onder zijn bescherming
te nemen en de verdenkingen en praatjes der booze wereld maken deze ridderlijke daad tot een
debacle voor zijn leven. Een boek, dat rijpere lezers eenige aangename oogenblikken zal schenken.

PAMELA WYNNE: Septemberdagen. Van Holkema & Warendorf,
Amsterdam, 1932. 187 blz. ing. f 1.90, geb. f 2.50.
.-- BC ,--,
Ditmaal heeft Pamela Wynne een geheel ander onderwerp dan gewoonlijk in haar boek verwerkt.
Haar held is een rijke jongeling, Clive Stonor, die in een baloorige stemming na den oorlog, lid
geworden is van een geheime communistische vereeniging, en daarvoor met behulp van allerlei
gure elementen leelijke zaakjes doet, in opdracht van de „hooge heeren" in Moskou. Om zulk
een smerig zaakje tot een goed einde te brengen, lokt hij een onschuldig Jong meisje naar Parijs
om daar als lokaas te dienen. Zijn doel is, de vrouw van een der vooraanstaande Russen in Parijs,
Generaal Stephanoff, in handen te kringen om daardoor haar man tot het verraden van eenige
geheime documenten te brengen. Clive ziet pas op het laatste moment in, Welk een misdadig spel
hij speelt en doet dan al het mogelijke om het goed te maken, hetgeen hem een paar benauwde
uurtjes kost.

EDUARDO . ZAMACOIS: Levend-dooden. Vertaald uit het Spaansch
door Dr. Brouwer. Leidsche Uitgevers-Mij., Leiden, 1931. (20 X 14).
--- Bc
340 blz. ing. f 3.90, geb. f 4.90.
P.°

In 1929 schreef Zamacois dit werk over Spaansch gevangenisleven. Dit leven is walgelijk en aan
een beschaafden staat onwaardig. Het leven in de gevangenis was het voornaamste, niet de
hoofdpersonen, die slechts als middel dienden ter aanduiding van toestanden, die niet doel waren
van een omstandige karakter- of levensbeschrijving. Er worth hier en daar wel eens een verkeerde
redeneering afgestoken. Door een anarchist o.a., die gedeeltelijk juist. gedeeltelijk onjuist, dus
verward praat.

HELEN ZENNA SMITH: Gij, vrouwen
I Vertaald uit het Engelsch
door Yge Foppema. J. Schuyt Jr., Alkmaar, 1931. (20 X 13.5) 245 blz.
,--0 BC •-0
Door dom enthousiaste ouders den oorlog ingezonden, komt een heel Jong Engelsch meisje, als
chauffeuse, in dienst van 't ziekentransport. Haar gruwelijke ervaringen heeft ze in dit werk in
eenvoudige taal neergeschreven en 't werd een meedoogenlooze aanklacht tegen de ouders, wier
eerzucht het was ouders van helden en heldinnen te worden.

J. P. ZOOMERS-VERMEER: De jonge kruisweg. Van Holkema &
Warendorf, Amsterdam, 1931. (21.5 X 15.5). 300 blz. ing. f 3.90,
--- Bc 1..1'
geb. f 4.90.
Lucy van Hervoort heeft 'n heel moeilijke jeugd. Moeder is zenuwziek en die zenuwziekte uit zich
op 'n hoogst treurige wijze, zoodat het huiselijk leven 'n hel is. Lucy moet overal met moeder
mee, terwijl vader en de broers in pension gaan. 't Is 'n zeer triestig, neerdrukkend boek, mace
knap geschreven en Lucy's lief karakter blijkt als 'n zonnige plek in al de ellende condom haar.
Niet voor iedereen.
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Dr. BERNARD ZUURE: Oeroendi-Krabbels. R.K. Boekcentrale, Amsterdam, 1932. 237 blz. ing. f 1.60.
-- A —
De geestige boekjes van dezen missionaris hebben een zoo goeden naam, dat ze geen aanbeveling
meer noodig hebben. Wie met het leven der negers van Midden-Afrika kennis wil maken, leze
deze Oeroendi-krabbels.

Fransch
MAURICE BETZ: Le Rossignol du Japon. Emile Paul Freres, Paris,
1931. ing. Ffrs. 12.—.
-- D .-Betz is een schrijver van ongewoon talent, die de familie Sagne in dit eerste deel reeds in
scherpe, markante contouren uitbeeldt en de leden in bloedwarme individualiteit doet leven. Ben
roman die onmiddellijk opvalt tusschen de vele bloedlooze producten. Of hij zal voldoen aan
den veelzeggenden titel en een beeld zal geven van de „Jeunesse du Siècle", is een tweede vraag.
Wat de levensvisie van Betz betreft, zooals die zich hier uitspreekt, zoo moeten wij strenge
restricties maken. Het is een amoreele en godsdienstlooze wereld, waarin hij den lezer binnenvoert. Hij ontziet zich niet een ergerlijke verhouding tusschen nabije familieleden uit te spinnen:
het is een en al erotiek, wat de „Japansche nachtegaal" zingt. Ben goed geschreven, maar uiterst
zwoel boek, dat niemand goed kan doen.

MARCEL ARLAND: Antares. Gallimard, Paris, ing. Ffr. 10.50.
..-. BC ,..—,
Marcel Arland beweegt zich in deze novelle tusschen droom en werkelijkheid. Een bloedig
tragische jeugdherinnering vormt het thema en om op dit tragische gebeuren het gewenschte licht
te doen vallen, om het in al zijn geheimzinnigheid te schilderen, bereidt hij eerst den achtergrond
door van zijn eigen jeugd te vertellen. De schrijver, die eenige jaren geleden den Goncourt-prijs
behaalde met zijn uitstekend boek „L'Ordre' , verstaat het om een geheimzinnige sfeer te
scheppen, om door vage aanduidingen op het tragische en ontzettende voor te bereiden. Een goed
en kunstig geschreven novelle, die eer door te weinig dan door te veel zondigt.

PIERRE BENOIT: L'Ile Verte. Albin Michel, Paris, 1932. ing.
Ffr. 15.—.
-- Bc -Ben boek zonder spanning, zonder mystificatie of verrassing. Gewoonlijk is Benoit handig en
gelukkig in het vinden eener intrigue, maar hier heeft zijn vindingrijkheid hem in den steek
gelaten. Het ontdekken van een vervallen huis op een eenzaam eiland is wat erg onnoozel als
middel tot mystificatie en het lange verhaal dat er volgt uit den mond van den gastheer, doet
niet zeer natuurlijk aan. Er zit geen vaart, geen spanning, geen avontuurlijkheid in dit boek.
De gril van den ouden Etienne Ruiz, die op het eenzame eiland een huis bouwt en alles. alles
vergeet voor zijn vogels, is te weinig gemotiveerd.

PIERRE BORDES: Peines de coeur sous le ciel Marocain. Clermont--, B —
Ferrand, Paris, 1932.
Een bescheiden boekje, dat met litteratuur niet veel te maken heeft. Het verhaalt de lotgevallen
van een luitenant, die in den strijd tegen Abd-El-Krim, sneuvelt. Een liefdesgeschiedenis speck
er tusschen door. Meer stichtende en moraliseerende lectuur dan een roman.

PIERRE BOST: Le Scandale. P. Gallimard, Paris, 1931. ing. Ffr. 21.—.
,---, C ,---0
..Le Scandale" is een boek in de lijn van „L'Ordre" van Marcel Arland. Evenals dit beschrijft
het een ontwikkelingsperiode uit het leven van een jong intellectueel. Simon Joyeuse studeert medicijnen te Parijs, verlaat zijn vak om journalist te worden en geraakt aldus in een kring van snobs
en dilettanten; na den plotselingen dood van zijn vriend verliest hij alle geestelijke houvast, alle
vertrouwen in leven en menschen en stort zich eveneens in dit gewetenlooze snobleven „pour
ganger sa vie". De vriendschap tusschen Simon en Pierre, de verschillende psychische fasen die
Simon heeft door te maken, het brutale en oppervlakkige café-leven dezer halve mislukkelingen,
die leven van journalistiek en reportage, dit alles staat breed en kleurig beschreven in dit boek.
Het ziel- en Goddelooze leven dezer menschen, die van den dag in den dag leven zonder eenige
bezinning en bezinking, die elkaars vrouwen rooven, die volstrekt diesseitig denken en voelen,
is bier met ontstellende objectiviteit uitgebeeld.

IVAN BOUNINE: La nuit. Editions Emile-Paul Freres, Paris, 1931.
-- Bc -(19 X 12). 240 blz.
Bounine's stijl is beheerscht, bewogen, zijn zielkundige analyse genuanceerd, fijnzinnig.
Zijn vertellingen zijn over het geheel somber. Maar in an vertelling vooral wordt deze somberheld doorbroken van een geheimzinnig, milddadig licht. Het is het verhaal van „Le coq sacrifie.
van een man, die zich doodgewerkt heeft in betrekkelijk weinig jaren en die in zijn laatste maanden de wonderlijkheid van de aarde en het leven ontdekt. Het leven is niet te vatten in een stelsel,
het verbergt onvermoede diepten en ongedroomde mogelijkheden, de menschen denken en doen,
ze meenen zich steeds meer bewust te worden van hun velerlei vermogens, ze denken de maatschappij te kunnen vormen naar hun eigen wensch en willekeur en dan plotseling overstraalt
hun een glorie, die zij nooit geweten hebben, en deze schoonste openbaring is niet voor den
collectieven mensch, niet voor de massa, zij komt niet door de vreugde van het gemeenschappelijke
leven, maar uit het teed van het individu.
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ALBERIC CAHUET: Sainte Helene Petite Ile. Fasquelle, Paris, 1932.
ing. Ffr. 12.—.
-- Be -Fransche schrijvers kunnen niet weerstaan aan de neiging om overal naar amour te snuffelen en
Cahuet vindt of fantazeert l'amour op Sint Helena. Napoleon met zijn kleine hofhouding afgezonderd levend te Longwood op het rotseneiland en daar een landelijke nimf vereerend met zijn
liefde: het gegeven is te aanlokkelijk voor een Fransche romancier. Cahuet maakt er een leesbaar
romannetje van en beschrijft niet onaardig het leven der bewoners, climaat en aspect van het
eiland en de spanning tusschen gouvernement en gevangene.

ANDRE CHAMSON: Heritages. Bernard Grasset, Paris 1932, (19 X 12)
316 biz.
-- A -Het gegeven is eenvoudig. Georges Cavêrac is naar zijn geboorteplaats gekomen om in de verlaten fabrieksgebouwen, — waar zijn vader als patriarchaal patroon vroeger een zijdespinnerij had
-- een filiaal te stichten voor een kunstzijdefabriek. Hij is vervreemd van zijn geboortegrond, en
de bevolking wantrouwt hem, ziet in hem een vreemde die de oude industrie komt dooden. Hij
verliest het terrein en geeft al zijn schoone plannen op -- ook de erfenis „les heritages" van zijn
vader, waaronder ook de humane opvattingen vallen waarmee hij de bevolking tot een zegen
hoopte te zijn. De ondergrond van het werk is het groote sociologische probleem: de verhouding
van werknemer tot werkgever en omgekeerd.

JACQUES CHARDONNE: Claire. Bernard Grasset, Paris, 1931. ing.
--- C -FE 15.—.
Jacques Chardonne houdt ervan psychische conflicten of situaties te analyseeren. „Claire- is een
psychologische studie: het relaas van een ongewone liefdeverhouding. Gebeuren doet er niets:
een oudere man leert een meisje kennen en liefhebben, later trouwen ze en op het eind sterft
zij bij een bevalling. Wereldschokkend van belangrijkheid is dit bock niet; het is op en top
literatuur in den kwaden zin van het woord. Dit geraffineerd uitspinnen van stemmingen en
gevoelens zonder verdere achtergrond, zonder diepere, algemeenere beteekenis, heeft weinig zin.
Ook de moraliseerende wijsheden, door het verhaal been gestrooid, hebben niet veel om het lijf.
Chardonne's levenswijsheid is trouwens een absoluut egolsme en hedonisme: eenigste doel en
vorm van het leven is verfijnd genot. De twee schimmen, die de schrijver Kier ten tooneele
voert, ontroeren of interesseeren geen oogenblik.

A. COULLET-TESSIER: Chambre a loner. Bernard Grasset, Paris,
-- Bc -1932. (19 X 12). 257 blz.
Een klein feit in het leven van een echtpaar vormt den inzet van dit verhaal. De Lecouturiers
kunnen wat geld gebruiken: de man arbeidt 's nachts in een groot hotel, en slaapt overdag; de
vrouw heeft tijds genoeg; zij zullen een kamer verhuren. De gewone verwikkelingen volgen, maar
de jongeman, die verliefd wordt, beiorgt aan zijn hospita, na enkele uitstapjes, toch ook veel
verdriet. Dit verhaal van een huis vol menschen is beschreven met gevoelige genegenheid.

LEON DALIDET: Devant la douleur. Bernard Grasset, Paris, 1931.
-- Bc -(18 X 12). 262 blz.
In dit deel Devant la douleur beschrijft Daudet breedvoerig zijn ervaringen als student in de
medicijnen (1885-1893). Op zichzelf is dit deel van het bock reeds een belangrijke bijdrage tot
de kennis der geschiedenis van Frankrijk, gezien door de oogen van een koningsgezinde, die
oprecht het land heeft aan de republiek. Bovendien vertelt Daudet allerlei kenteekenende feiten
uit het letterkundig en artistiek leven van dien tijd, haalt hij politieke herinneringen op en laat
hij de eigenaardigheden van bekende persoonlijkheden zien. Zijn stijl is wat rumoerig, zijn overtuiging heel warm, zijn afkeer van sommige kopstukken zeer driftig. Het diep-ernstige bock bevat
enkele vermakelijke bladzijden.

MICHEL DAVET: Le prince qui m'aimait. Plon Nourrit & Cie, Paris,
-- Bc ■—•
1932. (19 X 12). 241 biz. ing. Ffr. 12.—.
Dit werk van een beginneling brengt ons in een sfeer van frischheid in tegenstelling met zooveel
jonge schrijvers, die ons meesleuren naar vervloekte plaatsen en die ons dwingen te luisteren
naar eentonige bekentenissen van ontredderde zielen. Zonder twijfel zit er veel goed in dit
werk, naast tal van zwakke passages, en de sfeer is inderdaad niet zwoel.

MICHEL DAVET: Une lampe sur la marche. Plon Nourrit & Cie.,
-- B -Paris, 1932. ing. Ffr. 20.—.
Er ligt een bijzondere frischheid, een dageraadsstemming over dit boekje, lets van het veld in
morgenvroegte als leeuweriken opstijgen en de dag opgaat. Ergens, op het land, drijft
„ChCre-Madame- met een paar onderwijzeresjes een kostschooltje en een dezer onderwijzeressen
schrijft haar ondervindingen neer, vooral haar liefdeservaringen eerst met den onderwijzer en
daarna met den dokter. Het is alles nogal idyllisch. Het opengaan van dit jonge-meisjeshart is
niet onverdienstelijk beschreven; de dorpssfeer is goed en overtuigend getroff en.

R. DELAVIGNETTE: Les paysans noirs. Librairie Stock, Paris, 1931.
--- B -(19 X 12). 224 blz. Ffr. 12..—.
Dit bock heeft den prijs voor koloniale litteratuur verkregen. 't Is dien waard. Als verhaal is
het heel eenvoudig. Het schetst het leven in den Soedan gedurende twaalf maanden. In een
zachten, teederen toon spreekt deze man van ervaring over de moeilijkheden van de inboorlingen
en over het harde leven der weinige Europeanen in deze Fransche kolonie.
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JEAN DESBORDES: Les Tragêdiens. Bernard Grasset, Paris, 1931.
(18.5 X 12). 176 blz.
--- Bc -De geschiedenis van een jongeman en zijn moeder in hun onderlinge verwantschap, conflicten en
liefde. Beiden hebben een abnormale karaktertrek gemeen, die vooral door den auteur belicht
wordt. Het is te schraal van inhoud en vooral van weergave; niet voldoende geobjectiveerd.

CH. DODEMAN: Le proscrit. La Bonne Presse, Paris, 1931. (17 X 10).
256 blz.
-- A —
Een heel goed verhaal uit de Fransche Revolutie, met erg veel avonturen, die men lezen moet, als
men er lust in heeft, maar niet na vertellen. 't Boek is waarschijnlijk weggeloopen uit de feuilletonruimte van een plaatselijk blad.

G. DUHAMELET: Chandeleur. Geillustreerd door P. Dubreuil. Desclêe
de Brouwer 6 Cie., Paris, 1932. (19 X 14). 116 blz.
.-- A -In een opgewekt huiselijk milieu worden achtereenvolgens ter sprake gebracht: verschillende
spreekwoorden, die betrekking hebben op Maria Lichtmis, het evangelic van dien dag, de zegening der kaarsen en oude gebruiken. De wijze waarop dit gebeurt is natuurlijk en ongedwongen;
het blijft heelemaal in een kinderlijke steer, die slechts een enkele maal door een onkinderlijke
opmerking verstoord wordt.

PIERRE L'ERMITE: Le monsieur en gris. La bonne Presse, Paris, 1931.
(25 X 17). 104 blz. ing. Ffr. 5.—, gecart. Ffr. 9.—.
-- A —
Een liefdesgeschiedenis ontbreekt hier niet. Het verhaal is zelfs een pleidooi voor het huwelijk.
Soms wel meer pleidooi dan verhaal. Welverzorgde strekkingslectuur.

EDOUARD ESTAUNIa: Madame Chaplain. Librairie Perrin, Paris,
— B —,
1932. ing, Ffr. 15.—.
Madame Chaplain is een intrigueroman van allerhoogste spanning. Estaunie vangt den lezer in
een net van schijnbare onontwarbaarheden, die tot op de laatste bladzijden, na hier en daar
eenige beloften van opheldering, onontward blijven. Hierin is hij bijzonder geslaagd, ofschoon het
eigenlijke motief, de drijfveer van zooveel misdaden en geheimzinnigheden niet heel waarschijnlijk
is. Een moeder offert alles, eer, geweten, plicht, geluk, haar leven om haar kind gelukkig te
maken, terwijl ditzelfde geluk eischt, dat zij, de moeder. dit kind nooit kan weerzien. Zij pleegt
zelfmoord om haar kind nooit te kunnen verraden. Het is te onmenschelijk. Maar Estaunie is een
te goed schrijver om dit alles niet heel smakelijk op te dienen. Het leven der provinciestad,
waar het verhaal zich afspeelt, is goed geschreven; zoo ook het eentonige bestaan der twee
dames Cadifon, die in het geval Chaplain verwikkeld raken.

ANTOINE DE SAINT EXUPERY: Vol de Nuit. Gallimard, Paris,
--- Bc -1932. ing. Ffr. 12.---.
Saint Exupery spant de draden van zijn avontuur over de wijde pampa's van Argentinie en over
de ruige Andes, die Chili van Argentinie scheiden. De directeur van de postvliegdienst, Riviere,
heeft weten door te zetten, dat er ook 's nachts gevlogen wordt om zoo een voorsprong op het
verkeer langs de aarde te krijgen. Op het oogenblik is het invallende nacht: men verwacht te
Buenos Ayres de vliegtuigen uit Paraguay, Chili en Patagonie. Na de aankomst van deze zal
een vierde met de binnengekomen post, voor Europa bestemd, vertrekken. Fabien, de piloot uit
het zuiden, vliegt, aanvankelijk bij gunstig weer, over Patagonie: maar in de Andes is een
geweldige storm opgestoken en verspreidt zich over de wijde Argentijnsche vlakte. Paraguay
en Chili hebben zich er overheen geslagen en zijn voor middernacht geland. Patagonie echter
wordt door de voile cycloon opgevangen. Riviere acht den koerier uit het Zuiden verloren en om
het plan der nachtvlucht te redden geeft hij den gereedstaanden piloot voor Europa bevel
onmiddellijk te vertrekken. Deze novelle staat geladen van spanning en gebeurtenissen. Neergeschreven in staalharden, berekenden stijl, ingehouden en zinrijk, maar toch met flitsende
verbeeldingen en met heete bezieling.

ALFRED FABRE-LUCE: A qui rëve le monde. Bernard Grasset, Paris,
-- Bc -1931. (19 X 12). 314 blz.
Bestaat uit vier deelen, waarvan het eerste een tafereel geeft uit het Amerikaansche geldleven,
het tweede Japansche indrukken, het derde een bespiegeling over China en het vierde een brief uit
Bali. Het verhaal over de crisis in Wallstreet is een niet-ongeestige caricatuur. Zeer ongelijk
aan waarde ,-- deze vier vertellingen.

JEAN FAYARD: Mal d'Amour. Fayard 6 Cie., Paris, 1932. ing.
-- Bc ,---•
Ffr. 15.—.
In „Mal &Amour" lijdt Jacques Dolent aan al de weeen der liefde. Als militair te Straatsburg
ontmoet hij een drietal dames en in zijn voorverliefdheid weet hij niet; welke het object zijner
genegenheid is. Het wordt Florence,- model en maitresse van een Engelsch schilder. Heel dit
erotische geval wordt met kennis van zaken en met groote sensibiliteit beschreven. Jacques
is pas twintig jaar, nog tamelijk groen in het vak. een jonge Werther, die alle gevoelsextremen
van vertwijfeling en zekerheid heeft door te worstelen. Florence is zijn meerdere in ervaring,
stijlvoller, waardiger, heeft meer houding, meer ernst en karakter. Maar evenmin als de schilder
weet Jacques haar blijvend te boeien: een derde verovert haar, een marine-officier, en de tragedie
begint. Deze weet zich finantieel niet te handhaven; doch Florence blijft hem trouw, tot zij ziek
wordt en onverwacht sterft. Het bock eindigt in een weemoedige herfststemming om de vergankelijkheid van alle genot en liefde. De drie minnaars ontmoeten elkaar in een treurwilg-
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houding te Archachon, waar Florence de zomer placht door te brengen. Jean Fayard heeft deze
tragi-comedie niet onaardig bewerkt. De liefde is een nooit leeg te graven mijn voor behaagzieke romanciers; veel verwikkeling en inventie is er niet noodig, de spanning is gegeven met
de toenadering en verwijdering der geliefden. Jean Fayard's roman zit al te los en kunsteloos
ineen: zijn verdienste is te zoeken in de stemmingschildering en de karakterizeering der hoofdfiguren.

VICTOR FORBIN: Rose Beaulieu Canadienne. Editions Baudiniere,
Paris, 1932. ing. Ffrs. 12,—.
,-- Be 0—
Een aardig ontspanningsromannetje, vlot geschreven en goed van compositie. Accepteert men
eenmaal de plotselinge ontdekking van Rose Beaulieu, een eenvoudige Canadeesche, die een
stem blijkt te bezitten in staat om alle concertzalen te veroveren, dan verloopt alles verder heel
natuurlijk. Zij verlaat haar man en haar home om in Parijs te gaan zingen en raakt daar al
spoedig verward in de strikken der liefde. Doch op het laatste oogenblik winnen het de stemmen
uit Canada: Zij zou ontrouw worden aan haar yolk en diens verleden en zoo keert zij zonder
uitstel naar haar vaderland terug. Victor Forbin weet dit alles heel aannemelijk te beschrijven,
zonder al te diep te graven of op de fijnere levensnuances en verwikkelingen in te gaan.

PIERRE FRONDAIE: Zigoel. Emile Paul Freres, Paris, 1932. ing.
Ffr. 12,—.
-- C -Een aardige fantasie, een schelmenroman, herinnerend aan Lazarillo de Tormez en consorten.
Zigoil, de gefingeerde zoon van den zwervenden ridder is meer zwerver dan ridder, een bandiet
van de straat, maar op het laatst werkt ook in hem het bloed van zijn beroemden vader. Meet
dan een speelsche verbeelding heeft men in het bizarre avonturenverhaal niet te zoeken. Maar
het heeft sfeer, het heeft „Spanjolisme" en de ridder der droevige figuur werpt er zijn grotesken
schaduw over peen. Schr. heeft zijn avonturen in een wat te sensueele atmosfeer gehuld.

JACQUES DES GACHONS: Le sourire et l'aventure. Editions Spes,
Paris, 1931. (19 X 12). 234 blz. ing. Ffr. 12.—.
-- A —0
Het is alles heel eenvoudig wat schr. ons verhaalt, maar het getuigt van een beminnelijke opmerkingsgave en een sympathieke menschenkennis. De Fransche geest spreekt uit elke bladzijde, en
de liefde voor Frankrijk evenzeer.

J. GEYNET: Sous le signe de la croix. La Bonne Presse, Paris.
(18.5 X 10). 249 blz.
-- A —0
Zoowel wat stijI als inhoud aangaat reikt dit boekje niet hooger dan de feuilleton van een
provinciaal reclame-blaadje. De literaire waarde is nihil; de ethische evenzoo, daar het totaal
buiten het werkelijke leven staat.

JEAN GIONO: Le grand Troupeau. P. Gallimard, Paris, 1931.
-- C -ing. Ffr. 15.—.
Een roman van het land en van den oorlog, spelend voor de helft in en om de vuurlinie, voor de
helft in een bergdorp van Zuid-Frankrijk. In het dorp is Giono bet best thuis: de ontreddering
der landelijke bevolking, de nooden en weeEn der thuisgeblevenen, het daar geleden leed heeft
Giono ontroerend beschreven. Dit gedeelte wint het ver van de oorlogssanes. Deze laatste zijn
zwak en onbeduidend; na de vele oorlogstafereelen die anderen reeds schreven, tellen deze nauwelijks mee. Er is bovendien te weinig verband tusschen het oorlogsgebeuren en het leven op het
land. Er is een diffuus en disparaat geheel ontstaan, waaraan alle eenheid ontbreekt. Hoe goed
sommige bladzijden ook zijn, een vooruitgang op zijn vorig werk is dit boek niet.

JULIEN GREEN: Epaves. Plon Nourrit & Cie., Paris, 1932. (19.5
-- Bc --X 12). 286 blz.
Epaves bevat een episode uit het leven van drie personen: een man, die zeer rijk is; zijn vrouw en
zijn schoonzuster. Een vierde: bet zoontje Robert, speelt geen rol en wordt zeer onvolledig geteekend. De man houdt niet van zijn vrouw en deze bemint hem niet, maar een ander. Haar man
weet dit, doch mist de moed en de energie haar ter verantwoording' te roepen en daardoor zijn
eigen gemoedsrust te verstoren. Wel wordt deze verontrust door de ontdekking, in het begin van
bet verhaal, dat hij bang is en blijkt niet te beantwoorden aan het ideaal dat hij van zichzelf
geschapen bad. De behandelde objecten zullen wel natuurgetrouw zijn weergegeven, doch wat
interesseeren iemand tenslotte drie zulke uitgespieterde slappelingen. Ondanks het merkbare talent
van den auteur is het boek erg vervelend.

DANIEL HALENY: Pays Parisiens. Bernard Grasset, Paris, 1932.
-- B —0
(18.5 X 12). 288 blz,
Het aantrekkelijke van deze beschrijving van Parijs en van het Parijsche leven bestaat hierin, dat
de auteur simpelweg zijn eigen indrukken en herinneringen weergeeft, zonder zich die beschrijving
nadrukkelijk ten doel te stellen. Hij geeft zoodoende iets anders en iets beters dan een gids: de
lezer wordt opgenomen en door Parijs rondgedragen in het hart van een volbloed Parijzenaar,
voor wie deze stad niet alleen de landstreek is waar hij in leeft, maar ook de bergplaats van
cultuur, de woonplaats van levende en gestorven kunstenaars, vrienden en bekenden van den
schrijver. De beschrijving is vlot, natuurlijk en charmeert door de min of meet onordelijke, maar
auteur en lezer frisch houdende opeenvolging van persoonlijke herinneringen.

P. JALABERT: La terre ëcarteke. La Vraie France, Paris, 1931.

.-- Bc ,--•
(19 X 12). 233 blz.
Al spoedig openbaart zich de strekking van het boek door een talelgesprek, waarin de kwestie ter
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sprake komt van de invasie der Amerikanen in Frankrijk, speciaal hier in het land Provence, bet
land dat Mistral zoo dierbaar is. We zien dan ook de strijd van de autochtonen tegen een trust
van Amerikaansche geldgoden en architecten die groote winsten hopen te behalen door van het
Zuiden van Frankrijk langzamerhand een soort Yankee-kolonie te maken. Wel een beetje gecharmeerd hier en daar, maar alles bijeen genomen toch niet onverdienstelijk.

J. KESSEL: Fortune Carreé. Editions de France, Paris, 1932. ing.
,--, Be -Ffr. 15,—.
Een adembenemend avontuur, of juister een serie avonturen op en om de Roode Zee. Een
Russisch officier en een paar Fransche avonturiers zijn de helden van het verhaal, dat spannend
en kleurig geschreven is. De trek naar het vreemde, ongewone, gevaarlijke, naar woeste streken
en wijde verten zit hun in het bloed. De koelbloedige, voor niets vervaarde, ondernemende, snelbesloten en altijd raad wetende „chef", naar wien zijn onderhoorigen in blind fatalisme en
volstrekte toewijding opzien, is het ideaal van Kessel en hij teekent ons dit ideaal in den Mongoolsch-Russischen zwerver Igricheff. Zulk een Uebermensch bereikt zijn doel niet en leeft zijn
leven niet zonder onmenschelijke wreedheden. Dit geniis aan de elementairste menschelijke
goedheid maakt Igricheff tenslotte tot een monster en verhindert de voile sympathie met
Kessel's roman. Voor lezers met een overgevoelig hart is dit boek niet geschikt.

JAC. DE LACRETELLE: Les Hauts Ponts. P. Gallimard, Paris,
-- B —
1932. ing. Ffr. 15,-.
Beschrijft geen heftig bewogen naturen, geen avontuurjagers of door een rusteloozen levensdrang bezetenen, maar hij beeldt menschen met een inneriijk, met een overgevoelig gemoed: in
de beschrijving dezer gemoedsfeer is hij een meester. In Sabine, het begin van een vervolgroman, die als gesamttitel Les Hauts-Ponts draagt, is die levens- en gemoedssfeer van een
grijze, eentonige triestheid. Sabine is de vrouw van een landheer in Vendee, een gevoelige,
verbeeldingsrijke natuur, die wegkwijnt in dit leven van kleurlooze eenzaamheid, van doffe
onvoldaanheid in haar fijnere zielsbehoeften. Sabine sterft, haar man sterft, na zijn landgoed
verkocht te hebben, en Lize, de eenige dochter blijft treurend achter, met den vasten wil
echter het ouderlijke goed „Les Hauts Ponts" terug te koopen. Hier heeft het volgende
deel aan te knoopen. Het getuigt van groote kunst, dit eenvoudig, onbelangrijk gebeuren
zoo scherp en indringend, zoo ontroerend beschreven te hebben, deze atmosfeer zoo met ziei
en leven geladen te hebben, dat men „Les Hauts-Ponts" na lezing niet gemakkelijk vergeten zal.

FREDERIC LEFEVRE: Le Sol. E. Flammarion, Paris, 1931. ing.
,-- B
Ffr. 12.—.
Een verhaal over het harde leven der montagnards in de bergen van Savoye. De familie
Guionnet, vader, moeder en kinderen, woont in een der gehuchten aan den voet der Alpen
en verdient met hard weaken den schralen kost. Michel, de eenig overgebleven zoon, heeft
heimwee naar verdere horizonten, naar een ander bestaan dan dit monotone dorpsleven; vooral
wanneer een paar cousines uit Parijs een tijdlang in Saint-Florent komen logeeren, ontwaakt
dat verlangen naar de stad. Maar ook hij blijft tenslotte geworteld in „le Sol.". Frederic Leftvre
is geen groot schrijver, maar hij kent deze montagnards en een eenvoudig verhaal als dit, dat
speelt onder weinig gecompliceerde menschen die dicht bij de natuur leven, gelukt hem goed.
bet beeld der gevoelige fijne moeder Julie is bijzonder geslaagd. De grootsche natuur geeft
aan het gebeuren in dezen roman een zekeren achtergrond; hij heeft stemming en sfeer, het levensrythme dezer menschen wordt bepaald door zon en sneeuw, door wind en wolken, zomer en winter.

LOUIS LEON-MARTIN: Barrikres. Bernard Grasset, Paris, 1931.
-- B -(19 X 12). 290 blz. ing. Ffr. 15.—.
In deze jongste, zeer lezenswaardige roman weet schr. een te waardeeren grootheid en eenheid
te bereiken, die, wanneer zij op Christelijke beginselen hadden berust, een veel grooter vlucht
hadden kunnen nemen. Het is jammer, dat hij louter op natuurlijke gronden een tragisch conflict
tusschen hartstocht, eigenbelang en plicht tracht op te lossen. De opzet van het boek is zeer
eenvoudig. De bezitter van een groot landgoed heeft zijn leven gewijd aan den bloei van zijn
familiegoed. Niets is hem te veel om dit te maken tot de mooiste bezitting ver in den omtrek;
aan dat tine groote doel maakt hij in egoiste zucht alles ondergeschikt. zijn zoon gelijkt
in niets op hem. Zal die onhandige, besluitelooze geleerde ooit zijn levenswerk kunnen voortzetten? Maar Claire, zijn schoondochter, vormt een band tusschen vader en zoon door haar
schoonheid, haar tact, haar levensvreugde, een band, die nog hechter wordt door de geboorte
van haar noon...... erfgenaam van het familiebezit.

MAURICE MAGRE: Le sang de Toulouse. E. Fasquelle, Paris, 1931.
—D—
(19 X 12). 278 blz. ing. Ffr. 12.—.
Magre is een modern albigenser met heel de verwarde leer der spiritisten, theosofen en wat
dies weer zij in z'n beklagenswaardige hoofd. Het maakt z'n dialogen tot een trieste expositie
van de aftakeling, waartoe de hooge mensch geraken kan, als hij de Eeuwige Waarheid
verlaat. Magre is tenslotte een fantast met erotischen inslag.

ALBERT MARCON: Les demons de l'aube. Bernard Grasset, Paris,
---- D —
1931. (19 X 12). 282 blz.
Aan de booze droomen en streken van de opgroeiende jeugd, kan men beter een verhandeling
wijden dan een verhaal als dit, dat boeiend zijn wil, dock verveelt. De gebeurtenissen zijn
onbelangrijk.
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STEPHANE MANIER: L'Evade. Denoel et Steele, Paris, 1931. ing.
Ffr. 15.—.
p—, D ,--Beschrijving van het leven van een groepje schilders, een vrijgevochten bende, echte bohemiens,
zooals ze in Parijs beter dan waar ook gedijen. Een hunner is een eenzelvig wildeman, een
kinderlijke van ziel, maar hard, rauw, gesloten voor de buitenwereld. Jammer is het dat
Manier ons niet veel laat zien van 't geestesleven, van den geestelijken strijd dezer artisten,
maar zich vrijwel beperkt tot het animale. Zoo is er een stuk bruut naturalisme ontstaan:
al deze menschen verstikken in de doffe heerschappij hunner driften. Het hoofdinteresse van
het boek beeldt den zeer animalen hartstocht: van eenige waarde of overwinning der ziel
is geen sprake, zelfs het instinct beheerscht deze menschen geheel. Met hoeveel talent Manier
ook uitzonderlijke menschen als Moreau en Sumette weet op te voeren, de vleeschelijkheid
domineert zijn vizie zoo zeer, dat men het boek met weerzin ter zijde legt. -

FRANCOIS MAURIAC: Commencements d'une vie. Bernard Grasset,
Paris, 1932. (17 X 11.5). 130 blz. Ffr. 9.—.
.--- B p—,
Mauriac's eerste, doch, naar hij meedeelt, ook zijn laatste werk van dien aard. Eensdeels
omdat een auteur het meest van zichzelf geeft in zijn romans, anderdeels omdat het beeld, dat
hij al schrijvende van zichzelf gevormd heeft, niet adaequaat is aan dat wat werkelijk in
hem geleefd heeft. Het gebrek van alle kunst, dat het een hiaat laat tusschen ideaal en
uitbeelding, of een handige bescheidenheid: we moeten dit in het midden laten.

FRANCOIS MAURIAC: Le Noeud de Viperes. Bernard Grasset, Paris,
1932. ing. Ffr. 15.—.
— Bc p--,
Francois Mauriac heeft wederom een roman gepubliceerd, waarover gesproken zal worden.
Het is een werk, waarvan een zeldzame ontroering uitgaat: het is de aangrijpende blootlegging
eener ziel, een ontleding, waartoe al de kunst, de scherpe en diepe blik, de groote liefde
ook van Mauriac noodig is om ons in deze donkere ziel te doen afdalen en haar toch lief
te hebben. Lief te hebben is niet het woord: een grenzenlooze, een verteederde barmhartigheid
in zuiver Christelijken zin, dit is het domineerend gevoel dat Mauriac weet te wekken. Zoo
moet Christus den mensch hebben liefgehad, zooals Mauriac Kier een van haat en donkere
gevoelens beheerschte, maar ten slotte voor het Licht behouden ziel beschrijft. Het is een
allerzuiverst Christelijke roman, een boek dat gedrenkt is in de hooge, heilige liefde; het
Goddelijk mededoogen vervult het met een sidderende tragiek.

ANDRE MAUROIS: Le cercle de famille. Bernard Grasset, Paris, 1932.
,--• BC P.-Wanneer wij de genesis van dit boek nagaan, valt het gemakkelijk de gedachte te ontdekken,
die aan bet geheele verhaal ten grondslag ligt: een meisje ontdekt de schuldige verhouding, waarin
haar moeder leeft: zij lijdt er onder haar vader verstooten te zien, voelt zich in huis in haar
kinderlijke rechten aangetast en buitenhuis do-or haar vriendinnetjes vermeden. Zij zal in opstand
komen tegen alien die haar pijn doen, lijnrecht positie kiezen tegenover haar moeder; aan een
zekere behoefte tot reactie zal zij hoedanigheden en gebreken ontleenen en die verder in zich
voeden, terwijl deze misschien de hare van natuur niet zijn: zij zal leven onder een zucht tot
tot op den dag, waarop zij zich er op betrappen zal te handelen, zooals eenmaal
revanche'
haar moeder tegenover haar kinderen deed. We hopen dat we met deze ietwat simplistische
analyse, het algemeen en oorspronkelijk plan van den schrijver niets te kort gedaan hebben.
De scherpzinnigheid en vindingrijkheid van Maurois zijn grenzeloos. Hij weet het verhaal wel
altijd zoo te leiden, dat de handelingen van zijn helden waarschijnlijk worden en hun woorden
zich laten rechtvaardigen. Bij iedere wending in de actie der personen dwingt hij ons te bekennen
dat de dingen op de aangegeven manier zouden kunnen gebeurd zijn, maar tegelijk vermag hij ons
nimmer te beletten, te bedenken, dat zij ook geheel anders hadden kunnen plaats vinden.

R. DE MONTMORILLON: Jean-Marie. La Vraie France, Paris, 1931.
— B ,-(19 X 12). 238 blz.
Een eenvoudige geschiedenis met enkele ontroerende momenten. De tendenz is duidelijk.
jean-Marie, een Boer met een fijngevoelige ziel voor alles wat de natuur betreft -- is eenigszins
heidensch van opvatting. Een nieuw-gekomen pastoor, met ruime blik, leert hem zijn ziel
vinden en brengt zijn leven op hooger plan.

IRENE NEMIROWSKY: Les mouches d'automne. Bernard Grasset,
Paris, 1931. (17 X 11). 151 blz. ing. Ffr. 10.—.
--- Bc ,--,
In zijn eenvoud, zonder eenige opsmuk, geeft het verhaal enkele scherp-omschreven indrukken
van de tragedie, die zich daarginds heeft afgespeeld, en zeer karakteristieke bijzoliderheden
van het verblijf der verarmde en gedemoraliseerde Russen in hun toevluchtsoord Parijs.

COMTESSE DE NOAILLES: Le livre de ma vie. B. Hachette, Paris,
1932.
..--, B --Het persoonlijke belang dezer autobiografie is niet zoo groot; de belangstelling wordt vooral
gewekt door het entourage der hooge aristocratic, waarin zij opgroeide, meer een toevallige
dan een wezenlijke verdienste. De Comtesse schrijft een al te druk poetische stij1 en wil meer
verblinden dan treffen. Wat men graag zou willen weten, krijgt men niet te hooren; zij schrijft
Naar leven meer voor eigen genoegen dan tot voldoening van den lezer. Een sober en bescheiden
relaas van haar lotgevallen zou verkieslijker geweest zijn dan deze opgesmukte regOut, waarin wij
voortdurend herinnerd worden aan haar gevoeligheid, haar opoffering en haar begaafdheid.
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ERNEST PEROCHON: L'eau courante. Plon Nourrit & Cie., Paris,
1932. (18.5 X 12). 243 blz. ing. Ffr.
B
Tegenover de hoofdpersoon Mazureau, een boer, staat een herderinnetje, Monique. De
eerste is hoogmoedig, vol ondeugden, waarvoor hij blind is; het meisje is onschuldig en
onwetend. Het contact tusschen beiden ontstaat door een zeer zinnelijke hartstocht bij
Mazareau, die zelfs zijn hoogmoed overheerscht, doch die door Monique in zijn ware wezen
wordt aangevoeld als een manifestatie van het kwaad. Tegen haar wil geraakt zij onder den
invloed daarvan, doch wordt op het uiterste moment gered. Het verhaal suggereert sterk
de verborgen hartstochten en de macht daarvan op het leven van den bezitter en dat van
zijn omgeving. De dorpssfeer is goed weergegeven en verloopt, doordat alles beperkt is
tot hetgeen in noodzakelijk verband staat met het karakter der hoofdpersonen, niet in overtollige details.

M. PERROY: Pour l'êternite. La Vraie France, Paris, 1932. (19 X 12).
212 blz.
Bc —
De geschiedenis speelt zich of in de tijd na de groote Fransche revolutie. Een Jong meisje
trouwt zonder het te weten met een afvallig priester. Haar huwelijk is ongelukkig, doordat
zij voelt dat er een ontzettend geheim drukt op het leven van haar man. Zij ontdekt de
waarheid op tragische wijze. Goede lectuur voor volwassenen. Geen literaire waarde.

ROBERT POULET: Le Trottoir. Denoè1 et Steele, Paris, 1932. ing.
ft-- D
Ffr. 15.—.
Poulet's „Le Trottoir" speelt onder weinig sympathieke individuen en beschrijft voortdurend
zwoel erotische toestanden, zoodat het benauwende lectuur vormt. De banale realiteit, die
nooit in de sfeer van het ideeele, in de sfeer der kunst wordt geheven, drukt neer. Een
niet geslaagd en niet gelukkig experiment.

COMTESSE PROZOR: Ebba de Wrede. Editions de la Revue Mondiale,
D
Paris, 1931. (19 X 12). 267 blz. ing. Ffr. 12.—.
Ebba de Wrede is een vrij zonderling personaadje en de roman van haar leven is een vrij
zonderlinge roman. Dat wil echter niet zeggen, dat bij bijzonder oorspronkelijk is, want dat
is hij zeer zeker niet, er zijn weinig zaken zoo banaal, op de wereld, waarin wij leven, als
ongezonde exaltatie en daar loopt deze gefingeerde biografie van over.

ROBERT RANDAU: Les Meneurs d'Hommes. Albin Michel, Paris,
1931. ing. Ffr, 15.—.
C
De levens- en denkwijze van verre vreemde volken is altijd interessant, ook al wordt ze op
slechts dragelijke manier beschreven. Randau kept blijkbaar zijn negers en muselmannen en
suggereert ons een levendige voorstelling over dingen en toestanden, die in Europa gewoonlijk
met gesloten deur afgehandeld worden, maar in Guinea meer in het daglicht geschieden.
Gemakkelijk leest dit boek niet, wegens de vele vreemde woorden en wegens de eigenaardige
toestanden die erin geschilderd worden. Meer een intiem dagboek dan een roman.

SUZANNE REMOND: La traverses du boulevard. Plon Nourrit et
Cie., Paris, 1931. ing. Ffr. 12.—.
BC
Een roman die zich bezig houdt met het Amerikanisme. Een Fransche studente gaat eenige
jaren studeeren in Amerika, leert daar een goedigen reus kennen met wien zij trouwt en alles
gaat naar wensch. Doch als zij na jaren met haar man in Frankrijk terugkeert en ook
daar op allerlei Amerikanisme stuit, wordt zij zich haar ontrouw aan eigen diepsten aard en
wezen bewust. Zij voelt het als een soort verraad aan de vaderlandsche traditie, dat zij met
dit Amerikanisme vrede heeft kunnen nemen. Er ontstaat vervreemding tusschen het echtpaar
die echter weer eenigszins bijgelegd wordt. Met psychologisch inzicht en met kennis van
zaken geschreven, behalve waar Katholieke gebruiken ter sprake komen. Diep gaat het niet,
maar het is handig en vlot samengesteld en het zielsconflict der hoofdfiguur is aanvaardbaar gemaakt.

G. RIBEMONT-DESAIGNES: Elisa. Bernard Grasset, Paris, 1932.
D
(19 X 11). 257 blz.
Beschrijving der avonturen van de hevig-hysterische Elisa. Deze vrouw, eerst een dag getrouwd
met een lijkbezorger, dan verliefd op een neger, tegelijkertijd beschermd door een idealistischen
droomer, een tijd lang dienstbode, en eindigend in furieuze losbandigheid, zou een studie-object
maar de romanschrijfster deed beter zulk een
niet
kunnen wezen voor een psychiater,

in het licht te plaatsen, hoe knap de beschrijving van zulk een wanordelijk leven mag uitvallen.
Sommige bladzijden zijn niet met inkt, doch met drek geschreven. Verspild talent, -- want
talent ontbreekt niet.

J. RIVIERE: Villegiature d'Ame. Mercure de Flandre, Lille, 1932.
A-- Bc —
(19 X 12). 232 blz. ing. Ffr.
Eenige lange en eenige korte schetsen, waarvan sommige zeer droefgeestig. Twee ervan
doen sterk denken aan Edgar Allan Poe. Andere weer zijn zeer zwak van structuur en
uitwerking. Alles bijeen genomen niet in het oog vallend.

REN8 SCHWOB: Ni Juif, Ni Grec. Plon Nourrit & Cie., Paris, 1931.
Bc
(21 X 14). 207 blz.
In Ni Juif, ni Grec ,schrijft Schwob het dagboek van den bekeerde; noteert hij met eerlijke
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nauwgezetheid maar in 't voile bewustzijn van de ontoereikendheid der woorden, alle gebeurtenissen, die plaats grijpen in een ziel, die zich tot God bekeerde en na 't eerste elan der bekeering
de wereld herontdekt, waarin zij eens als bewusteloos leefde en die de nietigheid beseft van een
leven, dat slechts op zich zelf en niet op God is georienteerd. Wat deze dagboekbladen zoo
bijzonder boeiend maakt, is de strikte eerlijkheid, waarmee bier een ziel zich over haar betrekkingen tot God, 't leven, menschen en natuur uitspreekt. Geen sentimenteele lyriek, die aan
't pathos van paradepreken en van sommige parochieblaadjes en krantenpraatjes herinnert.

JEAN SCHLUMBERGER: Saint Saturnin. N. R. F. Gallimard, Paris,
1931. ing. Ffr. 18.—.
Het verhaal van een familie-conflict in Normandie, in die Fransche provincie, waar de ruwe
kracht der oude Noormannen nog bewaard bleef. De oude William Colombe vervreemdt na den
dood van zijn vrouw en zijn drie volwassen kinderen, gaat lijden aan een kindschen grootheidswaanzin en brengt door zijn buitenspoiigheden het oude familiegoed in groote moeilijkheden. De
strijd der kinderen tegen deze gevoigen der verkindsching en daarnaast hun gebondenheid door
traditie en pieteit heeft Schlumberger met meesterhand geschilderd. De roman is voorbeeldig
gebouwd, de zoons en dochter zijn in hun psychische bijzonderheden en in hun onderlinge verhouding uitstekend uitgebeeld, alsook de oude vader in zijn infantiele feodaliteit, zijn grootheidsgevoel en zijn waan van miskend te zijn.

PIERRE HENRI-SIMON: Les Valentin. La Vraie France, Paris, 1931.
(19 X 12). 239 biz.
--- A ---,
Een zeer eenvoudige roman van twee gezinnen. Het eene raakt in financieele moeilijkheden en
weigert door verkoop van het oude familiegoed aan een vroeger handelaar --- thans rijk
geworden --- de reddende hulp. De familietrots verzet er zich tegen aan deze menschen
juist het goed te verkoopen. Het jongere geslacht denkt er anders over en door een huwelijk
blijft het familiegoed toch ongeschonden. Een onderwerp „vieux-jeu" met wat moderne passages.

ELIZABETH TASSET-NISSOLLE: Le massacre des Innocents. Edit.
„je Sers", Paris, 1932. (18.5 X 12). 230 biz. ing. Ffr. 12.—.
-- Bc ,-Ze zullen wel niet in de eerste plaats litterair bedoeld zijn, deze verhalen van verlaten
kinderen; de medegedeelde feiten berusten blijkens de inleiding, geheel op de werkelijkheid.
Maar toch beheerscht de schrijfster in voldoende mate haar taal om het lezen van deze
„documents" tot een genot te maken. De weergave is sober, doch heeft niets van de
moderne zakelijkheid, die alle gevoel opzettelijk buitensluit. Integendeel, wat pier hard is en
schrijnend, wordt verzacht door een oprecht medelijden en een warm-menschelijk medeleven.

PIERRE VARILLON: Jeremie. Emile-Paul Freres, Paris, 1931. ing.
Ffr. 12.---.
.-- Bc --,
Een verdienstelijke roman, die het leven schildert van een Fransch provinciestadje. De notabelen van Rêzes, jkremie 's woonplaats zijn haast alien verachtelijke gewichtigdoeners en
hypocrieten, die er slechts op uit zijn elkaar te benadeelen. Jeremie zelf is een singulier
mensch, een neurasthenicus, die plotseling als geslagen word met een Wilde hartstocht
voor een getrouwde vrouw. Hij begaat zelfs een moord voor haar en als zij, die niets van
zijn hartstocht vermoedt. hem onverwacht afwijst, stort hij ineen. De verschillende episoden,
die dit verhaal opbouwen, zijn schilderachtig geschreven, de hoofdfiguren zijn goed geteekend,
de nerveuze onzekerheid en vreesachtigheid van Jeremie is uitstekend uitgebeeld. Het geheel
verloopt wat monotoon en ongevarieerd, zoodat er geen sterke ontroeringen gewekt worden
en het verhaal wat kleurloos blijft.

JEAN LOUIS VAUDOYER: Laure et Laurence. Plon Nourrit & Cie.,
Paris, 1931. ing. Ffr. 15.—.
..— Bc --De hoofdfiguur is noch Laure, noch Laurence, maar Philippe de Collerye, een gevoelige
droomer, een verfijnd aestheet, die le17enslang zoekt naar en droomt over vrouwen. Hij is
gescheiden van zijn vrouw en heeft een volwassen zoon. Als hij op een zeereis een jeugdvriendin ontmoet, Laure, leven oude herinneringen in hem op: het is een voorbereiding op de
ontmoeting met Laurence, Laure's dochter, voor wie hij een oogenblik in vlam staat. Later
trouwt zijn zoon met haar. Een psychologische studie van Philippe de Collerye's gevoels- en
gedachtenleven, gedeeltelijk in dagboekvorm, gedeeltelijk in den vorm eener registreering
van Philippe's bewustzijnsindrukken. Vaudoyer heeft te veel talent om een onleesbaar boek
te schrijven; maar deze Philippe is ten slotte een zoo slap en futloos type, zulk een
nietsnutter en sensatiezoeker, dat hij moeilijk ten einde toe interesseert. Deze roman kon
niet boeien wegens het volkomen gemis van alle diepere levenswaarde.

JEAN VEZERE: Marie-Stella. La Bonne-Presse, Paris, 1931. (25 X 17).
--- A .128 biz. ing. Ffr. 5.—, geb. Ffr. 9.—.
Een stichtelijk verhaal uit het leven van een jong meisje, dat in een Pransch dorp zonder
priesters als 't ware de dienende liefde van de Kerk vertegenwoordigt.

JACQUELINE VINCENT: Nono et Cie. Descke de Brouwer et Cie.,
.-- A ^Paris, 1932. (19 X 15). 387 biz.
Een verhaal waarvan normaal lief en ,leed van een groot gezin de hoofdschotel uitmaakt en
dat boeit door de ervaringen van een jong meisje, dat uit het ouderlijke milieu weggehaald,
in een luxueuse omgeving wordt overgeplaatst, en daar tot in den grond wordt bedorven.
Zieleconflicten van kinderen, zonder overdrijving, en de onopgeschroefde schildering van
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een gezellig familieleven maken dit boek prettig leesbaar voor volwassen meisjes.

MARCELLE VIOUX: Lere Quin. E. Fasquelle, Paris, 1931. (19 X 12).
— C •--•
244 blz. ing. Ffr. 12,—.
Een vrijbuiter, die langs alle middelen z'n doel ziet te bereiken. Een minnares besteelt de
vrouw van z'n patroon --- bedriegt, etc. 'n Overbodig prul.

PAUL WEN Z: L'Echarde. La Vraie France, Paris, 1932. (19 X 12).
--• A —
241 blz.
Het verhaal speelt in Australia maar met een weinig verandering kan het even zoo goed
zich voltrekken in een ander werelddeel waar kolonisten zijn. Als we het b.v. vergelijken met
Marie Chapdelaine van Louis Htmon, wat is dit werk dan een armzalig paver romannetje.

H. WILLIAMSON: Tarka. Libr. Stock, Paris. (19 X 12). 245 blz. ing.
—B—
Ffr. 12.—.
Tarka is de geschiedenis van een jonge bever; tot in de kleinste details wordt het leven
van deze jonge mannelijke bever uitgewerkt; en het kan niet anders of de schrijver heeft deze
interessante dieren bestudeerd, evenals de geheele natuur van de landstreek die hij beschrijft.
Daardoor wordt het een zeer goed documentair boek, terwijl het literaire niet op den
achtergrond blijft, doordat de lyriek niet ontbreekt.

MARG. YOURCENAR: Alexis. Au Sans Pareil, Paris, 1930. (16 X 13).
--- C .-183 blz. ing. Ffr. 10,—.
Een „jeugd" spreekt zich hierin uit: hopeloos, fatalistisch, alles door begrijpen vergoelijkend
en toch aangeknaagd door een ondergrondsche honger, een heimwe,e dat achter deze haast
sinistere zinnen smeult. Groot van allure is het werk niet: bet is begrensd en te analystisch
--iiiii—Veifin . –OM van blijvende waarde te zijn.

MARG. YOURCENAR: La nouvelle Euridice. Bernard Grasset, Paris,
--- Bc /—
1931. (18.5 X 12). 270 blz. ing. Ffr. 15.—,
Een jonge man doet het verhaal van zijn liefde tot een gehuwde vrouw. Zijn wedervaren is
niet bijzonder interessant, zijn zelfanalyse doorspekt met een soort van vervelende algemeenheden, die het verhaal een zekere mate van psychologische waarde schijnen te moeten geven,
doch het nog vervelender maken dan het al is. Als weergave van de liefdegevoelens en
-overwegingen van een jongen man, lijkt het ons vrijwel mislukt. De stijl is van de soort,
die begint te praten, doorratelt en niet op kan houden; schrijfstersstijl.

COLETTE YVER: Le vote des femmes. Calmann-Levy, Paris, 1932.
— B .—
ing. Ffr. 12,—.
Colette Yver plaatst in deze roman een vrouw, wier huwelijk te Rome geannuleerd is,
tegenover drie broers, die allen onder haar bekoring raken. Zij kiest tenslotte den onwaardigste,
een verloren zoon, die zijn familie onteerd heeft en zij rechtvaardigt deze instinctieve keuze
met religieuze motieven. Een liefderoman, maar voor Colette Yver is de liefde niet een frivool
spel van het oogenblik. Deze katholieke schrijfster huldigt in al haar werken de eeuwige
zedewetten der Kerk, de menschelijke natuur. Zet men zich heen over de onwaarschijnlijkheid
van het begin, de annuleering van Odile's huwelijk wegens gebrek aan consensus. dan verloopt
de roman verder vlot en waarschijnlijk genoeg.

COLETTE YVER: Vincent ou la solitude. Calmann-Levy, Paris, 1931.
Ffr. 15.—.
--- A --De Vincent van het verhaal, een energieke jonge man, die zijn studies voltooid heeft, krijgt een
bloedspuwing, moet een tijdlang in een sanatorium verblijven, vanwaar hij niet genezen
terugkeert, ziet of van een huwelijk en gaat zich als dokter in een arme buurt aan de
bestrijding der T.B.C. wijden. Het psychische proces dat Vincent doormaakt tengevolge
der plotselinge bloedspuwing, is het hoofdthema, dat de schrijfster zich te bewerken heeft
gegeven. Haar boek herinnert aan de psychologische romans van Bourget. De intrige is
weinig verrassend of belangrijk; haar voornaamste zorg geldt de beschrijving der innerlijke
reacties en toestanden van de optredende figuren. Wij zijn Kier ver van alle naturalisme en
realisme in den engeren zin: Colette Yver styleert haar personen en gebeurtenissen en
vermijdt al het donkere en troebele, zoodat er een verhaal blijft van edel denkeade, beschaafde
menschen.

(ZONDER NAAM) : Carrousel de Washington. Librairie Stock, Paris,
— Bc --,
1933. (19 X 12). 288 blz. ing. Ffr. 15,—.
In een bonte carrousel zien we ze voor ons de politiekers, de Wallstreetgoden, de diplomaten,
afgevaardigden van de volksvertegenwoordiging, hooge ambtenaren en vooral niet te vergeten
al de schoone vrouwen dezer heeren. Onbarmhartig worden ze alien belicht en we krijgen
een zeer zeldzamen kijk op dat alles, wat zich aan ons opdringt als ..Amerika". Ook aan
de pers en aan de schandaalkroniek is alle aandacht gewijd.

Duitsch
De algemeene depressie, die zich als een looden last legt op het oeconomisch leven van Europa, treft in 't bijzonder onze Oosterburen en

104

ROMANS EN ONTSPANNINGSLECTUUR.

wel in ontwrichtende mate. De nood van iederen dag, 't bange uitzicht op
'n sombere toekomst dwingt de geesten aldaar sterk in materieele
richting. In geen land van Europa (afgezien van Sovjet-Rusland, waar
zulks van staatswege wordt gedecreteerd) treft men in de uitingen van
boek en pers zooveel niet te misduiden voorboden van de toenemende
macht van de materie over den geest. Overheerschend zijn de sociale en
materieele motieven in de literatuur — noodkreet en aanklacht zijn inhoud
en accent van poezie en tooneel en roman. Wil in Duitschland een dichter
carriere maken ,-- aldus de meening van litteratoren met verschillend
wapen als DOblin, Mann, Euringer --- dan dient men partij te kiezen.
En zoo beleeft men 't tragisch en weinig verhef fend schouwspel (of
beter beleefde men voor eenige maanden, want de beweging van
den germaanschen fascist brokkelt hopeloos snel of ) , dat jonge
dichters van revolutionnairen inslag zich tot Hitler bekeeren en als op
bestelling (ein Pfund Butter — ein Pfund Litteratur) racistische romans
of tooneelstukken leveren. En zoo is 't ook gesteld met de communisten
— vergelijk 't werk van Becher, Scharrer, Bauer — wier uitgeverijen als
paddestoelen uit den grond opschieten.
Is dit beeld van de huidige geestesgesteltenis in Duitschland geprojecteerd uit diverse uitingen van pers en boek — die min of meer een
of ficieel karakter dragen — er zijn anderzijds zooveel andere verschijnselen, die evengoed een geheel afwijkende verklaring motiveeren kunnen.
Over geheel dit uitgestrekte land met zijn uiteenloopende bevolking
zijn kleine groepen verspreid, die zich voorbereiden de opengevallen
plaatsen in het Duitsche geestes- en beschavingsleven geleidelijk-aan te
bezetten. Duitschland bevindt zich op het oogenblik in een geestelijken
ombouw, in 'n kenteringsproces en 't lijkt ons onmogelijk zelfs bij
nauwgezette bestudeering der verschillende geestes-uitingen thans reeds
de omtrekken van 't komende te markeeren.
Vooral onder 't Katholiek volksdeel breekt zich in deze omstandigheden
een breed verlangen baan naar grootheid, eenheid en harmonie. In de
afgeloopen jaren van defensieven rust hebben talloos velen hun krachten
geconserveerd, om met breeder phalaux en onder voorspoediger vooruitzichten het of fensief te wapen op de verscheiden gebieden der menschelijke activiteit. Een belangrijk aandeel wordt ten deze reeds geleverd
door Katholieke uitgeverijen als KOsel, Pustet, Herder, Schwann, etc.,
die den druk der tijden ten spijt hun cultureele werk onafgebroken
voortzetten. Memoreeren we slechts de deelen van de Bibliothek der
Kirchenvdter bij KOsel, Bachem's Geschichte der Zentrumspartei, waarvan 't laatste deel 't licht zag, Das Katholische Deutschland van onzen
Nijmeegschen hoogleeraar Prof. Kosch, het Staatslexikon en bovenal Der
Grosze Herder, dat z'n weerga niet kent in geheel de Katholieke wereldliteratuur, 'n encyclopaedie, die bezig is te groe pen tot een rijk, variant,
en allernuttigst informatiebureau. Vervolgens de werken over yolkskunde en religie, zooals het voortref felijke boek van Max Bohm Das
eigenstandige Volk, de monografieen over alom-gevierde heiligen onder
leiding van Prof. Schreiber en last not laest de schrifturen van den
Katholieken Bioloog Prof. Hermann Muckermann Kind and Volk, die
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de nieuwe wetenschap der eugenie onder Katholiek aspect beschouwt.
Ook op philosophisch gebied nemen de Katholieken met souvereine
kracht deel aan de discussies van onzen tijd. 'n Tref fend bewijs van
P. Przywara's geestelijke activiteit was 't eerste deel zijner philosofie:
Analogia Entis, waarbij zich naar inhoud en geestelijke verwantschap
aansloot Seinsrythmik van Zr. Walter. Het nieuwe element in deze
philosofische verklaring ligt hierin, dat rekening gehouden wordt met
het princiep der polariteit, waardoor in 't denken en heel de zijnsorde
het rhythme betrokken wordt.
Veelvuldig was dit jaar 't aantal werken, die bijdroegen tot den ombouw
van staat en samenleving. Wij noemen vooreerst de gedegen werken
van P. Gundlach S.J. en P. Nell Breuning S.J., die Quadragesimo Anno
tot uitgangspunt van hun sociale hervormingsplannen kozen en de
verwerkelijking der bedrijfsorganisatie in de ondernemingen den noodigen
geestelijken onderbouw gaven. Vervolgens Weippert's Das Prinzip der
Hierarchie, dat breedvoerig het vraagstuk der beroepsstanden ontleedt
en het lezenswaardige essay van Schram: Radikale Politik. Hierbij valt
op, dat niet alleen de oeroude Katholieke gedachten en waarheden doch
tevens nieuwe sociale ideeen, gelijk Ch. A. ons in zoo rijke mate biedt,
steeds gretiger aandacht en practische toepassing vonden in andersdenkende kringen. Niet minder opmerkelijk is, dat naast het Katholieke
staatsideaal ook het protestantsche zich steeds duidelijker te woord
meldt --, gelijk in 't overigens critisch te lezen werk van W. Stapel
Der christliche Staatsman en Junger's Der Arbeiter, Herrschaft and
Gestalt, dat zich geheel in Duitsch-fascistische richting beweegt.
Bij deze meer wetenschappelijk-georienteerde litteratuur sluiten zich
indirect ook de literair-historische publicaties aan, die overigens van
weinig opvallende beteekenis waren. De eenig-belangrijke stonden sterk
in 't teeken van het Goethe-jaar. Zoozêêr stand de aandacht van staat
en yolk gekeerd naar den dichter-heros van Weimar, dat — naar een
publicist beweerde — daardoor het roer van staat 'n tijdlang in 't ongereede raakte. Hoe dit zij, na 5752 Goethe-publicaties kan zonder
overdrijving worden geconstateerd, dat physisch als psychisch iedere
vezel van Goethe's wezen is ontleed, iedere periode en sententie van z'n
omvangrijk werk is „geproefd” en niets omtrent z'n persoon en werk ons
meer kan onthuld worden! Zelfs 'n werk over Goethe's „aline" bleef niet
ongeschreven en bracht 't wereldschokkend bewijs, dat Goethe's geest
en gebit „kongeniar waren. De meeste Goethe-werken dropen van
vereering en eerbied en bleven op een volkomen oncritisch standpunt
t.o.v. z'n werk zich bewegen — getuige de publicaties van Gundolf,
Peters, Bieber! Anderen poogden ons hem voor te stellen als vrijmetselaar,
en vrouwenjager en speculeerden op den volkssmaak of propagandistische
doeleinden. Meer aan nieuwe motieven en gezichtspunten waren toe
de Goethe-studies van Prof. Kindermann en de diepzinnige Faustcommentaar van Hefele. 'n Opzienbarend werk was Muckermann's
Goethe, dat den Mensch en Dichter beschouwde vanuit Danteske
perspectieven en een geheel nieuwe Katholieke opvatting omtrent z'n
werk en wezen te berde bracht. Deze Goethe-apologie tracht het
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nationale genie ook voor de huisgenooten des geloofs aanvaardbaar te
maken waardoor een beeld ontstond, dat essentieel verschilt van den
historischen Olympier van Weimar.
Geen practische vernieuwing en zoo goed als geen literaire verrassing
bood ons de literatuur in engeren zin in 't afgeloopen jaar. Nemen we
b.v. de allerwege geprezen werkjes van Keun: Gigli eine von Ins en
Das kunsteidene Madchen. Keun's voorliefde voor felle contrasten,
theatrale levensmomenten spelen haar nagenoeg voortdurend parten.
Eenerzijds opvallend door haar technische vlotheid, wekt haar gevoeligheid spoedig den indruk van banaliteit. Het levensgeval van Doris,
die haar geluk prijs gaf voor de vluchtige genegenheid voor een man
kan ons niet blijvend interesseeren. Wat bij Irmgard Keun echter in
ruime mate aanwezig is, te weten lichte en rake typeering, slagvaardige
observatie, mist Maria Bauer in haar roman Monika Maria, 't levenslot
van een doofstom meisje, dat zegenrijk haar moeilijken weg gaat --- en
in nog meerdere mate ontbreken deze kwaliteiten in Tinhofer's Die
kleinglaubige Theresia: de groei van een verwaarloosd meisje tot vrouw
langs vele doolpaden des levens. Door een overdreven gevoelsrethoriek
wordt het sentiment herhaaldelijk onzuiver. Het effect wordt daarenboven dof en minder direct door de onbeholpen poging hier en daar
literatuur te kweeken. Nagenoeg op eenzelfde levensplan beweegt zich
de roman van Graf, wiens gezond realisme in ieder werk onvervalscht
blijkt en nooit verwordt tot troebele romantiek. Bolwieser is 'n huwelijksverhaal — een aanschouwelijke reproductie van 't provinciale leventje
van een stationschef, 'n ongecompliceerde Spieszburger, die door z'n
vrouw bedrogen wordt en door haar toedoen in 't gevang komt. Deze
krachtige vertelkunst naar provincialen trant doet weldadig aan, zoo
men haar stelt tegenover een werk als Stefan 1Rott. Literair bezien overtreft Brod den al te productieven Graf --- hoewel hier 'n strakke
compositie ontbreekt en 't werk te zeer een filmachtige opeenvolging is
van ondergane indrukken uit een corrupte wereld, het intellectueele leven
van Praag van voor den oorlog. Opmerkelijk in deze breed-opgezetten
roman zijn de diepzinnige gesprekken van den godsdienstleeraar met den
held van 't boek, die innerlijk diep de ideeele tormenten ondergaat van
een zeventien-jarige, die voor zijn „Entscheidung" staat.
Komen alle problemen van 't jongere geslacht van voor 1914 hier aan 't
woord — in Werfel's jongste roman gaat het slechts om een probleem:
de vader-tirannie van Domenico Pascarelli. In dit werkelijk-grootsche
epos Geschwister von Neapel is getracht naar de uitbeelding van een
ongewoon literair verschijnsel: de tragische lotsgevallen van een stel
„Geschwister” met hun uitzonderlijken vader-tyran aan 't hoof d. Deze
Don Domenico verdeelt zijn wereld in twee deelen: de familie Pascarelli,
die hem alleen als zijn eigen maaksel toebehoort en de wereld rondom
hem: der feindliche Rest. Van 't begin tot 't einde leeft men ontroerd en
geboeid 't geheele zielewezen der familie Pascarelli mee — van 't begin
der geboorte der Napelsche Geschwister, tot hun uiteengaan van den
huiselijken haard en hun fellen opstand tegen de stugge hardheid van
den eminenten eenzijdigen vader. In dit boek is een sterk evenwicht van
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compositie, een diepte van psychologisch inzicht, welke duiden op een
ongewone genialiteit, waarvan nog beduidend werk te verwachten valt.
Een tref fend exponent van de moderne Duitsche litteratuur is Neuman's
Die Macht: 'n eigenaardige mengeling van moderne zakelijkheid en
traditioneele romantiek. 'n Kaukasisch vorst door de Sovjet achtervolgd,
tracht in Weenen hulp te vinden, doch wordt door geldjagers gewetenloos
uitgebaat. In deze meesterlijke montage van een geweldige reeks gebeurtenissen werd de duivel van dezen tijd, de mammon, tot leven, tot
een bijna alomtegenwoordigheid. Werd dit met brandende ernst
geschreven boek nergens tot een kapitalistisch tendenz-geschrift — zulks
kan helaas niet getuigd worden van Der Zentaur. Hierin wordt Thiesz'
„heldische Fiihrerschicht" te nadrukkelijk geaccentueerd, hetgeen te
meer opvalt, omdat deze jeugdleiding ten slotte bestaat in 't ontwijken
der moeilijkheden — in 't vrijwillig den dood ingaan. Dit maakt de
waarde uiterst relatief, hetgeen te betreuren valt, vermits schr. er meermalen in slaagde een schel licht te werpen op de mentaliteit —. op de
tragische gespletenheid, welke een groat deel van onze spes patriae
kenmerkt. Ligt de waarde van Der Zentaur ten slotte in de tendenz, in
't verhaal, het „hoe" geeft aan Der Arzt Giono z'n bijzondere beteekenis.
In dit geprijskroonde boek verhaalt Carozza z'n levensgang, gevoelig
en met tref fenden eenvoud, waarbij volgens een criticus, 't innerlijke en
uiterlijke in bijna volkomen harmonie versmolten zijn.
Den ongunst der tijden ten spijt verrast ons Wassermann ook dit jaar
wederom met een meesterschepping Bula Matari: die z'n geestesvitaliteit
en veelzijdige literaire belangstelling in 'n nieuw licht stellen. Evenals
Columbus is het 'n boeiend levensrelaas, historisch in de weergave der
feiten — of zooals Wassermann 't zelf zegt — z'n geestelijke ontmoeting
met den mensch Stanley. Dit boek is een voortref felijke schets van
Stanley's jeugd en 'n overzicht van diens tochten als reporter door het
hart van Afrika, z'n exploitatiereis op zoek naar Livingstone, z'n expeditie
door oerwouden naar verborgen levende negerstammen. Naast Wassermann trad geen der schrijvers met gevestigde reputatie: Bahr, Hauptmann, Mann etc., dit jaar met een nieuwe creatie voor 't voetlicht. Alleen
Kellermann liet na zes jaren reisreportage van zich hooren met een
niet onverdienstelijk-geschreven werk: Die Stadt Anatol: een ietwat
druk-doende roman, die de plotse groei beschrijft van een Roemeensch
dorpje, door de ontdekking van petroleumbronnen in beroering geraakt,
tot een Europeesche City. Boven 't anecdotisch geval verheft 't werk
zich echter niet — 't leven wordt bier voorts getaxeerd als een handelszaak: 'n boek zonder idealisme.
Alle genoemde werken van diverse pluimage wijzen op een diepgaande
crisis, die eerst overwonnen moet worden, alvorens men tot geordendheid
zal kunnen geraken. Niet alleen omdat er zich niet ieder jaar nieuwe
problemen voordoen -- hoezeer het levenstempo ook is versneld — doch
ook omdat de verregaande industrialiseering van het literatuurbedrijf
een regelmatige groei handicapt, vervallen vele schrijvers in herhalingen.
Nog slechts sporadisch laten zich de twee overwegende geestesrichtingen
onderscheiden in de hedendaagsche Duitsche literatuur; een, die gekeerd
8
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staat naar ondergang en verval --- symptoom van vertwijfeling en dof fe
onzekerheid — en dezen ondergang dient en de ander, die gericht houdt
over den tijdgeest en naar mogelijkheden peilt voor een nieuwere toekomst. Het streven naar f elle bewogenheid, spanning en enerveerende
sensaties is al deze schrijvers eigen. Doch ze hebben zich daarbij nog
niet ontrukt aan de dwalingen van hun voorgeslacht: materialisme,
nationalisme en vooral sceptcisme. Hun zoeken naar een hechte, zekere
norm, naar een vast en betrouwbaar fundament gaat vooralsnog niet uit
naar het religieuze, het geestelijke en eeuwige in tijd en leven. 'n Beeld
van 't eeuwenoude conflict tusschen goed en kwaad, schuld en boete
ontstaat dan ook niet uit hun oeuvre, dat eenzijdig 't leven beziet, uitsluitend naar de materieele en amoreele zijde. 'n Rijker gevoel van orde
en vorm, 'n sterke en overtuigende verdediging van godsdienst en
zedelijkheid vindt men in 't werk van Katholieke auteurs als Herwig,
Weinrich, DOrfler, Weismantel — doch zij traden dit jaar niet op 't
voorplan. Naar de plaats, door Herwig's jammerlijk verscheiden open
gevallen, dong Weinrich met Lowengrube: de leeuwenkuil waaruit opstijgen de aangrijpende klachten van de vele zielen, door hun zonde en
barre nooddruft ingemetseld in de grootstad. Hoe suggestief echter van
titel en edel van bedoeling stelt dit levensdrama van een Katholiek
proletariersgezin in de diaspora teleur, nademaal dit an sich schokkende
gegeven boven de scheppingsmacht van den fijnzinnigen expressionist
Weinrich ging. Het leed en de vreugde van de ontredderde gestalten
uit zijn werk wist Herwig tot de onze te maken --- de gebeurtenissen uit
Weinrich's boek volgen we met geroerde aandacht, zooals we lezen een
romantisch relaas a la Paul Keller. Wel heeft Weinrich met lief de
z'n figuren geteekend, doch ze niet geheven op 't plan van Herwigs
gestalten, die leven als uitzendposten van Gods genade. Tragische
zondendoem en religieuze innigheid wisselen elkaar steevast of — doch
de zielestrijd van deze boerenfamilie in de protestantsche grootstad -wist
schr. ons niet overtuigend uit te beelden. 'n Vergrijp aan de machtige
epiek van Handel Mazzetti heeten we Meister Albert and der Ritter.
Als geestelijk levensportret een mislukking, is 't tevens als compositie
verbrokkeld. In stede van een bewogen weergave van tafereelen — een
losse opeenvolging van gebeurtenissen zonder eenig-innerlijken samenhang. Talrijke gesprekken zijn niet meer dan rhetorische uitweidingen of
uitstalling van biografische geleerdheid. Von Stockhausen's nieuwste
werk is een braaf gelegenheidsboek omtrent St. Albertus' Cannonisatie.
Eerlijker ook als epigone-werk is de verheerlijking van den Duitschen
held in Der Gurnitzer, 'n verhaal ontroerend van levenswaarheid.
Op een geheel ander plan, dan deze historische reminiscenties beweegt
zich Der Jangling im Feuerofen, Steguweit eerste breed-opgezette
werk. Groot en schokkend werk is 't niet, doch als Heimatbuch heeft
't 'n eigen accent. Deze uit de loopgraven terugkeerende soldaat is een
wonderlijke gast, die moedig zich heenslaat door ontreddering en
duizenderlei tribulation --- 'n heldenfiguur met een zelfverzekerd optimisme, dat bij lezing aanstekelijk werkt. 'n Boeiend levensboek, door
en door gezond van gehalte en gestalte en naast het bittere, doch kern-
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waarachtige Deutsche allein van Schauwecker, 't beste tijdsboek, dat
heenwijst naar een betere toekomst. Modern van accent en methaphysisch
gefundeerd vooral in de uitbeelding van 't bekeeringsproces van den
jongen artist, die z'n ziel als laatste kleinood uit de desolatie der grootstad weet te redden — is 't sterk-geschreven boek van Cosmus Flam:
Das letzte Kleinod. Ook Karl Barromeus Heinrich heeft zich in Menschen des abergangs gewaagd aan 't teere gegeven van 'n ziele-inkeer,
waarbij hij niet zooals Flam de louterende kentering van de hoofdpersoon, doch van heel een geslacht psychologisch trachtte te duiden.
Naast scherp-geziene tranches de vie uit het vooroorlogsche leven, die
deels goed geschreven zijn, zijn de overige episoden veel zwakker en
is de zielkundige ontwikkeling van den Beierschen edelman, die in
't Katholicisme na een zondig leven vrede en verlossing vond, weinig
overtuigend. Want bij alle kwaliteiten van stijl en compositie heeft hij
evenmin als Flam in Das letzte Kleinod vermogen te verzichtbaren de
goddelijke genademacht bij het ingrijpen in 's menschen lotsbestemming.
Vol mysterie en religieuze diepte zijn de verzamelde gedichten van Ruth
Schaumann in Die Tenne: verzen van een strakke conceptie, en subliem
vormvermogen. Meer abstract en cerebraal, want missend gevoelsechte
poetisch elementen, daarbij echter diepzinniger van gedachte en symbool zijn Deml's Sprache der Dinge en Hasenkamp's Salzburger Elegie.
Philosofisch van gedachteninhoud, hier en daar geforceerd van beeldspraak en gewrongen van zegging zijn de tweegesprekken tusschen een
mystieke ziel en haar eerste Oorzaak, welke de diepe denker P. Przywara
bundelde in Karmel.
In 't werk der jongeren, dat Binds jaren ons geen blijde verrassingen
baarde, voltrekt zich eenige kentering. Noch hebben zij de klove tusschen
heden en verleden niet geheel overbrugd — doch hun voorkeur voor
scabreuze situaties, verwildering en aberraties is op den achtergrond
gedrongen. Vergelijk Paris abet mir met 't voorlaatste werk van Mendelssohn Fertig mit Berlin en de anders-gerichte visie springt in 't oog.
In dit gespannen boek leeft een eenheidssfeer, ondanks de filmische reeks
van naast, over en in elkaargeschoven tafereelen. Meer geslaagd van
compositie en stofkeus is Die Manner von St. Kilda: de dichterlijke
uitbeelding van 't verbeten conflict tusschen oud en jong op een afgelegen
Hebriden-eiland. Beide werken dragen een accent van bittere ernst en
waarachtigheid. Geheel anders geaard is 't werk van Hauser, die ons in
Das Segelschiff het eerlijke en onpartijdige relaas van een zelfbeleefde
tocht met een zeilschip gaf ,-- 't hondenleven aan boord van een ouderwetsch vervoermiddel geschreven met het rhythmisch vermogen van een
scherp-observeerenden cineast. Bleek uit dit werk echter reeds een p-zij 't nog schuchtere -- verheerlijking van de levenlooze materie ten
koste van den geest, veel sterker treft deze ongegronde belangstelling
voor allerlei technische schoonheden in Noch nicht; als een verhaal vol
losse frissche sensaties opgezet, doch uiteenvallend in een reeks beschrijvingen van abstracta, van materieele dingen zonder eenig geestelijk
H. H.
verband!
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RLIDOLF HANS BARTSCH: Der Grosze und der Kleine Klaus. L.
Staackmann, Leipzig, 1932. (18 X 12.5). 224 blz. ing. M. 4.—.
-- Be ---9
Liefde tot het woud, eerbied voor de bosschen en het leven, wat in hen woont, geven deze
roman een groote en zeer eigen bekoring. Dit boek heet heidensch, maar deze „heidensch"-heid
verschilt dan hemelsbreed van het perverse, moderne heidendom der steden, waartegen het een
kloek requisitoir uitspreekt

WALTER BAUER: Ein Mann zog in die Stadt. Bruno Cassirer, Berlin,
1931. (20 X 12.. 287 blz.
---- Be ,--Een meesterwerk, een klacht, een schrijnende, een adembenemende klacht, die soms een aanklacht
wordt en een enkele maal zich spant en strekt tot een aanval. Een landbouwer, met zijn vrouw
vestigt zich in de stad, een dier „gewone", dier grauwe menschen. waarvan men nooit leest,
als ze geen ongeluk krijgen of geen misdaad begaan; waarvan het bestaan alleen gekend wordt
door hun familie en naaste omgeving en door den ontvanger, voor wien hij een artikel van
't kohier is, alsook voor 't ministerie van defensie voor 't geval er oorlog uit mocht breken.
Walter Bauer heeft dit leven van dien „gewonen" man en diens vrouw, die weerloos steeds
dieper zinken, in armoede en leed, niet beschreven, niet bekeken op een afstand, vanuit een
standpunt. Hij schreef vanuit dit leven zelf; hij zag vanuit dit leed en herschiep het in een taal,
die onbesmet bleef van de bacil der woordkunst, maar zee) geconcentreerd, z.5.5 intens, dat men
de woorden bijna fysief proeft.

LUDWIG BENNINGHOFF: Sturm aus Schwaben. Gebr. Enoch
Verlag, Hamburg, 1932. 260 blz. ing. M. 4.—.
..-- Bc —
Historische roman over de triomphtochten en de napoleontische wereldbeheerschings-droomen
van den Hohenstaufer Hendrik VI. Schr. bedoelt ook in de vaart van den strijd en het filmachtig
wisselend scenario de oerkracht, de zedelijke onverschilligheid, de wreedheid, de gemeenheid,
de niets en niemand ontziende doortastendheid, de alles aan zijn droomen opofferende realiteitszin van dezen held inwendig en uitwendig te teekenen. De snelle wisseling van tafereelen
maakt de meeleving van het geheel soms moeilijk en de straf tot het einde doorgevoerde
profetentoon zonder innerlijke verdieping werkt op den duur erg vermoeiend voor een rustige
sensibiliteit. De magische kracht van den dichter is in den schrijver te zwak voor de
uiterlijke vaart van het verhaal. Daardoor werkt de schildering van de ruwheid van zeden
der menschen, die in het verhaal optreden, zelf verruwend.

STEPHAN BERGHOFF: Von Stromern und Vagabunden. Herder b
Co., Freiburg i. Br., 1931. (18 X 12.5). 166 blz.
..-- B -Dit bundeltje houdt de verhalen in, die landloopers en straatschooiers den schrijver over
hun zwerversleven hebben gedaan. Deze verhalen geven een treffenden kijk op het zielige
zwerversleven van hen, die .,jenseits der Menschen" staan. Soms weet de schrijver zeer juist
den toon te treffen, waarin die uitgestootenen hem hun leed geklaagd zullen hebben. Ook
echter wordt het effect dier schetsen wat dof en minder direct door de pogingen van den
naverteller om er .,litteratuur" van te maken.

NIKOLAI BOGDANOW: Das erste Madel. Verlag der jugendinternationale, Berlin, 1930. (19 X 13). 231 blz.
--, C --Deze geschiedenis is romantisch, want het is de geschiedenis van het individu. Het is niet op
de eerste plaats de verheerlijking van wat Kier de helfhaftige periode der Komsomol genoemd
wordt, het is op de eerste plaats de verheerlijking van een enkele figuur, het eerste meisje,
dat in een bepaald district tot de communistische jeugdvereeniging toetrad. In Das Erste Midel
wordt gezocht naar een nieuwe en betere verhouding der geslachten, stelt schr. vast. Er wordt
echter enkel in getoond, dat de zoogenaamde vrije liefde, die blijkens dit boek zelf, door vele
communisten als een ideale verhouding beschouwd wordt, allerminst ideaal, onmenschelijk en zelfs
onpractisch is. Om aan de gevaren dezer .,vrije liefde" te ontkomen wordt Kier een oplossing
gevonden, die niet bepaald nieuw, maar integendeel zeer oud is en die welbeschouwd neerkomt
op het monogame huwelijk.

BRUNO BREHM: Wir alle wollen zur Opernredoute. R. Piper & Co.,
Munchen, 1931. (20 X 14). 222 blz.
-- B -Deze humoristische roman speelt in Weenen. Geen wonder dat de Weensche vroolijkheid
haar aandeel ertoe heeft bijgedragen. Maar de ernst ontbreekt niet. Herinneringen aan de eerste
jaren na den wereldoorlog geven een ernstige, zelfs sombere stemming aan sommige bladzijden.

MARIA BRIE: Graf Balduin und seine Tochter. Rudolf Geering, Basel,
1931. (20.5 X 14). 80 blz.
p--- Bc --Dit is een goed geschreven novelle over Boudewijn van Vlaanderen, die eens Keizer was
van Constantinopel, hoe hij terugkeerde in Vlaanderen en door zijn dochter Johanna ter dood
werd veroordeeld. De situatieschildering is levendig en er is spanning, zonder dat daartoe
van valsche effecten gebruik gemaakt wordt.

KUNO BROMBACHER: Zwischen zwei Jahrhunderten. Karl Borromaus
Glock, Nurnberg, 1931. (19 X 11.5). 304 blz.
--- Be --Er is bier een man aan het woord, die fel kritisch staat tegenover zijn tijd en de gangbare
ideeen. Ongemeen plastisch komen ons gezondheid of voosheid der ideeen voor oogen; met
rake trekken in lijf en bloed aanschouwelijk gemaakt. Te meer voelen we hoe moeilijk
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het is zelfs voor een rechtzinnig ongeloovige om een opgang te maken naar het katholieke
Geloof. -- Een enkele kantteekening: het geval dat Thea, een vroom meisje, zich laat doodbloeden, zonder er lets tegen te doen, lijkt zonder nadere verklaring, niet te verantwoorden.

OTTO BRUES: Der Walfisch im Rhein. Horen-Verlag, Berlin, 1931.
— Bc ,--v
(20 X 13). 260 blz.
Een beurtschipper heeft door de vreemde overheersching weinig genoegen meer van zijn
emplooi. Zijn echtgenoote heeft echter ondernemingsgeest en koopt een opgezetten walvisch
van een failliete filmonderneming, welke in de plaatsen langs den Rijn wordt vertoond.
Maar daar hangt aan die filmonderneming, aan den walvisch en aan het schip nog zooveel
vast, dat het niet na te vertellen is. Voor den geest van dien tijd met het goedmoedig
Rijnlandsch oog bezien, zouden we het werk haast documentaire waarde durven toeschrijven.

ROBERT CONRAITH: Maria Magdalena. Franz Borgmeyer, Hildes6—, B -heim, 1932. (19 X 13). 387 blz.
Een romantisch verhaal dat sober de bijbelsche gegevens paraphraseert en menige stond van
vrome aandacht bij lezing zal schenken. jammer, dat dit onderwerp niet literair doorwerkt werd
-- het genot zou ruimer en hooger geweest zijn.

THEODOR DALIBLER: Die Gättin mit der Fackel. Deutsche Buch--- Bc .--gemeinschaft, Berlin 1931. 242 blz.
DAubler is een prettige, geestige verteller. Licht spelen zijn zinnen over het papier: zonder
diepgang maar ook zonder storing. De lotgevallen van een kleine reis naar Griekenland,
waarvan twee gelukkig-begaafde en natuurlijk schoone vrouwen (niet al te mooi, want dat
is de mode niet meer) het middelpunt vormen! De moeder is de bijzondere aantrekkingskracht
voor een aantal hopeloos verliefden, maar te argeloos om lets van de tragedies, die zich om
haar afspelen te merken, totdat zij door een gedwongen wordt om naar hem te luisteren.
Deze maakt dan een scene, vlucht weg en is verder onvindbaar. De dochter daarentegea
een meisje van nauwelijks twintig jaar, is slim genoeg om de heele situatie te doorzien, redt
een levensmoeden minnaar voor zelfmoord en zal waarschijnlijk zelfs met hem trouwen.

JOSEPH DELMONT: Die Gaunerfahrten des Tim Shea. Geillustreerd
door Hans Michaelis. Weltbiicher Verlag, Berlin-Friedenau, 1932.
-- A --(12.5 X 8). 256 blz.
Kris en kras trekt Tim Shea door de Vereenigde Staten van Amerika. De schrijver last
hem vele en vermakelijke bandietenstreken uithalen, zooals ze alleen verondersteld mogen
worden in het land der onbegrensde mogelijkheden. Ongetwijfeld zijn deze bandietenstreken,
evenals zoo vaak bij badinage, gechargeerd, waar zij zijn als zoodanig bedoeld en geven
ondertusschen toch een aardigen kijk op dit land van „tramps". .,bootleggers", „speakeasy's", corrupteerende ambtenaren. Zij zijn bovendien doorspekt met echten Amerikaanschen
humor.

EDWIN ERICH DWINGER: Die zwifolf Rauber. Eugen Diederichs,
-- C -Jena, 1932. 228 blz. ing. M. 2.70.
Dwinger verhaalt hier van een Russischen zonderling, die na een voorname rol gespeeld te hebben
in de bolsjewistische omwenteling, een innerlijke omkeer doormaakt, Rusland verlaat en op het
tijdstip van den roman huist in de kelders van een slot aan de zee in Noord-Duitschland. Hij is
een Tolstoi-natuur en wil terugkeeren tot een primitieve, natuurlijk goede, ongecivilizeerde menschelijkheid. Een vrouw, die hij half tot zijn ideeen bekeerd heeft, komt zijn verblijf deelen.
Maar wanneer zij moeder is geworden en weer in comfortabeler verhoudingen gaat leven, voelt
hij zich ontrouw geworden aan zijn ideaal en ondanks zijn liefde voor vrouw en kind vlucht
hij de zee op, vrouw en kind troosteloos achterlatend. Alles is concreet en levendig verbeeld:
de zee leeft hier en oefent een magische kracht op den mensch. Een merkwaardig boek vol
idealisme, vol Godsverlangen, hoewel vaag en ontoereikend in zijn tendenzen.

ILJA EHRENBURG: Die Traumfabrik. Uit het Russisch vertaald door
Rudolf Selke. Malik-Verlag, Berlin, 1931. (13 X 12). 310 blz.
-C,.......
Nog virtuoser dan Robert Neuman het in Die Macht met den geldhandel deed, maar minder
Nog
grondig, minder overtuigend, klaagt Ilja Ehrenburg den handel in gefotografeerde droomen aan.
Minder overtuigend, -- want de Rus wil overtuigen, wil met alle geweld overtuigen en zoo
verzwakt hij de macht van 't wapen, dat Lenin, als kostbare erfenis, de roode arbeidersbeweging
vermaakte: de zakelijke, de objectieve reportage. Dat heel veel Amerikaansche rolprenten even
schunnig als schijnheilig zijn, weet ieder nuchter bioscoopbezoeker uit eigen ervaring. En dat er
flink geld mee te verdienen is, zal geen enkel eerlijk bioscoopexploitant hem afstrijden, maar
wat heeft dat te maken met het feit, dat de filmtsaar Will Hays graag telefoneert en Adolph
Zukor van muziek houdt? Met zulke „argumenten" kan men elkaar in „ingezonden stukken" te
lijf gaan of lastercampagnes op touw zetten, maar in een „Kroniek van de film", zooals de
veelbelovende ondertitel van dit werk luidt, kunnen ze alleen maar stemming wekken bij oppervlakkige of bevooroordeelde lezers en het vertrouwen ;n Ehrenburg's objectiviteit verminderen
bij hen, die hem, als virtuoos vernieuwer van literaire vormen en vlijmscherp aanklager van
positieve wantoestanden waardeeren. Voor de literatuur is dit werk, dat om z'n eenzijdigheden
lang geen allemanslectuur is, vooral van belang om het meesterlijk slot-hoofdstuk, een finale in
stretto-tempo, waarin al de motieven, als in een proza-fuga, nog eens terugkomen en dat zeer
juist de cacaphonie weergeeft welke uit den filmhemel den aandachtigen luisteraar in 't verbijsterd
nor klinkt.
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OTTO EHRHART—DACHAU: Das sterbende Moor. Drei MaskenVerlag, Munchen, 1931. (19 X 13). 152 blz.
—A—
Deze geschiedenis van een karper, bevat een zachte, treffende klacht over de verdwijning
van een vennenlandschap. Tien kilometer breed en vijftien kilometer lang was het landschap:
de nabijgelegen stall heeft het gedood.

HANS FALLADA: Kleiner Mann was nun? E. Rowohlt, Berlin, 1932.
364 blz. ing. M. 4.50.
~ C ,-Overal, in elk woord en gebaar, in elke houding en elk gevoel is Hannes Pinneberg „der kleine
Mann" van het begin en blijft zijn vrouw „L gmmchen", het natuurlijke spontane en opofferende
meisje, waarmee we kennis maakten in den aanvang. Hun onbeduidende lotgevallen gaan ons
interesseeren; het menschelijke in dit kleurlooze paar weet Fallada met wonderlijke juistheid te
belichten. Het leven van deze groot-stad-proletariers is er een van volkomen aardschheid, zonder
eenige religiositeit, zonder eenig uitzicht op verdere en hoogere waarden dan de nooden van
den dag. Dit geeft het boek iets neerdrukkends en verengends, iets zoo particularistisch, dat men
toch deze fotografsch nauwkeurige weergave onbevredigd terzijde legt.

KARL FIGDOR: Der Narr der Liebe. Dr. Selle-Eysler, Berlin, 1932.
(12.5 X 8). 240 blz. ing. M. 4.50.
.-- D —
Grotesk noemt de schrijver zelf dit roman-product. Inderdaad: grotesk. Of liever gezegd: onzin
„Quatsch", zooals de Berlijner het zoo kernachtig zegt. Wij zullen er dan ook niet meer woorden
aan besteden, temeer daar het boek bovendien beslist ontraden moet worden.

GERTRLID VON LE FORT: Die Letzte am Schafott. Josef Käsel &
Friedrich Pustet, Munchen, 1931. (17 X 12). 136 blz.
—B—
Herr von Villeroy schrijft zijn vriendin, die voor de revolutie uit Prankrijk gevlucht is een
uitvoerigen brief, -- aldus de vorm, waarin deze novelle vervat is, — over den marteldood
van de Karmelitessen van Compiegne en in het bijzonder over dien van Blanche de la
Force, wier kloosternaam Blanche de Jesus au jardin de l'Agonie was en die de heldin van
den angst is geweest. De manier, waarop de bekende bekeerlinge Gertrud von le Fort de
paradox, die in den moed van de beangsten gelegen is, belicht, maakt dit boekje tot een
kostelijk meesterwerkje.

W. H. FRIEDEMANN: Der Teufel kommt nach Berlin. Hermann Rauch,
Wiesbaden, 1932. (20X 13). 386 blz. ing. M. 4.—. geb. M. 5.—.
.,.... Be ,..-.
Geen eersteklaskunst, doch een boek dat ons veroorlooft alle up-en-downs van het goede
en het kwade tot in de kadans van het woord en het rythme van het gevoel mee te maken.
Friedemann spaart ons het duivelsche werk in de wereld niet: gelukkig is het geen sexueele
duivel (daarvan raken we wat oververzadigd), maar de duivel van het onbarmhartig beursspel.
Uitgestooten uit de hoogere samenleving om zijn geboorte, tracht hij langs den weg van het
geld zich toegang te verschaffen tot de kringen, die hem eerst geweerd hebben en zich to
gelijkertijd met behulp van hun eigen methoden en eigen hartstochten aan die maatschappij
te wreken.

ANTON GABELE: Der arme Mann. Cotta-Verlag, Stuttgart, 1932.
274 blz. M. 5.80.
Gabele verhaalt in dezen sober en markant geschreven roman een episode uit den Duitschen
Bauernkrieg ten tijde der Reformatie. In weinig, fel belichte tafereelen doet hij ons die boerenopstand herleven en concentreert het gebeuren om enkele representatieve personen en plaatsen.
Een gravenslot, een armoedige boerenwoning vormen de haarden, waaromheen Gabele zijn
personages en hun tragisch lot groepeert. Fel en kort, deze qualificatie past voor geheel het
boek en voor alle details. In weinig trekken schildert hij zijn menschen en ontwikkelt zich het
tragisch gebeuren van den ondergang eener haardstede, eener familie.

MARTIN LUIZ GUZMAN: Adler and Schlange. Roman der Mexikanischen Revolution. Engelhorn, Stuttgart, 1932. 396 blz. ing. M. 5.—.
--- Bc --.,
geb. M. 6.80.
Er is moeilijk iets meer chaotisch denkbaar dan deze Mexicaansche revolutie en even moeilijk
een klaarder en klassieker beschrijving daarvan dan deze roman. Want ondanks het kroniekachtige is het een roman; Guzman romantiseert zijn herinneringen. En hij doet dit met talent.
Met dezelfde scherpte en menschkundigheid, waarmee Tolstoi in „Oorlog en Vrede" zijn figuren
teekent, beschrijft Guzman de Mexicaansche revolutionairen. Met een klassieke helderheid van
blik overziet hij zijn eigen ervaringen en het verloop van den veelvormigen opstand en ontwerpt
hij een beeld van dezen chaos. In korte trekken en teekenende tafereelen vat hij samen wat er
aan opstandigheid, aan wreedheid, aan onmenschelijkheid, aan zieleadel ook, woelt en werkt in
dit door tyrannie en dictatuur geteisterde yolk.

ROBERT HAMMER: Der Roman des Heiligen. Jos Käsel & Fr. Pustet,
.--• B —
Munchen, 1931. (20 X 14). 322 blz.
De roman is forsch gebouwd in de drie deelen met elk hun eigen sfeer van ridderlijke schittering,
blijde inkeer en intense verstilling. De korte hoofdstukjes zijn daarin uitgewerkt, fijn als de
stanzen van Tasso. De figuren zijn er scherp gebeeld, elk met zijn eigen aard van hoog tot laag.
Hugolinus is een pracht van een beleidzaam kerkvorst, die zich met den Carolus Borromeus van
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Manzoni laat vergelijken, maar even raak zijn de figuren van Oom Heinrich, de prikkelbare
levenszwelger, van de verleidelijke zigeunerin Toja, ja zelfs van het spichtige snijdertje, dat
maar heel even achter de coulissen komt uitkijken. Allen zijn menschen van vleesch en bloed, geen
figuren, waarin we den schrijver gemaskeerd zien. maar menschen met hun eigen voile
bloedwarme leven.

E. VON HANDEL-MAllETTI: Die Hochzeit von Quedlinburg. J.
Kasel & Fr. Pustet, Miinchen, 1931. 538 blz. geb. M. 9.—.
.-- Bc ,--0
Met „Die Hochzeit von Quedlinburg" besluit Handel-Mazzetti haar trilogie „Frau Maria", een
roman in den breeden stijl harer vroegere werken „Jesse und Maria'', „Stephana Schwertner" en
„Das Rosenwunder". Ondanks de bezwaren, die men tegen opzet en bouw harer groote werken,
ook van „Frau Maria" maken kan, het chargeeren van karakters en situaties, het Rokoko-achtige
van het geheel, het al te minutieus uitwerken der details ten koste eenigszins der hoofdmomenten, toch bezwijkt men telkens weer bij lezing van haar werk voor de sterkte en spontaniteit
van haar kunst. Zij is een rasschrijfster, die alles aandurft en alles aankan, die alles met leven
en bezieling vult. Zij kent het allergeringste detail in elke situatie, zij beweegt er zich met een
zekerheid, die aan bet divinatorsche grenst. Haar schrijfkunst --- !outer technisch beschouwd --bereikt een volmaaktheid, die zeldzaam is; de grilligste wendingen van het lot, de ergste toevalligheden worden iets natuurlijks onder haar styleerkunst. In „Die Hochzeit von Quedlinburg"
zegeviert wederom de liefde, een zeer merkwaardige mystieke, half hemelsche, half louter natuurlijke liefde over zonde en menschenboosheid. Frau Maria is een wezen, dat niet van deze aarde is,
dock de schrijfster maakt haar tot een levend en bezield mensch; al de gloed en de warmte
harer kleuren wendt zij aan om ons deze Maria nabij te brengen, ons haar nabijheid en werkelijkheid te doen voelen en tasten, ons de grootte van haar offervaardigheid te doen ondergaan.
„Frau Maria" is een werk, dat den tijd overleven zal, een gloedvol en kleurenwarm tafereel
van het leven in het begin der achttiende eeuw.

WALTHER HARICH: Primaner. Ullstein-Verlag, Berlin, 1931. (16.5
X 11). 312 blz.
-- C -Over het leven op en om een Duitsch gymnasium. In deze roman vormen een jeugdliefde
en zIfinoord de hoofdmotieven. Is de tendenz een aanklacht tegen de ouders en de ouderen,
het verhaalde zelf is een aanklacht tegen de jeugd. Zeer goed geschreven en de schrijver
is een soms zeer geestig man.

ROBERT HOHLBAUM: Sanger und Konige. L. Staackmann, Leipzig,
-- Bc -1931. (19 X 13). 212 blz.
Twaalf goed-geschreven novellen, waarin hoofdpersonen uit de staatkundige en de artistieke
geschiedenis worden geschetst. Geestigheid en genegenheid geven prettige accenten eraan.
De bundel vormt de derde reeks van schrijvers „Unsterbliche".

FRANZ JUNG: Hausierer. Der Biicherkreis, Berlin, 1932. ing. M. 4.80.
•—■ C —
Er worden ons vele waarheden verteld die wijzen op de geestelijk verworden constructie
onzer hedendaagsche samenleving, wij moeten lange zakengesprekken meemaken, zonder dat
ook maar een enkele maal in ons wakker wordt de afschuw en de woede over een zakelijkheid
welke tenslotte uit alles geldelijk voordeel wil slaan. De schrijver heeft met dit boek zijn
doel niet bereikt en bovendien als auteur maar zeer matig resultaat opgeleverd. Indien er rijpe
lezers zijn die dit werk, mislukt in opzet en matig uit literair oogpunt, willen lezen, dienen
zij te bekennen, dat dit een onderneming is welke geen voldoening geeft.

NATHANAEL JUNGER: Wilibald Geistaller und sein Haus. Adolf
Klein, Leipzig S 3, 1931. (20 X 13). 301 blz.
—B
Een zeer amusant boek, dat het leven in een kleine Duitsche stad weergeeft op een verrassende lichtelijk humoristische wijze. Het is de geschiedenis van een zonderling, die vier
van zijn nichten, weezen, in zijn kinderloos huis opneemt hen opvoedt en tenslotte zelfs
uithuwelijkt. Boeiend door zijn speelsche typeeringen en zijn hartelijke menschenliefde.

ANNA KARAJEWA: Fabrik im Walde. Verlag der Jugendinter-- D -nationale, Berlin, 1931. (19 X 13). 598 blz.
Hier wordt niet vooral het leven van verschillende personen, maar het leven van een kleine
gemeenschap, van een geheel dorp gegeven. Het is bovendien de verheerlijking van den arbeid,
die tesamen wordt verricht, en de mooiste bladzijden vertellen over het vorderen van dat werk.
Er gaat iets van Zola door dit boek, alleen lijkt het ons humaner, een groot medelijden leeft
erin voor het gewone Russische yolk, dat zichzelf niet kennende, zichzelf voortdurend kwelt
en schaadt. Maar daarnaast wordt dit yolk bewonderd. Al wat er nobel en moos is in dit boek
is als een hopeloos reiken, een vruchtelooze zelfverloochening. Het leven is breeder en grootscher, donkerder en geheimzinniger dan de schoonste chiliastische droom, daar de geest grooter
is dan de stof en in dit boek kan men de worsteiing zien van dit leven, dat de beperkingen van
een enkel materialistische wereldbeschouwing verbreken wil. juist om dit diepere, deze humaniteit,
die schooner is dan het communistische gemeenschapsgevoel, moet tegen Fabrik im Walde
gewaarschuwd worden.

ROBERT KAUDERS: Der Giiter herrlichster Sieg. Dr. G. Paetel Ver-- D
lag, Berlin, 1932. ing. M. 3.60.
P..°

Een roman zonder eenige literaire waarde hoewel de hoofdpersoon juist een door God
begenadigd kunstenaar moet heeten. Het eigenaardige is dat de held van het verhaal een
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beroemde motorrenner is en tevens onder een schuilnaam composities schrijft van onnavolgbare
kwaliteit. Om dezen persoon is een roman gesponnen waarin de schrijver, hoewel hij de kunst
kwalitatief hooger schat, daarnaast de motorsport in bescherming neemt. De ongezonde
sensatie blijft natuurlijk bij den lofzang buiten beschouwing.

PAUL KELLER: Mihel der Racher. Das venezianische Schlosz. Berg—, B ,-stadt-Verlag, Breslau, 1932. 256 blz. geb. M. 5.50.
Door dit boek vermeerdert de schrijver de imponeerende rij zijner romans. Het is geschreven,
blijkbaar na gedegen studie en talrijke reizen in Albanie, in het land der Shipetaren. Dit yolk
staat nog ver van onze beschaving af. Nog woedt er de bloedwraak. Dit alles geeft Keller de
stof voor een spannenden roman, die deels in Londen, deels in AlbaniE speelt en den lezer tot aan
de laatste bladzijde in spanning houdt.

LUDWIG KLIEGEL: Der goldene Kubus. Rudolf Geering, Basel, 1932.
--- D -(20 X 13). 208 blz.
Rondom een oude kloosterschat, die door occulte machten wordt bewaakt, en door even
occulte machten wordt gezocht, speelt zich een zeer avontuurlijk verhaal af, dat als allegoric
bedoeld is van de strijd tusschen de „witte" en de „zwarte" machten der wereld. De brandende gouddorst is de weg waardoorheen de „zwarte" machten den mensch in bezit nemen.
Zonder literaire waarde.

MARTIN KNOP: Sonnenwende. Bernhard Steffer, Leipzig, 1931.
(12 X 8.5). 204 blz.
-- B —..
Visionnair, hier en daar misschien een weinig te sentimenteel en dweepend, doch steeds met
groote liefde en in beeldende taal wordt in dit boekje, dat ver uitsteekt boven de doorsneelectuur van deze dagen, een levensbrok verhaald van den vader en den zoon, die het mooie
en het edele zoeken zonder oppervlakkigheid, daar, waar zij het vinden kunnen, ook in de
gewone dingen des levens.

E. G. KOLBENHEYER: Reps, die Persônlichkeit. Georg Muller, Munchen, 1931.
— C 0.,../
Het is verwonderlijk, dat Kolbenbeyer het geduld gehad heeft om deze egoistische dikhuid
die Reps is, zoo precies in z'n gangen na te gaan. Merkwaardigl Hij moet hem toch wel
bitter gehaat hebben, om hem z66 te bekijken, te beloeren, te besnuffelen op al z'n wegen, in
z'n geheimste schuilhoeken van hart en verstand, zonder medelijden, hem achtervolgend.
telkens tevreden verzuchtend: „Zie je wel, hoe 'n akelig kereltje dat is". -- Dat is een
prestatie. -- Maar dat is het ook voor den lezer, je bent niet voor je plezier een paar
uur alleen met zoo'n onappetijtelijke sinjeur -- en daarom is dit boek eigenlijk een kwelling,
al lacht men soms en al wordt men even gepakt door de zielige figuur van den Neer Struwe,
den schoonvader. Kolbenbeyer's kracht was niet sterk genoeg om nog na de ParacelsusTrilogie te groeien. Dit werk heeft dan ook veel weg van een ironic op z'n eigen 'evensideeen, in hun diepste wezen onvruchtbaar. Hij stelt hier nu een schijn-persoonlijkheid tegenover
zijn vroegere persoonlijkheden, die „echt" waren. Dat lijkt bedenkelijk veel op de vertwijfeling
van iemand die vastgeraakt is.

ERNST KRATZMANN: Das Lachein des Magisters Anselmus. Adolf
„.... D ,.._.,
Luser, Berlin, 1932. 378 blz.
Wij erkennen dat de schrijver in zijn pogingen om het project zijner „liefde" te mystificeeren
volkomen geslaagd is. En wij willen ook niet beweren, dat we aan de erotiek in dit werk aanstoot hebben moeten nemen. Maar het geval ligt erger. Hier wordt de zonde, zooals niet beschreven, dan toch verheerlijkt. En de offers waardig geoordeeld. De offers van anderen wel te
verstaanl De echtbreker schrikt immers niet terug voor moord door behulpzaamheid, hij ziet zijn
vrouw, door pijn en verdriet vertwijfeld. zich zelve in waarin van het leven berooven, zijn vader
verschrompelen, zijn moeder sterven van verdriet, zijn geheele familie ten onder gaan! Maar
immers onze held „kon niet anders". Zoo komt ook de waarde van den menschelijken wil ter
sprake, met uitgesproken twijfel natuurlijk of deze inderdaad wel vrij is! Niet slechts de gebondenheid van den wil hier, maar ook praedestinatie ten opzichte van het hiernamaals wordt
verkondigd. Zonder, dat -- zooals de lezer reeds zal veronderstellen -- dat hiernamaals als
een feit wordt aangenomen. Een godslasterlijk, een kettersch bock, verboden lectuur dus.

HILDE MARIA KRAUS: Neun Monate. Bergstadt-Verlag, Breslau,
-- C -1931. (19 X 12). 203 blz.
Dokter phil. Leopold Calsius en zijn vrouw Olga. die 66k doctor phil. is. zijn tien jaar
getrouwd. Hun huwelijk is kinderloos. Dan. na tien jaar weet Frau Doktor Calsius dat zij
moeder moet worden. In hun tamelijk liefdeloos huwelijk voelt zij het niet als geluk. En dan
verhaalt de schrijfster haar gewaarwordingen gedurende de negen maanden, dat zij het
kind verwacht. Met een cynisch realisme doet zij deze vrouw, die toch geen slecht karakter
is zich zelf en haar omgeving bezien.

GINA KRAUS: Die Ueberfahrt. Knorr & Hirth, Munchen, 1932.
Be p..../
A../

Beschrijving van het leven op een groote oceaanstoomer tusschen Bremen en New-York. Een
dokter is door zijn vrouw verlaten, welke met een Amerikaan naar diens geboorteland vertrekt.
De dokter vervolgt haar en weet toevallig een baantje als scheepsarts op een der meest luxueus
ingerichte oceaanstoomers te bemachtigen, waarop ook zij zich bevindt. Als zij in New-York
aan wal stappen, hebben de ervaringen door den dokter in dien korten tijd beleefd, een dusdanigen
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invloed op hem gehad, dat hij naar aanleiding daarvan zijn ontrouwe echtgenoote de volkomen
vrijheid schenkt. Een dergelijk felt kunnen wij maar niet zonder meer accepteeren, doch de schr.
maakt het ons door een beeldend vermogen aannemelijk.

FRIEDE KRAZE: Land im Schatten. Wollermann, Braunschweig, 1929.
.-- B --(19 X 13). 394 blz.
Deze mooie roman is een voorbeeld van vertelkunst. In een eigen, oorspronkelijke, boeiende
still ontdekt ze ons de zielsgeheimen en het sombere lot van diegenen, die op eenzame
buitenposten hun diepgewortelde Duitsche cultuur hebben te verdedigen, van de Duitsche
onderdanen van Polen.

K. F. KURZ: Herren vom Fjord. Georg Westermann, Braunschweig,
0-, C P.".'
1932. ing. M. 4.80.
Het is ongetwijfeld een buitengewone verdienste, dat deze schrijver den volksaard op een
dusdanige wijze in zich heeft verwerkt waardoor zijn bock in dit opzicht volledig past in de
Skandinavische letterkunde. De karakterteekening is doordringend en scherp. De grijze
sombere sfeer in de menschenlevens verheldert tegen het einde door het licht van een
harmonisch opbloeiende, volkomen verantwoorde liefde. Het lot. de drang van het bloed,
beheerscht in onontkoombare troosteloosheid het grootste deel van dit werk en het is niet
bevorderlijk ten opzichte der literaire verdienste, dat een to gerekt proza deze troosteloosheid
voor ons doet worden tot een verveling.

HEINRICH LERSCH: Der Griissende Wald. Biihnenvolksbundverlag,
—A—
--Berlin S.W. 68, 1929. (17 X 10). 130 biz. ing. M. 2,--.
Een kleine bundel korte schetsjes, legendarische verhaaltjes en enkele gedichten, waarvan het
eerste zijn naam aan den heelen bundel leende. Ze zijn alle hooggestemd geschreven zonder
In overdrijving te vervallen. Een Franciscaansch gemoed (dat is 't ware woord), was het.
waaraan deze fijne stukjes ontsproten.

WALTHER LIEBMANN: Der göttliche Laternenanzuender. Dr. Georg
- C --Paetel-.Verlag, Berlin, 1931.
De „goddelijke lantaarnaansteker m is een phantast, een begaafde, maar onevenwichtige en op
slot van zaken oppervlakkige fantast. Hij heet waarschijnlijk „Laternenanziinder", omdat 't een
idealist moet verbeelden, maar 't is er geen van het echte ras, die zijn leven geeft voor z'n
idee, maar een die 't alleen met woorden doet, of met enkele futiliteiten of met grootsche
gebaren, waarvan hij de portèe zelf niet kan overzien. Een dilettant van het leven, wiens
philosophic op zoo'n beetje Nietzscheaansch optimisme berust; wiens daden van een vreeselijk
inconstante humaniteit zijn; wiens hartegevoelens te irreeel zijn voor het leven. Alles te zamen
genomen een vrij onbelangrijk mensch. -- Hij zal 'ns even laten zien, hoe je de arbeiders in de
fabriek moet helpen en opvoeden. 't Mislukt natuurlijk, omdat hij nergens rekening mee houdt,
niet met de geldmiddelen, niet met de psyche der menschen, maar alleen met z'n spontane
invallen. -- 't Loopt mis, zijn fabriek, die practisch aan zijn vrouw behoort, moet hij opgeven
en de heele zaak gaat weer over in de handen van zijn schoonvader, die hij haat. Zijn vrouw
sterft bij een misgeboorte. Dat is op slot van zaken een bevrijding voor hem, want zij begreep
hem niet (wat ons trouwens niet verwondert). Na z'n debacle gaat hij op reis, om de
eigenlijke vrouw voor hem te vinden, die -- naar het schijnt, heel duidelijk is het niet, -- haar
man ook bijtijds verloren heeft, om met den lantaarnopsteker verder viool- en piano-spelend
door het leven te kunnen gaan. Enfin! Kort en goed, die knul is dan de hoofdpersoon -- en
't gekste van alles is, wij weten beslist niet, of hij ironiseert of dat hij ernstig aan het preeken
is of tenminste met voile meewarigheid met z'n held meevoelt, die onmogelijk opkon tegen de
ijzeren noodzakelijkheid van het leven.

MEINRAD LIENERT: Die Kunst zu Illendorf. G. Grote, Berlin, 1931.
.-- A --9
(18 X 12). 319 blz.
Er is naijver tusschen twee kunstzinnige jongelui in Illendorf, --- in Illendorf zooals overal,
-- en deze naijver is een goede bodem voor de beste ontwikkeling. En als er een dochter
van een ouden boekbinder de omstredene is, ziet, dan komt er diepte in het verhaal. Dan
komen er psychische mogelijkheden voor den dag, dan ontstaan er binnenhuistafereeltjes, die
door dezen schrijver op een manier behandeld zijn, zooals men het niet meer verwachten
zou in deze tijden.

CECILE INES LOOS: Die Raetsel der Turandot. Deutsche Verlags--- D —
anstalt, Stuttgart, 1931. 337 blz. M. 6.75.
Een vaag pantheisme is de inspireerende doctrien die achter Loos' werk schuilt. Zij vervalt
gemakkelijk tot een zekere pathetiek, tot holle fraseologie, die eerder grotesk dan grootsch
aandoen. Wanneer zij minder diep en geheimzinnig deed, maar eenvoudig levende menschen
boetseerde en lotgevallen opriep, zou zij sterker werken. In het bovengenoemde werk is
Turandot de heldin: zij stamt of van Iersche zeeroovers, heeft iets zigeunersachtig demonischs,
in haar wezen, wordt het slachtoffer van donkere driften en komt langs modderige wegen
tenslotte tot een hooge ideeele liefde. Deze laatste liefde moet een soort vereeniging
met het groote Al symboliseeren. Afgezien van die nietszeggende Al-symboliek is Turandot
met talent geschreven, hoewel bier en daar wat drakerig. De liefde is voor Cecile Ines Loos
een demonische kracht, die zich niet te houden heeft aan eenige wet, maar zich zelf opperste
wet is. Alles bij elkaar onverkwikkelijke, weinig aanbevelenswaardige lectuur.
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SIGARD LOTHE: Millionen im Netz. Vertaald uit het Noorsch door
Per Schwenzen. Universitas, Berlin, 1932. (18.5 X 11). 208 blz.
.--, Bc
Het net, waarin de bier bedoelde millioenen gevangen worden, is het vischnet, van de
trawlers der Noorsche firma Brogaard. Daar komt Terje in dienst, Terje, zoon van een
arme weduwe die niets bezit, dan een gezond verstand, een sterke wil en een paar flinke
handen. Langzaam zien we hem opklimmen langs de sporten van den maatschappelijken ladder.
In „a nutshell" stipt de schrijver zijn ondervindingen met de andere sekse aan; zij behooren
bij het geheel, want zoo werd Terje de machtige handelsman. Een interessant bock, niet
zonder literaire beteekenis.

ALFRED MANNS: Der Werphof und das Sumpfmoor. E. Bertelsmann,
Gutersloh, 1931. (20 X 13.5). 246 blz. geb. M. 4.—.
--- B iDe strijd tusschen den stuggen, koppigen boer en diens meer gevoeligen maar even karaktervollen zoon vormt naast hun kamp tegen het verraderlijk moeras den inhoud van dit bock,
waarin de schildering van menschelijke gevoelens met die van de nu eens milde dan weer
boosaardige natuur tot een boeiend geheel is verweven.

LUDWIG MATHAR: Herr Johannes. Josef Käsel & Friedrich Pustet,
Munchen, 1931. (14 X 8). 447 blz. M. 2.85.
--- B Dit boek is een verkwikking. Het is de roman van een dorp in Monschau, dat rustig voortleeft
met zijn kalme, stoere inwoners, die de schrijver teekent ten voete uit met een diepen kijk op
het leven, het streven, lijden en strijden der dorpelingen. Vredig leeft het verder, slechts lichtelijk verontrust, of en toe, door de gewone rampen van den dag, totdat plotseling als een
waanzin de oorlog over de wereld losbarst en ook het „dorp des vredes" treft. Velen zijner
zonen sneuvelen, anderen worden verwond en de beste van allen, Jerritje, verwordt door den
oorlog tot een ongeloovigg en overspeler, een smokkelaar en een rijken wellusteling. Dan de
vrede, die geen vrede is, het onrechtvaardige Verdrag van Versailles. de comedic van Eupen
Malmedy, de inflatie en al de gevolgen daarvan, de rationalisatie der bedrijven, de werkloosheid. Ziehier de roman, die in stoere taal, in kloeken greep het tijdperk omvat van de vooroorlogsche jaren tot nu en dit in spannenden vorm en met een logische boeiende intrige.

ERICH AUGUST MAYER: 0, ihr Berge! Adolf Luser, Wien, 1931.
(19 X 12). 375 blz. geb. M. 4.20.
--- B —
Vijf novellen over gebeurtenissen met, in en door de bergen. Ze hebben allemaal een zeer
droevig en tragisch lot, welke tragiek nochtans nergens door gezwollen taal of effectvolle
situatiekeus wordt aangedikt. De schrijver gebruikt een heel eenvoudig, gewoon proza en ook
zijn verhaaltrant is gewoon, bijna ouderwetsch. Daardoor krijgen de door hem beschreven voorvallen echter des te meer relief.

MICHL. MEISNER: Burschen in Sonne und Wind. Drei-Masken-Ver..-- Bc ---lag, Munchen, 1932.
Het middelpunt vormt in dit boek de vrije studentenclub der „Hemder" (zoo genoemd, omdat
ze nooit een jas en een vest aan hebben), en een paar meisjes. Die jongens, geslagen door het
besef, dat ze in onze werkeloozen-maatschappij absoluut overbodig zijn (zeer zeker 'n zeer tragisch
motief), willen nu niets anders meer doen dan leven, volop leven...... en net doen, waar ze
zin in hebben.

PETER MENDELSSOHN: Paris iiber mir. Philip Reclam, Leipzig,
.--- Bc .-1932. 374 blz. ing. M. 4.—.
De steer van Parijs, het echte Parijs, niet het Parijs der legende en der faam, in een reeks van
naast en in elkander overloopende tafereelen, weer te geven, beproeft Mendelssohn. Hij kiest
hiervoor den filmvorm, last van verschillende kanten --- uit Londen, New York, Berlijn, Grenoble
en andere plaatsen, -- menschen van allerlei slag en met de meest uiteenloopende bedoelingen
naar Parijs komen; volgt ze in hun contact met het Parijsche leven en hun onderlinge aanrakingspunten; met als middelpunt een idyllisch gelukkig huwelijksleven in Parijs zelf van den zoon van
een Duitschen professor in de geschiedenis aan de Universiteit van Berlijn en de dochter van een
Franschen minister, die beide met hun respectieve vaders overhoop liggen. Deze bonte mengeling
en verrassende opeenvolging van beelden werkt in het begin ietwat verwarrend: doet denken
aan de plotselinge storende afbreking op het spannende moment van krantenfeuilletons. Toch is
ook deze aanvankelijke onaangename spanning gewild, want ze wordt heel vredig opgelost
in de eenheidssfeer van het boek, die u langzaamaan omvangt. In ieder geval: fictie of werkelijkheld, het Parijs van Mendelssohn leeft in een zeer goed aangevoelde en zeer juist weergegeven
eenheidssfeer.

MAX MOHR: Die Freundschaft von Ladiz. Georg Muller, Munchen,
— C ,--1931. (19.5 X 13). 401 blz. geb. M. 6.50.
Nu eens geen weee liefdesgeschiedenis, geen uitpluizen van neiginkjes en afkeertjes, maar een
boek over twee vrienden, dat een hooglied op de vriendschap wordt. ,-- De geleerde en sportieve
bergbeklimmer Ragaz en de schilder Glenn worden na een twist goede vrienden en bezegelen hun
vriendschap met een gemeenschappelijken bergtocht. Dit eenvoudig gegeven wordt belangrijk door
den achtergrond, waartegen het geplaatit wordt: de zich moe en moedeloos pratende maatschappij
van thans.

ZSIGMOND MORICZ: Die Fackel. Vertaald uit het Hongaarsch door
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Heinrich Howat. Ernst Rowohlt, Berlin. (20 X 13). 442 blz. gec.
M. 5.—, geb. M. 8.—.
— Bc .-Miklos Matoltsy, die protestantsch geestelijke geworden is, omdat zijn voorvaderen het waren,
wil voor zijn dorpsgemeente een lichtende fakkel zijn. Maar het ontbreekt hem aan waar, geestdriftig apostelvuur, dat hem kracht geeft de moeilijkheden te trotseeren. Reeds de ruwe viering
van zijn installatie brengt hem in conflict met het harde leven, hij staat er geheel vreemd tegenover. Zijn ambt gaat hem tegenstaan, hij krijgt geloofstwijfels, zijn verlangen naar een gelukkig
huwelijksleven wordt niet vervuld. Zijn leven is een mislukking. Een vrij slap, zonder hartstocht geschreven boek, dat het opgezette conflict niet bevredigend oplost.

ROBERT NEUMANN: Die Macht. P. Zsolnay, Berlin, 1932. -- C ,--,
Er zijn enkele vertegenwoordigers in de moderne Duitsche literatuur, die in hun werken een
wonderlijke mengeling vertoonen van moderne zakelijkheid en traditioneele romantiek. Hoewel
in deze roman van Robert Neumann het eerste overheerscht, zijn er genoeg bladzijden, die er op
wijzen, dat het laatste hem niet totaal vreemd is. De inhoud van dit boek is eigenaardig. Een
vorst uit Kaukasie wordt onderdrukt door de Sovjet-Republiek en besluit naar Europa te
vertrekken, teneinde de hulp in te roepen van den Volkerenbond, doch belandt door allerlei
bijzondere omstandigheden in Weenen, waar enkele gewetenlooze, hooge persoonlijkheden uit
winstbejag hem trachten te exploiteeren. De teekening der individuen en toestanden is niet
zonder talent en het gelukt den schrijver de personen voor onze oogen te laten leven. Het
beschrijven echter van elke handeling, van elk gebaar bijna, veroorzaakt dat zich in dit werk
vele overbodige bladzijden bevinden, die het lezen vervelend en het boek onnoodig dikker
maken. Als zeer groote verdienste molten wij niet nalaten op te merken, dat de schrijver erin
is geslaagd een schel licht te werpen op de mentaliteit, welke een groot deel der moderne
menschheid kenmerkt. De realistische wijze, waarop ons het leven in zekere kringen wordt
afgeschilderd, maakt dat dit boek voor gewone lezers ongeschikt is.

P. NIESTROI: Ein Martyer des Beichtstuhls. Glatzer Biicherstube,
Glatz, 1931. (19 X 13). 138 blz. geb. M 3.—.
p-- A ,-Andreas Faulhaber, de latere martelaar, werd in 1713 te Glatz geboren. Na veel tegenkanting
wordt hij priester en kapelaan in zijn geboorteplaats, waar hij zijn ambt onder de gruwelijkste
godsdienstvervolgingen onder Frederik II moet uitoefenen. Gebedsverhooringen vonden op zijn
voorspraak plaats, ook in den laatsten tijd. En het is te hopen, dat God de gebeden van nog
velen verhoort, opdat de martelaar van den biechtstoel, spoedig in de rij der zaligen wordt
opgenomen. Dit is het doel van dit warm geschreven boekje, dat we ook in ons land verspreiding toewenschen.

ERNST ERICH NOTH: Die Mietskaserne. Sozietatsverlag, Frankfurt
- C
a. M., 1932. 350 blz. geb. M. 5.50.

P•-•

Een document des tijds. Ons wordt voor oogen getooverd een huurkazerne met haar smerige trappen, verslonste menschen, met hartstochten, liefde en veel leed. Op de trappen, de uitgesleten
trappen, klinkt de stag van een, die de duizenden kwalen van dezen tijd ondervindt. Hij echter
verzinkt niet in de algemeenheid van den mensch uit de huurkazerne. Hij verheft zich boven
zijn medebewoners, langzaam, moeizaam. Doch hij slaagt. Zijn opstijgen in de wereld der
vrijheid en de wereld van den geest lukt. Een somber werk, niet zonder literair talent geschreven.

BALDER OLDEN: Kilimandscharo. Universitas, A. G., Berlin, 1932.
--- Bc P.....
(18 X 12). 236 blz.
Alweer eenl Een oorlogsroman natuurlijk. Ditmaal uit de strijd die om de Duitsche kolonien in
Zuid Afrika gestreden is. Om hetgeen het boek aan beschrijving van plaatselijke toestanden en
gebeurtenissen geeft, is het misschien voor sommigen interessant, als roman is het echter een
mislukking. Daarvoor is het te slap van intrige en te los van compositie, is het te veel in den
trant der journalistieke verslaggeverij, en dan nog slechte, langdradige journalistield

HOGAR OLSON: Sturm bricht an. Drei-Masken Verlag, Munchen,
p-- C
1931. (18 X 11.5). 242 blz.

P—'

Wanneer de storm der jeugdpassies voor Sara Ellmann, een Finsche proletariersdochter, aanbreekt, is ze studente op 'n gymnasium. Op de geschiedenisles breekt haar collega Herbert, zoon
van een begaafd jurist met het traditioneele onderricht en vinden beiden elkaar in een intieme
vriendschap, die groeit naarmate Herbert van z'n familie vervreemdt en strijdt tegen valsche
conventie. Er gaat door dit verhaal een felle spanning. Het boeit door z'n scherpe typeeringen
en diepe menschenkennis. Een fijnzinnig boek, leerzaam en waardevol, doch om de „geavanceerde" ideeen en amoreele verhoudingen voorbehouden.

ERNST OTTWALT: Denn Sie wissen was Sie tun. Malik-Verlag
,-- C -A.G., Berlin, 1931. (18 X 12.5). 404 blz.
Dit boek is een rauwe aanklacht; men zal er nu en dan met reden tegen kunnen protesteeren,
maar vaak, al te vaak, zal men den aanklager in 't gelijk moeten stellen. In een geraffineerd
gemonteerde lawine van feiten, als omlijsting, doemt de middelmaat-mensch, de Duitsche rechter
Dickmann. op. Nu en dan voelt hij, die honderden jaren gevangensstraffen uitdeelde zonder te
weten, wat een gevangenis eigenlijk is, scruples over zijn daden, als rechter. Meer en meet
stompt die angst of en hij sluit de oogen, voor wat hij niet zien wil. „Es hat keinen Wert
nachzudenken fiber Dinge, an denen doch nichts zu andern ist". In den strijd tusschen het
recht, dat blind en voor alien gelijk is, en de wet, die herhaaldelijk een instrument van de
politiek en machtswellust blijkt, is de Duitsche rechter Friedrich Wilhelm Dickmann — neenl niet
eervol gesneuveld of laf verraden. --• maar zacht en kalm ingedut.
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MARIE POGGEL-DEGENHARDT: Veltin Heiner. Franz Borgmeyer,
,...., Bc ,....,
Hildesheim, 1932. 424 biz. ing. M. 5.50, geb. M. 7.—.
Veltin Heiner, landbouwerszoon en beeldsnijder, is de wat te vaag uitgebeelde hoofdfiguur van
dit in vrij vlot tempo geschreven boek. Geteekend als een eerzuchtige, doch vaak ook naieve
boerenzoon, blijft Veltin Helner ons van begin tot einde interesseeren zonder bepaald te boeien.
Ook de andere personen en toestanden, die den achtergrond van dit leven vormen, zijn meet
aangeduid dan fel en scherp belijnd, meet geschetst dan psychologisch verantwoord.

HILDA POVINELLI: Die Frau im Stein. Adolf Luser, Wien, 1931.
(19.5 X 12.5). 336 blz.
— Bc ,--De Tirolsche Sonnlechner's hebben van hun vroegere bezittingen nog eerie hoeve overgehouden.
Op deze leeft de laatste van het geslacht als boer. Zijne dochter, die de hoeve verliet om tegen
vaders wil te huwen, komt als weduwe met haar kind terug in het ouderlijk huis, dat na den dood
haars vaders gekocht was door een boer, dien zij vroeger afgewezen had. Deze is weduwnaar
met een zoontje. Zij trouwt met haar vroegeren aanbidder, die daarenboven een kind in huis
neemt, dat een dienstmeid hem als het zijne deed erkennen. U ziet, dat er stof is voor verwikkelingen. De kinderen groeien op en worden natuurlijkerwijze, beiden verliefd op het meisje, waarvan ze niet weten, dat het, naar de meening van den intusschen gestorven vader, hun zusje is.
Het verder tragisch verloop zal hier niet voorbarig onthuld worden. De schrijfster heeft haar
onderwerp met buitengewonen tact behandeld. Het boeit van 't begin tot het einde.

EUGEN PRIK: Zios Regiere, Paul Kniithe, Neisehiits, bei Meissen,
1932. (13 X 19. 486 blz.
--- Bc .-Temidden van den wereldchaos staat Salustra op, de wereldhervormer, dien de schrijver schept
ten voeten uit, volkomen. Werkelijk slaagt Salustra erin de wereld te hervormen. Hij komt aan
het hoofd te staan van een Bond van Landen. Ziehier eenige zijner maatregelen: Slechts aan den
Staat is kapitaalvorming toegestaan. De banken worden ingericht in het belang van het geheele
y olk. Eigendomsdelicten worden streng gestraft. Dwangarbeid is de vergelding voor den misdaad.
Elk individu is verplicht zijn verdiensten ook inderdaad te verteeren. Elk jaar wordt nieuw bankpapier uitgegeven en vervalt het oude. Niet-verteerd kapitaal vervalt aan den Staat. Speculatie
is verboden. De bedrijven zijn onderworpen aan regeeringscontrole. Hierdoor brengt Salustra
het land tot ongekenden bloei. Toch is ook hem niets menschelijks vreemd. Hij is gewikkeld in
een boeiende liefdesaffaire met een vrouw, die hem steunt in de zware opgave, die hij zich heeft
gesteld. Dit bock, dat met onmiskenbaar meesterschap en met groote kennis van sociale en economische begrippen werd geschreven, is hoogst interessant, leerzaam en onderhoudend.

ALJA RACHMANOWA: Studenten, Liebe, Tscheka and Tod. Anton
Pustet, Salzburg, 1932. 447 blz. ing. M. 5.70, geb. M. 6.80. --, Bc --Dit is het „Tagebuch einer russischen Studentin". eener zeer talentvolle studentin. De wat eentonige dagboekvorm weet zij meesterlijk te hanteeren, al voelt men bier en daar dat zij wringen
moet om de illusie van een dagboek gaande te houden. In de weergave harer burgerlijke omgeving, in de schildering der Russische studentenwereld is zij uitstekend geslaagd. Dan komt de
omkeer, de Kerenski-revolutie en eindelijk het bolsjewisme met zijn onmenschelijke terreur. Een
tijdlang worden de „Rooden" verdreven door de „Witten", doch slechts een tijdlang; bij de terugkomst der Rooden vlucht de schrijfster met haar familie naar Siberie en de ondenkbare ellende
die zij daar te verdragen heeft, is aangrijpend beschreven. Het boek is geleefd en daarna geschreven. Men denkt niet aan „litteratuur", men denkt slechts aan de verschrikkingen van het
menschenlot, aan de wisselingen der fortuin, die een vrouwenhand kunsteloos en onopgesmukt
dag aan dag heeft neergeschreven.

LILY GRAFIN ZLI RANTZAU: Sprung ueber den Schatten. Roman
eines Fursorgezoglings. G. Grote, Berlin, 1931. (20 X 14). 336 blz.
,--, BC ,--,
Een roman zonder einde. Het bevoogde kind: Riiper, is een jongeman geworden, en een geknakte
liefde. — liefde die door buitenstaanders geschonden werd, — maakt een eind aan zijn romanleven. Maar er is 66n opvoeder, onder al die velen, die „vooraanstaand" zijn en „notabel".
„geleerd" 'en „tactvol", „een is er onder hen die bijzondere aandacht wijdt aan den jongen.
Ook hij komt voor een diepgegroeid wantrouwen te staan, maar hij waakt er wêl voor, te doen
alsof hij dit wantrouwen niet merkte. Hij blijft gewoon en neemt Riiper, zooals Riiper is; langzaam, o, zoo langzaam, den argwaan van den jongen tegen al wat vriendelijk schijnt, ontwapenend. Maar als hij den jongen tot zich neemt, en hij het opvoedingsgesticht den rug toekeert,
om in eigen huis aan de opvoeding van den jongen te werken, om tenminste een jonge ziel voor
het leven te redden, in stede van, onder een verkeerd systeem, op duizend jonge zielen wat
confectie-liefderijkheid toe te passen, dan wacht hem een nieuwe strijd. Grain Rantzau heeft
dit levensverhaal met een aangenaam stemmende teerheid, waaraan alle overgevoeligheid vreemd
bleef, geschreven. Het is waarlijk een zeer mooi boek. dat bovendien een protest bevat, zonder
dat de aard daarvan van invloed was op taal of toon.

GEORG RENDL: Vor den Fenstern. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, 1932.
.--, Bc -In afwijking met vele sociale romans, die de invloed der werkeloosheid op de bewoners eener
grootstad beschrijven, behandelt het boek van Georg Rendl dit probleem hoofdzakelijk op het
platteland. Klaus Raab, een werklooze fabriekarbeider, wiens pogingen om werk te krijgen zonder
succes blijven, raakt tenslotte in gezelschap van een beroepslandlooper, die met de knepen van
het „vak" volkomen op de hoogte is. Klaus' natuur, die echter immer sterk reageert op de
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vreugden en nooden, welke zich in het leven voordoen, blijft de man, die tenslotte verder ziet
en meer eischt dan de voldoening der menschelijke materieele behoeften in den ruimsten zin des
woords. Er is een eigenaardige tweeslachtigheid in dit boek. Aan het slot wordt de arbeid
ongeveer als een godsdienst voorgesteld. Iets wat nu niet direct voert tot een zuiver inzicht
inzake de oplossing van het sociale probleem.

GUSTAV RENKER: Feuer im Osten. L. Staackmann, Leipzig, 1930.
Bc —
(20 X 12.5). 317 blz. ing. M. 4.50, geb. M. 6.50.
In den krater van den Bogdo Ola zit een Chinees, die er geheimzinnige stralen samenstelt en ook
zeer kundig is op het gebeid van de hypnose. De schrijver bedoelt waarschijnlijk met dezen
Chinees Azle en deszelfs geheimzinnige krachten te belichamen. Europa wordt verzinnebeeld door
de lucht- en zeevloot van de Britten en terwijl de eerste door de geheimzinnige stralen weggesmolten wordt, gaat de andere aan de hypnose ten onder. Een Duitsch journalist, dien den
Bogdo Ola binnen geslopen is, is van een en ander getuige en vertelt ons er de details van.
Hij, die begeerig is om te weten, wat griezelen is, kan dit boek in een verloren uur, maar met
geen gegarandeerd succes, even opslaan.

ANNA RICHLI: Im Vorraum der Zukunft. Herder & Co., Freiburg
B
i. Br., 1931. (19.5 X 13). 352 blz.
Een jongeman wordt op kosten van een oudere opgeleid tot „redacteur'', om tegen een krant te
worden uitgespeeld. Daarnevens nog enkele verwikkelingen, waarmee de schrijfster blijkbaar
maar zeggen wil, alsdat zij heusch wel weet, wat er al zoo gebeurt in de wereld. Maar kranten
worden een redacteur als regel wel Baas en de verwikkelingen staan in meer verwijderd verband
tot den jongeman.

EDITH GRAFIN SALBURG: Im Marokkaner Zuchthaus. Das Kind
des Kriegsgefangenen. Max Seyfert, Dresden, 1932. 245 blz. ing.
C
M. 3.25, geb. M. 4.75.
Voor haar eerste novelle heeft de schrijfster haar stof geput uit de geschiedenis van Duitschland's zwartsten tijd: die der Fransche bezetting van Rijn- en Ruhrgebied. Zij verhaalt van de
gevangenschap van een hooggeplaatst Duitsch ambtenaar in het bezette gebied, doorgebracht in
een gevangenis waar de bewaking geschiedde door Marokkanen. Het tweede verhaal bevat het
verslag der lot4evallen van een jongen Duitschen krijgsgevangene in Frankrijk, waar hij een
liefdesverhouding heeft met een Fransch meisje. Als document niet van veel beteekenis; als kunstproduct is het minder dan middelmatig; voorts is de tweede novelle, moreel bezien. niet
onbedenkelijk.

ADAM SCHARRER: Der Grosse Betrug. Agis-Verlag, Berlin, 1931.
C
(19 X 13). 302 blz.
Een snelle serie tafereelen, die een aanklacht vormt tegen „het groote bedrog", tegen een onlogischen en bedriegelijken loop der dingen, waaronder de Duitsche arbeiders voor, tijdens en
na de inflatie te lijden hadden. Feit is, dat deze keten van suggestieve tranches de vie in zijn
feillooze aaneenschakeling een scherper beeld geeft van een stuk actueele geschiedenis, dan men
door krantenlectuur had gekregen, wat niet wegneemt, dat er in dit boek onaanvaardbare dingen
staan.

FRANZ SCHAUWECKER: Deutsche allein. Frundberg-Verlag, Berlin,
Bc
1932. ing. M. 6.50.
De aanvang geeft de terugkeer der Duitsche soldaten in November 1918 vanuit de vuurhel naar
hun vaderland. Vreemden zijn zij geworden voor hen, die achter bleven. De met ophef verspreide
berichten over revolutie wekten verwachtingen welke diep teleurgesteld werden. Hen is het alsof
zij terugkeeren in een tamme samenleving die nochtans tot in haar grondvesten dreunt. Vanuit
deze geestesgesteldheid groeit het beset eener doelloosheid dat zich slechts moeizaam kan verheffen
tot de beslommeringen van het practische leven en dan draait de schrijver langzaam een film of
welke ons voert tot den huidigen dag. Wij zien de wisselwerking tusschen individu en verschillende gebeurtenissen, verschillende feiten. De hoofdstukken vormen zoo goed als afzonderlijke
fragmenten: Inflatie, zelfmoord, Rusland, Radio, Kerstmis, etc. De groote verdienste van dit
werk, naast de goede literaire vorm, is de onmiskenbare waarheid welke de schrijver ons schildert.
Het einde van het boek laat vertwijfeling en verwarring achter en sluit dus volkomen harmonisch
aan bij de huidige geestelijke toestand van Duitschland. Geen lichtende perspectieven worden
ons geopend; geen heenwijzen naar een verlossende toekomst verlicht de benauwenis.

RENE SCHICKELE: Meine Freundin Lo. Ernst Rowohlt, Berlin W.
C
50, 1931. (19 X 11.5). 187 blz.
Een fijnzinnig, geestig en waardevol boekje, waarvan 't onderwerp: een ongeoorloofde verhouding,
een streng voorbehoud noodzakelijk maakt. Als tijdsbeeld van 't maatschappelijk en politiek
leven in en om 't Parijs van voor den oorlog is 't interessant.

WILHELM VON SCHOLZ: Unrecht der Liebe. Horen-Verlag, Leipzig,
C
1932. 250 blz. ing. M. 4.—.
Een sprong naar den tijd van het galante leven onder Lodewijk XIV of XV in Frankrijk. Een
avontuurlijke liefdesroman met maitressen, ontvoeringen, enz. Wilhelm von Scholz heeft een eigen
epischen stijl, die buiten de tijdsstroomingen omgaat. Hij schrijft in lange, effen vervloeiende zinnen, die iets gelijkmatigs hebben, die kalm en breed voortstroomen als de golven eener waterrijke
rivier en die den lezer in den statigen gang van het verhaal meevoeren. „Unrecht der Liebe" is
een roman van liefde, hartstochtelijke liefde. Eros viert hier hoogtij in al zijn uitingen en ver-
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schijningen. Het perverse wordt er niet in verzwegen en van eenige christelijke bezinning is geen
spoor te bemerken. De Duitsche roman-literatuur van het oogenblik is in 't algemeen van ten
neremde sensualiteit en katholieke lezers dienen voorzichtig te zijn met Duitsche boeken.
......_

C. SEDGWICK: Tächter ein halbes Dutzend. Universitas, Berlin, 1931.
.
(19 X 11.5). 224 blz.
---- B —
Mama Elisabeth, die vijf en twintig jaar is getrouwd, vertelt van haar zes dochters en een zoon.
maar vooral van haar dochters. Zes dochters en geen vermogen! De toekomst lijkt haar duister.
want een van haar heeft zich slechts 'n beroep gekozen en is pas gepromoveerd als arts. Allervermakelijkst vertelt mama Elisabeth hoe de meisjes toch haar weg vinden. 'n Kostelijk humoristisch bock. maar niet geschikt voor te jonge menschen.

M. VON SIMPSON: Furst Woronzelf. Schlieffen-Verlag, Berlin W. 35,
--- C ,--,
1932. (19 X 13). 383 blz.
Het gegeven is wel fantastisch. Een gentleman-oplichter --- vroeger officier in het leger van Z.M.
den Duitschen keizer ---- lijkt sprekend op een Russische prins die hij ontmoet: Woronzeff. Tot in de
kleinste details bestudeert hij zijn dubbelganger en weet alles te imiteeren; tot het timbre van zijn
stem. Hij bereidt de groote stap voor: hij zal zich ontdoen van den vorst, en zelf Woronzeff worden. Hoe hij daarin slaagt wordt breedvoerig beschreven. Psychologisch oppervlakkig behandeld.
Geen letterkundige waarde.

HARRY SOJBERG: Der letzte Weg. Hermann-Schaffstein, Käln, 1931.
-- B --286 blz.
Dit bock is eenigszins doorademd van den scandinaafschen geest van Knut Hansun en dan ook
van groote bekoring. De zee met haar schoonheid en onverbiddelijkheid. Grove schijnheiligheid
wordt ontmaskerd. Een oude bijna hopelooze liefde, die niet meer van onzen tijd is, vindt haar
bekroning. Met groote waarheidsliefde en toewijding geschreven.

GUSTAV SONDERMANN: Der Toten Werk. J. G. Cotta, Stuttgart,
1930. (19 X 12.5). 227 blz.
,--, Bc --Een aantal oorlogsnovellen, die den dood, zooals deze den soldaat onder duizenderlei gedaantea
bedreigt, doet zien. De toon dezer verhalen is echter vaak zeer gezwollen. De bladzijdenlange
tirades, waarin de schrijver het Heelal bespeelt als was het een harp, die hij bij zich op zijn
kamer heeft gestaan, vertragen noodeloos den gang van deze overigens verdienstelijk geschrevea
en goed bedoelde schetsen.

ALBERT STEFFEN: Lebenswende. Verlag fur schône Wissenschaften,
Dornach, 1931. (19.5 X 12.5). 102 blz. geb. M. 3.—.
---, Bc -Een bundel legenden en zinnebeeldige novellen, die alien wel goed geschreven zijn, maar die wat
bleek uitvielen, dien gloed missen, welke aan 't symbool de overtuigingskracht geven moet.

HERMANN STEGEMANN: Das Kind Eva. Deutsche Verlags-Anstalt,
----- C ---Stuttgart, 1932. 297 blz. M. 5.50.
Hermann Wahrendorff vlucht na vijftien jaar huwelijk met zijn dochter van zijn vrouw weg. Waarom, dat weet eigenlijk niemand. Zijn vrouw is hem langzaam vreemd geworden, omdat hij te veel
van haar gehouden heeft. haar geen gelegenheid bood om voor zijn bezit te vechten. Zij heeft
zich te lichtzinnig aan veel amusement en een weinig flirt overgegeven, om nog lets van haar
onafhankelijkheid te toonen. Daardoor hebben ze beiden den „Anschluss" verloren, ofschoon ze
in den grond nog altijd van elkander houden en elkaar noodig hebben, omdat ze zonder elkaars
steun dreigen of te drijven. Hij komt in de verleiding zich te vergooien aan een echt moderne poppenvrouw. Het heele verhaal draait nu om de pogingen van het kind Eva, om die twee weer bij
elkander te brengen. Zij doet dit met zooveel eenvoud en scherpzinnigheid, dat men genelgd is,
deze voor een kind van nauwelijks vijftien jaar wel wat overdreven te vinden. Deze overdreven
wijsheid aanvaarden we echter gaarne, omdat Stegemann dit zoo sympathiek. zoo ongekunsteld.
zoo vlot en met zooveel gevoel weet te vertellen, dat men vanzelf meegesleept wordt en het verhaal in an adem ten einde leest.

HEINZ STEGUWEIT: Der Yingling im Feuerofen. Albert Langen,
Munchen, 1932. 339 blz.
„Der Jiingling im Feurofen" is de uit Vlaanderen teruggekeerde soldaat Manes Himmerod, die
door een stortvloed van moeilijkheden en tegenslagen zijn weg moet vinden. Hij maakt de
separatistenbeweging mede in het Rijnland kort na 1918. moet samenleven met en naast het
Fransche bezettingsleger, heeft het hoofd te bieden aan duizend tribulation, maar blijft de blljgezinde, hoopvolle kwant die hij altijd geweest is. Het is een optimistisch bock vol liefde voor
Heimat en vaderland. Zulk een bock doet vreemd en archaistisch aan in een tijd van wanhopig
realisme. Maar Steguweit schrijft ze nog en met talent. Zijn humor is van goed gehalte en zijn
avonturen zijn boeiend beschreven. De schrijver wil op zijn wijze bijdragen tot den opbouw
van het groote vaderland. Daartoe schlep hij een held met een wonderlijk temperament, met eels
onbluschbaren levensmoed, die alien aansteekt met zijn optimistische verzekerdheid. Het is een
door en door gezond bock, goed geschreven en worstelend in een hechte overtuiging van de
onverwoestbaarheid der oude idealen.

EBERHARD STRAUSS: Schmuggler in Masurien. Gelllustreerd door
Rudolf Schlichter. Herder & Co., Freiburg i. Br., 1932. (18.5 X 12.5).
---- A
182 blz.

ROMANS EN ONTSPANNINGSLECTUUR.

121

Een pretentie-loos boekje, dat niettemin op spannende wijze de avonturen verhaalt van een troepje
Duitsche jongens, natuurlijk padvinders, die gedurende hun vacantie in het Duitsch-Poolsch
grensgebied een complot van smokkelaars ontdekken en met behulp van politic en douane de
oneerlijke handelaars ontmaskeren.

BERNHARD STURM: Kriegsfreiwilliger Derneburg. Helios-Verlag,
-- Bc -Munster, 1931. (18.5 X 13). 220 blz.
't Verhaal van den student Dernburger, die met mede-studenten vrijwilliger wordt en den heelen
oorlog beleeft, van de eerste roes-dagen tot de debacle-dagen der soldatenraden. Er zijn
schitterende beschrijvingen in dit bock.

AUGUSTE SUPPER: Die Mddchen vom Marienhof. Deutsche Verlags,-- Bc —
Anstalt, Stuttgart, 1932.
Moedig stil en verbeten strijden de boeren van het Schwarzwald den strijd om het bestaan. Ook
de twee meisjer uit dezen roman hebben haar strijd. Ria heeft het zwaarste deel verkoren. Haar
strijd gaat om een jonge liefde en tegen een dronkaard, die haar vader is. De andere, Maria,
is de zuster van een landeigenaar, die door inflatie en crisis finatieel is achteruitgegaan. Haar
strijd gaat om haar kunstenaarschap. De figuren zijn prachtig geteekend, is uit hout gesneden.

PETER SUPF: Amance. Eugen Diederichs, Jena, 1931. (18 X 11).
-- C -192 blz.
Bevat 't grootste deel van dit boekje de in proza, fijn en vol van stemming. uitgebeelde levensgang van een Jong meisje, dat de moeilijke oorlogsjaren al spoedig tot zelfstandig handelen
dwingen; --- het slot verwaast in een vaag filosofisch gemijmer voor licht-in-duisternis en de
geboorte van een nieuwe, alles omvattende gedachte.

E. SUSZKIND: Mary and ihr Knecht. Deutsche Verlagsanstalt,
Stuttgart, 1932. (19.5 X 12). 223 blz. geb. M. 4.80.
-- C --

W.

Het weinig verheffende geval, -- de „liefde" van een dertigjarige vrouw voor haar knecht, .-is in deze roman met veel talent en op beheerschte wijze behandeld. De stijl van dit bock, het fijn
genuanceerde Duitsch, waarin het werd geschreven, de etsnaaldscherpe psychologie en de nauwkeurig uitgewogen harmonic van het geheel maken dit werk voor gerijpte en ontwikkelde lezers
waardevol.

FRANK THIES: Der Zentaur. Engeihorn-Verlag, Stuttgart, 1932. ing.
M. 7.50, geb. M. 10.--.
-- C -De bij de hedendaagsche jeugd voortkomende gespletenheid is dikwijls tragisch, diep tragisch en
juist dit probleem is door den Duitschen schrijver Frank Thiess verwerkt in zijn roman. In dit
omvangrijk werk wordt als centraal figuur geplaatst een wereldberoemde vliegenier, wiens leven
uitvoerig worth gegeven. Hierbij vertoont Thiess een verbluffende kennis der techniek en der
ontwikkeling van het vliegwezen. Wanneer de vliegenier op zijn hoogtepunt staat, worden om
hem gegroepeerd verschillende jeugdtypes, waarvan de heftige innerlijke, uiterlijke waarneembare bewogenheid een scherp contrast vormt met de vliegenier Almquist. Thiess stelt in zijn
roman duidelijk in bet licht het verlangen van de jeugd naar een voorbeeld dat in elk opzicht
voldoet aan de geestelijke, doch ook materieele behoefte der opkomende generatie. Deze als voorbeeld gestelde heldhaftigheid is overigens weer zeer betrekkelijk, want het moet Jong Duitschland
toch wel elk houvast ontnemen, Indien het ervaart, dat de centrale figuur ten slotte „heldhaftig"
zich aan den strijd onttrekt en vrijwillig den dood ingaat. Dit sneven, niet in maar buiten het
strijdperk, geeft te denken over Thiess „Heldische Fiihrerschicht".

WILHELM LIIVIBRICHT: Das Heilige Gaszchen. Benziger 6 Co., Einsiedeln, 1931. (19 X 12). 134 blz.
-- A .Een roman? De schrijver noemt zelf zijn bock een roman; al bestaat het uit bondige aanteekeningen. De hoofdpersoon, die zeer sympathiek geteekend is, eindigt zijn leven bijna als een martelaar. Het verhaal heeft een vrome strekking. Het speelt tijdens den wereldoorlog, en wel in
Zwitserland. Meer stichtend dan boeiend.

DOLORES VIESER: Der Gurnitzer. Jos Käsel & Fr. Pustet, Munchen,
1931. 319 blz. geb. M. 7.—.
-- B --In beheersching van de taal, van de stof en de gedachte blijft Vieser bij Handel Mazetti nog
ver achter. Ook is het vrouwelijke nog slechts het in liefde overgegeven en om de liefde
zich zelf en haar liefde offerend teere etherische wezen. De Gurnitzer zelf is het type van een
Duitschen Held, die door de omstandigheden gedwongen, proost eener abdij wordt in plaats van
tegen de Turken op te trekken, dan probeert zijn geluk te vinden in zijn stand door goed te zijn
voor de menschen en zich eerlijk aan God te geven, doch in beide opzichten faalt, afdwaalt tot
verboden liefde, verweekelijkt, maar zijn heldenkracht herwint zou gauw er werkelijk gevaar
dreigt en de Turken brandend en moordend het land doortrekken: dan staat hij aan het hoofd
zijner boeren om den vijand tegen te houden, wordt doodelijk gewond en komt in het vooruitzicht
op een spoedigen dood tot inkeer. Een heel moos bock voor iedereen en zeer geschikt voor dezen
tijd, die er geneigd is, den heldenmoed wat al te laag aan te slaan.

GEORGE VAN DER VRING: Station Marotta. Carl Schiinemann,
-- C -Bremen, 1932. 325 blz. ing. M. 4.50, geb. M. 6.—.
Blijkbaar wil de schrijver een levensbeeld geven. Hij is daarin niet geslaagd. Niettegenstaande
enkele goede momenten is het geheel zonder kleur en leven. De menschen uit het bock denken en
handelen als in een droom. Zij hebben iets automatisch, dat hun wil en hun geestkracht rent.
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Deze figuren, die per toeval in een dorp zijn bijeengebracht, hebben geen enkelen karaktertrek,
die onze belangstelling opwekt. Zij missen bovendien elke hoogere beteekenis in dit dorp met
zijn bedompte zinnelijke atmosfeer. Men vraagt zich af, waarom dit boek geschreven is.

EVA WEIDEMANN: Du siehst mich nicht. Lichtenstein, Weimar, 1932.
272 blz. ing. M. 3.60, geb. M. 4.90.
....– D --Eva Weidemann heeft hier de verouderde dagboekvorm gekozen om het conflict, dat zij wil
uitbeelden, weer te geven. Dit conflict is er een van erotischen aard. Een onafhankelijk, vrij
denkend en vrij levend meisje komt onder den invloed van een hartstochtelijk man, die van de liefde
een minder geestelijk begrip heeft dan zij. Vandaar de tragedie. Dit weinig origineele gegeven
werkt Eva Weidemann op weinig origineele wijze uit. Haar roman treft in geen enkel opzicht en
is niet veel meer dan ontspanningslectuur.

OTTO BERNHARD WENDLER: Lauben-Kolonie Erdengliick.
Biicherkreis, Berlin, 1932. ing. M. 4.80.
— Bc —
Deze roman handelt over het Leven van den arbeider-proletarier in en om zijn volkstuintje. Dit
zeer eigenaardige onderwerp, dat in den aanvang weinig doet verwachten, geeft ons ten slotte
toch een helderen indruk wat het voor den arbeider, die dagelijks de monotone regelmaat van
de fabrieksmachines verneemt, beteekent aan den rand van de stad een stukje grond te bezitten,
waarvan hij door zorgzamen arbeid zelf de vruchten kan verkrijgen. Een literair goed product
dat echter om zekere gedeelten voor rijpere volwassenen alleen geschikt is.

JOSEF WENTER: Laikan. Jos. Käsel & Fr. Pustet, Munchen, 1931.
(14 X 8.5). 235 blz.
.--- B —
Onweerstaanbaar geboeid door den verhaaltrant van den schrijver volgt men de zwerftochten van
den zalm. Met toenemende spanning zal men deze bladzijden lezen, totdat Laikan tenslotte toch
als offer valt aan den mensch, in wien voor het dier zoo vaak het gevaar, het lijfsgevaar meestal
belichaamd wordt.

ERNEST WIECHERT: Jedermann. Georg Muller, Munchen, 1932.
244 blz. ing. M. 6.—.
-- Bc -Scherp en pijnlijk teekent Wiechert, hoe wreed de individuen geleden hebben in den oorlog door
de meeste ruwe en crue aanraking met alles wat hard en laag is; daar is zijn boek voor ons het
mooist en meest geslaagd. omdat hij door de groote ellende van den oorlog eenvoudig maar daardoor fel beschrijft, omdat wij daar naar een geestelijk hoog beschaafd mensch luisteren, die de
moreele ellende van anderen aanvoelt en begrijpt; zoowel het begrip als een diep medelijden
spreekt er uit. Het spreekt uit de teekening der karakters van het kleine groepje menschen:
Percy de edelman; Klaus die nog een kind is; Johannes zelf, dichter; Megai, het gesarde joodje;
Gollimbek wiens vrouw hoopt dat hij carriere zal maken, en die later bij een gasaanval het masker
van een ander wil grijpen; en Oberfiber, de „komische — figuur, een gave en zuivere figuur, die
een weldoener is voor de geheele groep, een vriend, een raadgever in alle omstandigheden, een
paria, iemand zonder vaderland in het groote vaderland, een man met een groat hart iemand
die maatschappelijk laag wordt gerekend maar in de groep door zijn prachtige eigenschappen een
eerste plaats verdient.

JOHANNA WOLFF: Frauen zwischen Gestern und Heute. Deutsche
Verlagsanstalt, Stuttgart, 1932. 360 blz. geb. f 6.50.
.-- Bc -Vijf verschillende vrouwtypen heeft de schrijver uitgebeeld in de karakterstukken waaruit deze
bundel bestaat. In elk daarvan is het een vrouw, ongelukkig met haar leven, dat het resultaat is
der voorafgaande jaren, en strevend naar een voldoening gevende oplossing. leder zoekt die
oplossing, -- welke de toekomst moet geven, -- in de eigen speciale richting, verband houdend
met de toestand van het oogenblik. Johanna Wolf is bij het schrijven barer schetsen de hoogheid
der vrouw steeds voor oogen gebleven; dit heeft de uitwerking van haar onderwerpen beinvloed
in verheffenden zin.

ANNA ZIEGLER: Zwischen Tiir und Angel. Josef Habbel, Regensburg,
.--- A --1932. (16.5 X 12). 104 blz,
De opzichzelf weinig beteekenende verhaaltjes groeien onder de hand der vaardige schrijfster
tot hoofdstukjes, die ieder voor zich uitmunten door de gevoelige en psychologisch juiste uitbeelding van personen en dingen, waargenomen door oplettende meisjesoogen.

ERNST ZAHN: Sieger und Besiegte des Lebens. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, 1932. 398 blz. geb. M. 5.75.
Zahn heeft het vertellen in meer dan drie dozijn boeken geleerd. Zoo zijn ook in dezen bundel
vriendelijke, prettige vertellingen ontstaan. Niet alle zijn zij even belangrijk en geslaagd, doch
over het geheel: prettige lectuur voor een leegen Zondagmiddag.

HEINRICH ZERKAULEN: Osternothafen. Volksverband der Biicher--- C --,
freunde, Berlin, 1932. geb. M. 2.90.
In deze roman wordt zooveel mogelijk aannemelijk gemaakt, dat een man om zekere reden zijn
relatie met een andere vrouw niet kan loslaten. Onaanvaardbaar achten wij de lijn die door het
boek loopt, waarbij de wettige vrouw door het jarenlange samenzijn slechts noode kan worden
gemist, terwijl de geestelijke en lichamelijke aanknoopingspunten die bij de andere vrouw worden
gevonden, ook een scheiding met deze onmogelijk maken. De psychologische analyse, zij het dan
gebaseerd op een door ons onaanvaardbare levensbeschouwing, is juist, hoewel het bock door
een langgerekte uitwerking van gedachten vele bladzijden levert niet uiterst vervelend zijn. Een
boek dat gerust ongelezen kan blijven.
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Engelsch
Heel dit jaar staat onder invloed der Sir Walter Scott herdenking. Laat
men niet denken: Scott is verouderd, de jongere generatie leest zijn
werken niet meer, de romans zijn te langdradig voor onzen gehaasten,
vermechaniseerden tijd. Het is niet waar, althans niet in Groot Brittanniè.
Feitelijk begon de Scott herdenking al twee jaar geleden, toen Hugh
Walpole als preludium op de komende Scott beweging, de brieven verzameling uitgaf, die hij voor een groote som gelds had gekocht. Uit de
achttien deelen stelde hij toen een belangwekkende bloemlezing samen
met behulp van Wilfred Partington. Op dit voorspel volgden vele
werken over Scott in de eerste plaats van Walpole zelf, die een vurige
bewonderaar is van den Schotschen romanticus. Wederom in samenwerking met Partington publiceerde hij: The Waverley Pageant 1 ) zijnde
een selectie der meest aantrekkelijke fragmenten uit de romans en Sir
Walter's Postbag 2 ) met den ondertitel „more stories and sidelights
from his unpublished letters". Neen, Sir Walter is allerminst dood of
verouderd en wie de verhalen hoort van ooggetuigen die in de tweede
helft van September in Edinburg waren, zal dit moeten toegeven. Van of
middernacht op 18 September werd het Scott monument in Princesstreet
elken nacht met schijnwerpers verlicht en na talrijke vergaderingen en
toespraken werd op den sterfdag zelf een grootsche hulde gehouden
door veertien honderd schoolkinderen, die tafereelen en bekende personages uit het werk uitbeeldden.
Het uitgeven van brieven van beroemde mannen is trouwens erg in de
mode dit jaar. Aldous Huxley gaf bijv. de brieven uit van den niet zoo
lang geleden gestorven D. M. H. Lawrence. 3 ) Beteekent dit dat de
inspiratie om nieuw oorspronkelijk werk te leveren sommige schrijvers
in de steek laat? Hoe het ook zij, Elizabeth Robins, eveneens een Schotsche, die toch vele belangwekkende romans geschreven heeft, brengt
ditmaal een boek op de markt dat de briefwisseling bevat tusschen haar
en Henry James. Zij noemt haar boek: Theatre and Friendship 4 ) en het
gaat dan ook hoofdzakelijk over de belangstelling van Henry James voor
het tooneel als dramatisch auteur en van Elizabeth Robins als actrice.
Het is alles reeds lang vergeten; weinigen zullen zich het optreden
dezer actrice herinneren, die al spoedig het tooneel verliet om zich aan
de romankunst te wijden en bijna niemand kent meer de drama's van
Henry James, al ontkent men geenszins zijn grooten invloed als prozaschrijver van de eerste werkelijk moderne psychologische romans in
Engeland. Het zijn figuren uit wat in Engeland de beweging der tachtigers
geweest is en als documentatie over dien tijd heeft het boek van Elizabeth
Robins waarde.
Hugh Walpole vond niettegenstaande zijn Scott vereering toch ook nog
tijd voor eigen oorsponkelijk werk. Zijn groote historische romancyclus
Rogue Herries werd dit jaar opnieuw met een deel verrijkt, n.l. The
Fortress. 5 ) Het is het voorlaatste deel der serie en het bevat ook weer
prachtige natuurbeschrijvingen van the Lake district, dat Walpole zoo
zeer bemint. The Fortress is het groote kille gotische kasteel door Walter
9
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Herries gebouwd om het huis van Jennifer Herries in Uldale te overtroeven en in de schaduw te stellen. Hierin ligt heel de strijd opgesloten
tusschen de beide takken van het geslacht Herries. Tegelijk geven deze
beide kasteelen symbolisch het verschil weer in wezen tusschen de verschillende Herries, tusschen degenen die in feiten gelooven en degenen,
die intuitief aanvoelen wat er achter de loutere feiten verborgen ligt.
Dit deel van den familieroman voert ons dwars door het meest stijve
Victorianisme heen tot aan 1870. Het laatste deel moet reiken tot
aan 1886, het jaar waarin Galsworthy's Forsytecyclus begint. Door deze
twee saga's aaneen te laten sluiten zal men wel een zeer belangrijk
overzicht krijgen van het Engelsch society leven vanaf de achttiende
tot in de twintigste eeuw.
Galsworthy van zijn kant bleek nog geen afscheid te hebben kunnen
nemen van zijn Forsytes. In het najaar van 1931 verscheen Maid
in waiting; 6 ) het is weliswaar geen werkelijk vervolg op de serie, maar
toch tref fen we er weer vele bekenden in, o.a. Fleur, die na haar vroegere
uitspattingen veel bezadigder is geworden en het best met haar man
kan vinden. Overigens mist Maid in Waiting de spanning en ook de
belangrijkheid der echte Forsyte boeken, deze laatste periode is te dicht
bij de jaren van het laatste boek. Er is niets veranderd, er is geen evolutie
het vervalt gauw in herhalingen. Men begint nu te hopen, dat Galworthy
een ander onderwerp zal gaan behandelen. En gedeeltelijk heeft hij dit
gedaan, pas verscheen er een bundel essays Candelabra 7 ) genoemd.
Het bevat o.m. een tiental profielen van bekende schrijvers. Zijn groote
bewondering voor Joseph Conrad was al lang bekend, maar nu leeren
we hem ook kennen als vereerder van Turgenew, Tshekow en Robert
Louis Stevenson. Heel subtiel is zijn inzicht in het wezen der Franschen.
Hij geeft het Frankrijk weer der oorlogsjaren en noemt die schets:
France 1916-1917. Minder belangwekkend zijn de uitspraken die hij
geeft over het drama en over het scheppen van karakters in de literatuur.
Sir Philip Gibbs keerde ook al zijn blik terug naar het verleden, hij
schreef een roman The golden year. 8 ) Het doet denken aan Belloc's
satyre op het Victorian jongemeisje Belinda, maar mist de raakheid van
Belloc. Deze zette intusschen zijn studies over geschiedenis voort en
behandelde na Richelieu en Wolsey( de moeilijk te begrijpen, weifelende
tragische figuur van Cranmer. 9 ) Belloc gaf een zeer scherpe belichting
van den ongelukkigen bisschop. Ook Chesterton beweegt zich weer op
historisch terrein, doch thans is het litterair historisch, hij schreef een
omvangrijke studie over Chaucer. 10 ) Vooral de verklaring van Chaucer
als geloovig middeleeuwer is merkwaardig.
Ten slotte zij nog een roman vermeld, die onbesproken zou blijven ware
het niet, dat het onderwerp juist in Nederland belangstelling zal ondervinden. Het boek heet The Fountain 11 ) van Morgan en speelt tijdens de
oorlogsjaren toen de Engelsche of ficieren hier geinterneerd waren. Eerst
woonden zij allen te samen in een fort nabij Woerden, later konden
zij na het geven van hun eerewoord, vrij door Nederland reizen en velen
werden toen bij Hollandsche families ontvangen en opgenomen. The
Fountain bevat een beschrijving van die jaren, die nog levendig in de
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herinnering liggen bij velen. Er wordt ook een vrouw in ten tooneele
gevoerd, die getrouwd is met een Duitscher, doch Engelsche van geboorte.
Zoowel in Duitschland als in Engeland wordt zij met wantrouwen gadegeslagen, zoodat zij verkiest in het neutrale Holland te vertoeven. Ook
dit kwam telkens in die jaren voor. Om al die bijzonderheden, zoo echt
uit de werkelijkheid gegrepen is dit boek boeiend. Jammer is 't daarom,
dat er zulke verderfelijke en zedelooze theorieen in verkondigd worden.
De hoofdpersoon, de Engelsche of ficier redeneert en schrij ft doorloopend over heLgscetisme (hij is zelfs bezig een geschiedenis van het
ascetisme samen te stellen), maar zijn levenswijze is allerminst ascetisch.
Doch theorien en daden worden zoo verwarrend door elkaar gemengd,
dat het resultaat is een hoogst verderfelijk boek.
Zoo staan wij dan wederom aan het einde van een jaaroverzicht en
kunnen slechts vaststellen, dat er zich weinig nieuwe horizonten aan den
letterkundigen hemel van onze overzeesche buren vertoonen.
Ellen Russe.

1) HUGH WALPOLE: The Waverley Pageant. Eyre and Spottesgeb. Sh. 8:6.
woode, London, 1932. (23 X 15). 319 blz.
2) HUGH WALPOLE: Sir Walter's postbag. John Murray, London,
geb. Sh. 16/,
1932. (26 X 17). 351 blz.
3) ALDOUS HUXLEY: The letters of D. H. Lawrence. W. Heinegeb. Sh. 21./-.
mann, London, 1932. (23 X 15). 341 blz.
4) ELISABETH ROBIAS: Theatre and friendship. John Cape, Longeb. Sh. 10/6.
don, 1932. (33 X 15). 318 blz.
5) HUGH WALPOLE: The fortress. Macmillan, London, 1932. (20
Bc —
X 13). 413 blz. geb. Sh. 10/6.
6) JOHN GALSWORTHY: Maid in waiting. W. Heinemann, London,
1931. 349 blz. geb. Sh. 7/6.
-- Be .-7) JOHN GALSWORTHY: Candelabra. W. Heinemann, London,
1932. (20 X 13). 297 blz. geb. Sh. 3/6. Bc -6 ) PHILIP GIBBS: The golden year. Hutchinson & Co., London, 1931.
284 blz.
Bc -9) HILAIRE BELLOC: Cranmer. Cassel & Co., London, 1931. (33
X 15). 324 blz.
geb. Sh. 7/6.
10) G. K. CHESTERTON: Chaucer. Faber & Faber, London, 1931.
(26 X 17). 319 blz.
11) CHARLES MORGAN: The Fountain. Macmillan & Co., London,
1932. 434 blz. geb. Sh. 7/6.
D
MARTIN ARMSTRONG: Mr. Darby. Gollancz, London, 1932. geb.
Sh. 8/6.
Bc
James en Sarah Darby waren een paar eenvoudige menschen; hij eenvoudig van geest, zij van
karakter, in wier levens een millioenen-erfenis van een Australischen oom verandering komt
brengen. Mr. Darby, inmiddels reeds vijftig jaar geworden, doet de dingen die men van hem
zou kunnen verwachten. Hoe hij in de „jungle" waarnaar hij in een soort kinderlijke fantasie
zijn leven lang verlangd had, tenslotte meer door toeval dan door opzet, terecht komt, moet den
lezer door het boek zelf verteld worden. Op Sarah's karakter had het ongelukkige geld. zooals
zij het beschouwde, feitelijk geen invloed. Zij zocht eenvoudig een werkkring, waarop zij haar
zorgen, tot dusver besteed aan man en huishouding, kon overbrengen, en vond die in haar
bemoeiingen voor de „Hospital Coordination Society". Tot zij een expeditie moet organiseeren
ter opsporing van James. De vaste compositie en logische ontwikkelingsgang, kenmerkend voor
Armstrong's vroegere werken, ontbreken hier eenigszins. Indien hij zich wat meer beperkt had,
vooral ook in zijn zoeken naar humor, zou de roman aan waarde gewonnen hebben.
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CARMAN DEE BARNES: Beau lover. T. Werner Laurie, London,
1931. (19 X 13). 254 blz. geb. Sh. 7/6.
--• C --De twee meisje die de hoofdrol spelen: Flora en Glory zijn de puurste vertegenwoordigsters

van het echte Amerikaansche flapperisme. Flora laat zich hoofdzakelijk door haar instincten
leiden en komt dan ook al ras in een avontuur waaruit ze zich zonder huwelijk niet „met fatsoen"
redden kan. Doch die gedwongen verbintenis brengt haar geen geluk. Glory, haar jongere zuster,
gaat heelemaal op in de kunst die ze als het hoogste levensideaal beschouwt. En al heeft ze
een heel stel avonturen en escapades met getrouwden en ongehuwden, ze weet steeds rond de
lamp te fladderen zonder haar vleugeltjes te branden aan het minnevuur. Ze valt van de eene illusie
in de andere doch de kunst houdt haar steeds boven water. De telegramstijl past goed bij het
hakkelende verhaal. Verscheidene fel-realistische scenes, domme hatelijkheden en theorieen en
de heele heidensche geest, die er in triomfeert, maken voor dit boek en streng voorbehoud
noodzakelijk.

Mrs. BELLOC LOWNDES: Letty Lynton. Bernard Tauchnitz, Leipzig,
1931. (16.5 X 12). 318 biz. ing. M. 2.—.
— Bc --,
Letty Lynton is een modern Engelsch meisje, dat erg veel van flirten en spelen met vuur houdt.
Zij belooft twee mannen, dat ze met hen zal trouwen; de eene is een avonturier, de andere een
ietwat oudere edelman. Als ze in 't nauw gedreven wordt en geen mad meer weet, geeft ze den
avonturier een dosis arsenicum in. Daar het niet te bewijzen is, wordt ze vrijgesproken en huwt
dan met...... een derden man, met wien ze allereerst verloofd was. Letty is een wulps onsympathiek, berekenend. wuft meisje. Mrs. Belloc Lowndes heeft haar karakter goed geteekend.

HILAIRE BELLOC: The Postmaster-General. Arrowsmith, London,
1932. 286 blz. geb. Sh. 7/6.
Belloc's werken worden gekenmerkt door een sterken satirischen inslag, -- soms wel eens een
te sterken. In „The Postmaster-General" is deze satire, die den humor hier en daar lets te
wrang maakt, gericht tegen politieke corruptie, belachelijke society-dames en gewetenlooze financiers. Dergelijke persoonlijkheden leven talrijk genoeg in onzen tijd om stof voor een hedendaagschen roman te leveren, maar Belloc plaatst ditmaal de handeling in de tweede helft der
twintigste eeuw. Dit heeft hem gelegenheid gegeven een roman te schrijven, die niet alleen satirisch
maar ook buitengewoon fantastisch is.

ARNOLD BENNETT: The night visitor and other stories. Cassell,
London, 1932. geb. Sh. 7/6.
--- C --,
Daze gebundelde nagelaten short stories zijn echte staaltjes van Bennett's schrijf- en vertelkunst.
Knap verteller vooral was Bennett, die van de zonderlingste ideeen een goed verhaal wist te
maken. In dezen bundel blijkt dit het best uit „The Cornet-Player", met speelsch vernuft
geschreven. Geen ander, gelooven wij, zou zoo deze „extravaganza'', den auteur verteld door
een man met wien hij aan een tafeltje in het Palais de The zat, kennen vertellen. Ook „Murder"
en „Te Hat" zijn typeerend voor Bennett's kunst.

STELLA BENSON: Tobis transplanted. Macmillan & Co., London,
1931. (19.5 X 13.5). XI I-362 blz. geb. Sh. 7/6.
.-- Bc —
De Malinin-familie, die de schr. hier uitbeeldt, bestaat uit vader: Sergei, moeder: Anna en een
zoon: Seryozha. Ze zijn uit Rusland gevlucht na den val van de Oostersche Republiek en leven
hun ellendig bestaan voort bij de Kanto Koreanen. Vader had vroeger geld geleend aan een verren
vriend en stuurt nu in zijn nood zijn zoon te veld onder het geleide van een Japannees, die in
Londen in de rechten heeft gestudeerd. Na allerhande wederwaardigheden krijgt zijn gids: Wilfred
bet geld los. Doch hij helpt Seryozha ook aan een vrouw, die reeds zeven mannen heeft afgewezen
en die hij verovert, dank zij de ingewanden van een visch, dien hij gevangen had en wiens gal
hij ook meeneemt om zijn vader van zijn blindheid te genezen. Als de ouders haast alle hoop
hebben opgegeven hun zoon weer te zien, keert deze terug met zijn vrouw, een flinken bruidsschat
en het uitgezette geld plus de intresten. Als een eerstehands tijdsdocument over de toestanden
en het leven in het Verre Oosten is dit boek van uitzonderlijke beteekenis. Doch ook als kunstwerk is het zonder weerga. Benson lijkt met haar natuur vergroeid en is een oor en an oog voor
alles wat haar omringt en waarvan niets haar ontgaat. In den grond is de schr. echter een
pessimiste, die medelijdend op de heele schepping neerblikt en nu en dan een juiste opmerking
maakt die ze dan later weer tempert door een intens medeleven en vooral medelijden.

ANTHONY BERTRAM: Here we ride. George Allen & Unwin, London W.C. 1, 1929. (18.5 X 12). 288 blz. geb. Sh. 7/6.
--. B .-De schrijver laat ons kennis maken met verschillende typen in een Londensch achterbuurtkwartier.
Allen kennen het leven en zien hun droomen van vroeger in ruwe werkelijkheid omgezet. Slechts

ten jong meisje, Daisy, droomt nog van een sprookjesprins. Het boek is aangenaam en spannend.
de stijl prettig en alhoewel het thema eerder melancholisch is, zijn de karakters vroolijk en
optimist sch

EMILY CALVIN BLAKE: The third weaver. Willett, Clark & Colby,
New York, 1929. (20 X 14). 252 blz. geb. $ 2.50.
,--, B -Haar prilste jeugd brengt Thaisa door bij haar grootouders met haar vader, terwijl zij haar moeder
slechts zelden ziet. Na verschillende ambachten te hebben geprobeerd, die elk een mislukking
zijn, wordt haar vader farmer, maar zijn wispelturigen aard laat hem ook hier niet lang blijven.
'n Prettig boek, aangenaam geschreven.
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W. J. BLYTON: Gale warning. Burns Oates & Washbourne, London,
--- B P...
1932. 440 biz. geb. Sh. 7/6.
Het na-oorlogsche leven heeft schr. vooral practisch gedemonstreerd aan zijn hoofdpersoon Cranleigh. Als duizenden anderen kwam hij uit den oorlog terug in een nieuw en volkomen ontwend
leven, waarin hij zich plotseling weer een weg moest zoeken. Cranleigh is de moderne mensch. Hij
reist door Europa, keert tenslotte naar Engeland terug, waar hij op het platteland bij een vriend
verblijf houdt en Klara Renius leert kennen. Uitstekend wordt het proces van zijn geestelijke
ontwikkeling geanalyseerd; dat hij tenslotte de eindelijke bevrediging vindt in het Katholicisme
voelt men als de logische conclusie. Geschreven zonder eenige sentimentaliteit, in een kortaf
gehouden, haast harden stijl, volkomen in overeenstemming met het onderwerp, en de realiteitssuggestie daarvan versterkend. Bijna alle figuren zijn scherp geteekend en bewegen zich overtuigend tegen den achtergrond van het moderne leven, waarvan we de verschillende stroomingen
en uitingen, -- alle trachtend een zekeren uitweg uit den chaos te vinden — leeren kennen.

LOUIS BROMFIELD: A modern Hero. Cassell, London, 1932. 392 blz.
--9 C -geb. Sh. 7/6.
Het leven van Pierre Radier, de held van Bromfield's roman, wordt grootendeels door sexueele
verhoudingen beheerscht. Door zijn optreden ten opzichte van Joana, Leach en Hazel worth den
lezer een scherpe kijk gegeven op het innerlijk van Pierre Radier maar zeker is het te betreuren
dat des schrijvers conceptie hierin zoo eenzijdig is en hij het niet noodig heeft gevonden ook
nobeler levensaspecten te belichtcn. Zijn held zou er sympathieker door geworden zijn. Slechts
ten goede karaktertrek heeft Bromfield gemeend hem te moeten toebedeelen: zijn liefde voor zijn
buitenechtelijk kind Peter. Zelfs zijn de gedeelten waar deze liefde tot citing komt, ook
kunstzinnig beschouwd, de mooiste van het boek. De stijl is zeer eenvoudig, zonder ergens banaal
te worden: teeken van rasecht talent. Het is te betreuren dat Louis Bromfield bij de voorbehouden schrijvers moet geplaatst worden; -- maar het voorbehoud is er, en wel voor goed
ontwikkelde volwassenen.

JOHN BUCHAN: The couts of the morning. Hodder & Stoughton,
London, 1930. (19.5 X 12.5). 403 blz. geb. Sh. 7i6.
--9 A -,

Archibald Roylance en Janet. zijn vrouw, hebben voor hun buwelijksreis de republiek Olifa uitgekozen. Als zij nauwelijks daar zijn aangekomen ontbrandt er een revolutie, waaraan zij ook actief
deelnemen. Na een heftigen strijd en veel interessante avonturen komt eindelijk vrede en kunnen
de jong-gehuwden naar bun vaderland terugkeeren. Aardig bock, wel een beetje langdradig.

PAUL BUSSON: The man who was born again. William Heineman,
-- D —
London, 1931. (20 X 15). 331 blz.
De avontuurlijke geschiedenis van baron Melchior von Dronte. Deze Melchior eindigt zijn veelbewogen leven op de guillotine. Na zijn wedergeboorte als Sennon Vorauf, verhaalt hij ons zijn
twee levens, om eindelijk als soldaat in den wereldoorlog geheimzinnig te verdwijnen. Het boek
is spannend; Oostersch mysticisme gecombineerd met het thema der zielsverhuizing.

V. LOVETT CAMERON: Reverse the shield. Selwyn & Blount, London
W.C. 2, 1926. (18.5 X 12). 324 blz. geb. Sh. 7/6.
--- B .-De geschiedenis verloopt in Zuid Afrika. Het thema: Boer tegen Engelschman; als type Andreas
van Reenen en Alethea Dale. Levendige stijl; interessante beschouwingen der plaatselijke
toestanden. Minder aangenaam is het mysticisme, dat bier en daar doorschemert.

WILLA CARTHER: Shadows on the Rock. Cassell and Co., London,
1932. 278 blz. geb. Sh. 7/6.
Een bepaald drama speelt zich in dezen rustigen, maar toch van volbloedig leven tintelenden,
roman niet af. De hoogtepunten zijn het uitzeilen der schepen van Canada in den herfst en hun
terugkeer in den zomer. Die gebeurtenissen waren ook inderdaad hoogtepunten in de levens der
kolonisten, want gedurende de acht maanden, verloopend tusschen afvaart en terugkeer der
Fransche schepen, lag de kleine kolonie volkomen gtisoleerd in een uithoek van de wereld.
Prachtig contrasteeren de beschrijvingen der troostelooze leegte van de verlaten rivier, wachtend
op den winter, die Naar voor maanden zal vastleggen, met die van de sensatie en de opgewonden
vreugde, veroorzaakt door het gezicht der zeilen van de schepen, die in den zomer weer langzaam
de St. Laurens opvaren. Binnen de enge grenzen der kleine Fransche gemeenschap groepeeren
zich in Willa Cather's boek, als figuranten, de stadsbewoners, de visschers, de landbouwers en
de jagers. Tusschen hen bewegen zich de hoofdpersonen, tusschen welke de schrijfster, ondanks
alle betrachte beheerschth'eid, toch ook zoo scherpe contrasten heeft weten te scheppen. Alles
is trouwens beheerscht en getemperd in den roman, toch wordt er het voile, klokkende leven In
gesuggereerd. Hij dankt er zijn bijzondere charme aan.

HENRY CHANNON: Paradise city. Bernard Tauchnitz, Leipzig, 1931.
-- Bc •-(17.5 X 11.5). 272 blz. ing. M. 2.--.
Channon wil ons de opkomst weergeven van een klein plaatsje ergens in de buurt van Chicago,
dat door de uitdeining van deze laatste stad ahw. meegesleept wordt in den maalstroom van den
vooruitgang. In zooverre is het boek zuiver Amerikaansch, doch voor de rest van het verhaal
is bet zoo kosmopoliet mogelijk. Het eene stuk speelt aan het Michiganmeer, het andere in
Italie, of in Ravenna of in Venetie, en dan weer worden we overgeplaatst naar het Engelsche
high life of bet boheme-leven te Parijs onder den oorlog. Zoowel de vooroorlogsche als de
naoorlogsche periode worden beschreven. Deze roman wijst op een sterke opmerkingsgave, een
diepe psychologische geschooldheid en een zeer oorspronkelijken stijl.

128

ROMANS EN ONTSPANNINGSLECTUUR.

T. CLARE: The nine club. Hutchinson & Cie., London E.C. 4, 1929.
-a- Be P-,
(14.5 X 12.5). 287 blz. geb. Sh. 7/6.
De club der negen is een der meest exclusieve societeiten van Londen, met Internationale beroemdheden op allerlei gebied: diplomaten, geleerden, geldmagnaten, enz. Als Lord Glenmorgan,
een waardig lid dezer illustre broederschap, op raadselachtige wijze van het levenstooneel vetdwijnt, voelt Don Fothergill zich gedrongen deze geniale moordenaarsbende, wier president een
maniak is, die menschen vermoordt uit Touter tijdverdrijf, uit te roeien. Met welk een sluwheid
hij daarbij te werk gaat en hoe hij slaagt is dan de inhoud van het verhaal. Gesegnete Mahlzeitl

GWEN CLEAR: The years that crown. Bernhard Tauchnitz, Leipzig,
,--, B .-1931. (17.5 X 11.5). 278 blz. ing. M. 2.—.
In het oude Londen van 40 jaar terug, rood den Tower, tracht de weduwe Frances Farnham, zich
na den dood van haar man door den steeds erger nijpenden nood heen te slaan. Haar pogingen
worden met succes bekroond en haar „coffeehouse" floreert, zoodat ze haar twee dochters,
Laura en Alice een goede opvoeding geven kan. Als milieu-schildering een knap bock. De
karakters zijn zeer gewone luidjes doch sympathiek geteekend. Het verhaal is boeiend en wijst
op een ongewoon ofschoon sluimerend talent.

HUGH CLEVELY: Fraser Bultsin. Hutchinson & Cie., London E.C. 4,
-- B P...
1929. (14.5 X 12.5). 288 blz. geb. Sh. 7/6.
Ian Frazer is een kwieke jongeman met een wonderbaar talent om zich in moeilijkheden te wikkelen. maar er ook weer uit te komen. flit verveling laat hij zich naar een nachtclub troonen, waar
hij met kaarten eigenlijk verliezen moet, maar de politic doet een inval en 'Jan verawitnt op sensationeele wijze met een jonge dame, die in die omgeving evenmin thuis hoorde. Zij komen bij
hun vlucht in een kantoor, waar een moord is gebeurd en de revolver die er ligt behoort aan den
broer der vluchtende jonge dame. Nu komen allerlei verwikkelingen. 't Is een en al spanning
en de stijl is als kwik.

JOHN COLLIER: His monkey wife. Bernard Tauchnitz, Leipzig, 1931.
(17.5 X 11.5). 279 blz. ing. M. 2.--.
—9 BC ,--,
'n Even oorspronkelijk als interessant bock. Mr. Fatigay, een onderwijzer in Kongo. heeft ten
aap zoo goed gedresseerd dat hij ahw. kan doorgaan voor zen knecht. Wanneer hij dan na een
zekeren tijd op vacantie gaat naar Engeland, waar hem zijn verloofde Emy wacht om met hem
te trouwen, moet zijn vriendinnetje natuurlijk mee. Doch het dierlijk instinct verzet zich uit alle
macht tegen de liefde van Amy en zelfs weet het beest het zoover te brengen, dat het Amy op
den trouwdag met haar van toilet doen veranderen en zelf met Mr. Fatigay trouwt. Schitterend
geschreven en een kostelijk satire op een hoop hedendaagsche toestanden.

A. J. CRONEN: Hatter's castle. Gollancz, London, 1932. 637 blz. geb.
--, C --Sh. 8/6.
Wanneer de lezer kennis maakt met James Brodie, de „hatter" van het stadje Levenford, aan de
Firth of Clyde, staat deze op het hoogtepunt van zijn fortuin-tijd, ongeveer 1880. De roman
behandelt dan ook uitsluitend zijn neergang, die men voelt als onvermijdelijk en logisch. James
Brodie is geestelijk en lichamelijk een krachtige persoonlijkheid, ruw, hard, trotsch: gerespecteerd, maar vooral gevreesd door zijn stadgenooten en familie. De auteur heeft zich gewacht
voor overdrijving, en hem psychologisch zoo goed verantwoord, dat hij volkomen aanvaardbaar
is. Tragisch zijn de slagen, die hem door eigen schuld treffen; diep aangrijpend het rampzalig
lot van Nessie, zijn jongste dochter. Van de eerste scene, -- de om de theetafel gezeten familie
die zwijgend de komst van den gevreesden vader afwacht -- tot de laatste — wanneer James
Brodie, gebroken. geruIneerd, dof het raam uitstaart, in gezelschap van zijn kindsche moeder en
het lijk van zijn dochter, die zelfmoord heeft gepleegd, —, zinkt het verhaal bijna nergens. Krachtige, Kier en daar wel iets te lange beschrijvingen, een geleidelijk verloop der handeling,
psychologisch diepgaande karakteruitbeeldingen, terwijl de auteur onpartijdig, maar sympathiek
tegenover zijn personages staat.

VICTORIA CROSS: The unconscious Sinner. T. Werner Laurie, Lon— Be --don, 1930. (19 X 12.5). 248 blz. geb. Sh. 7/6.
Rosa Deane is verloofd met een millionair die voor den laatsten keer op leeuwenjacht is in
Afrika. Hij is niet heelemaal onverschillig voor de charme van de vrouw, die deze expeditie
organiseert en leidt. Intusschen komt Basil, een familielid, op bezoek met zijn vrouw waar hij
liever van gescheiden wou zijn en al gauw ontstaat er vriendschap tusschen Basil en Rosa. die
echter zijn aanzoeken afslaat. Ze is ahw. door hem gehypnotiseerd en geeft zich onbewust aan
hem. Als Nico terugkomt, bespeurt hij geen verandering in Rosa die echter onbewust de vrucht
van 't kwaad draagt. En al wijzen verschillende dokters crop, dat er niets abnormaals is in
haren toestand, ze houdt hardnekkig haar onschuld staande, wijl ze van niets afweet. Nico
wankelt een oogenblik in z'n vertrouwen doch is tevens fel met haar lot begaan. En als Rosa
zich dan vrijwillig terugtrekt, om na zes maanden haar volledige onschuld te bewijzen komt ze
na 't einde van dat tijdsverloop onder eenzelfden hypnotischen drang en gaat Basil dooden.
Het gerecht vindt geen schuld in haar en wijl haar kind intusschen gestorven is, staat niets meet
haar huwelijk met Nico in den weg. Freud komt Kier veel meer aan 't woord dan Christus.
Daarom is een voorbehoud gewenscht voor dit overigens knap geschreven en volgehouden bock.

JENNIFER DAVIES: Fancy's Followers. Duckworth, London, 1931.
.,--, D --(19 X 13.5). 286 blz. geb. Sh. 7/6.
Dominee Christopher Norton raakt verliefd op de tooneelspeelster Julia, die hem, ondanks zijn
beter willen, physisch sterk aantrekt en hem dan ook van de eene zonde in de andere doet
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vallen. Een poosje houdt zijn beter-ik de bovenhand. Hij wil haar niet meer zien en verlooft
zich met Evelyn, waar hij, een weinig later, mee in den echt treedt. Als Julia Christopher aankondigt dat ze een kind krijgen gaat vraagt hij echtscheiding aan. Doch wig Julia de toekomst
zwart inziet wordt van dezen maatregel afgezien tot na de geboorte. Christopher's moeder komt
Julia in haar eigen huis de huid vol schelden, hetgeen heel ongelukkige gevolgen heeft voor de
toekomende moeder, die het met haar leven bezuren moet. En Christopher en Evelyn zullen
zich het lot van het kind aantrekken. De wereld staat in dit bock totaal op zijn kop. Er zijn
minstens een dertigtal episoden die, elk op zichzelf, het bock al veroordeelen zouden voor
maischen met een beetje fatsoen. De schr. mag zich aan de werkelijkheid hebben geinspireerd,
doch bet is en blijft een uitzonderlijk geval, waarover zeker niet zoo'n heibel gemaakt moest
worden.

E. M. DELAFIELD: Diary of a provincial lady. Geillustreerd. Macmillan El Co., London, 1931. (19.5 X 13.5). 301 biz. geb. Sh. 7/6.
p-- B p-Dit dagboek is ahw. de epopee van het alledaagsche huiselijke leven op het platte land.
Delafield is er in geslaagd op een zeer artistieke manier die verschillende grootere en kleinere
wederwaardigheden weer te geven die zich voordoen in een niet al te intellectueel en ook niet
al te laag-bij-den-grondsch milieu op den buiten. Het mag aanspraak maken op die universaliteit
die men een diarium zoo graag ontkent en die het toch maken kan tot een zuiver kunstwerk. Ook
de rake karakterteekening, zoowel van de provinciale lady als van haar Fransche meid en de
dames uit haar omgeving valt op en ten slotte die franke eerlijkheid die voor een vrouw ongewoon is. Er is niets geforceerds in dit dagboek en zeer handig weet D. alle klippen te omzeilen,
die haar figuren als dusdanig haar in den weg konden stellen.

THEODORE DREISER: Tragic America. Constable & Co., London,
1932. 412 blz. geb. Sh. 10/-..
0– C --Een felle, lange aanklacht tegen Noord-Amerika's maatschappelijke toestanden en verhoudingen,
-- die stuk voor stuk de revue passeeren, en gestriemd worden. Dreiser generaliseert niet; -...
hij noemt de feiten, details, data; hij is „bij": het bock werd geschreven nadat Engeland den
gouden standaard verlaten had. Dreiser laat zich kennen als een fanaticus, die vanuit een zeer
bepaalden gezichtshoek waarneemt; bij ons zou hij waarschijnlijk een uiterst links georienteerd
socialist genoemd worden. Waar hij over de Katholieke Kerk schrijft, is het duidelijk dat een
man aan het woord is, die een onbeheerschte haat tegen haar koestert. Van objectiviteit is dan
geen sprake meer. Alles bijeen genomen is dit wel een belangwekkend bock; maar het kan
alleen met vrucht gelezen worden door hen, die een meer dan oppervlakkigen kijk op de Vereenigde Staten bezitten, zoodat zij in staat zijn te onderscheiden waar Dreiser objectief blijft,
en waar zijn partijdige visie misleidend werkt.

BARNARD ELDERSHAW: Green memory. Harrap, London, 1931.
(19 X 13). 288 blz. geb. Sh. 7/6.
-- B -Deze roman speelt in de hoofdstad van Nieuw-Zuid-Wales in 't midden der vorige eeuw. De
staatsbediende Alfred Haven is door favoritisme in moeilijkheden geraakt; hij verbeurt zijn postje
en pleegt zelfmoord. En dit op den avond van het verlovingsfeest van zijn oudste dochter Lucy.
Hij laat zijn vrouw en gezin in benarde omstandigheden achter. Lucy houdt ondanks al haar
illusies, hardnekkig vol. Doch als ze bij een familevergadering zoowat door alien in 't ongelijk
wordt gesteld, geeft ook zij den moed verloren. Ze erft in later ure een bedrag van een
verren oom. Nu staat ze weer vrij en onafhankelijk en keert na drie jaar tot haren afgewezen
geliefde; Richard, terug, die steeds gehoopt heeft op een kentering in haar gedacbten. Door de
nieuwere mentaliteit tegen het ouderwetsche Engelsche conservatisme uit te spelen, dat ook in
de kolonies en de dominions een vruchtbaren bodem vindt, hebben de schr. dit bock gemaakt
tot een flinke bijdrage in de geschiedenis der koloniale evolutie. Het werk wint erdoor aan
algemeene menschelijkheid en mag dus aanspraak maken op universeele erkenning.

JOHN GALSWORTHY: Maid in Waiting. William Heinemann,
London, 1932. 349 blz. geb. Sh. 7/6.
p-- Bc P...
In „Maid in Waiting" is bet de jonge Hubert Cherrell, een Britsch officier, die de moeilijkheid
geschapen heeft. Op een expeditie in Bolivia heeft hij een halfbloed, met wien hij reeds moeilijkheden had, daar de mulat de muilezels mishandelde, uit zelfverdediging neergeschoten. De leider
der expeditie, de Amerikaansche professor Hallorsen, ontstemd door het mislukken van zijn
expeditie, kan zich de positie van Cherrell niet indenken, en publiceerde een voor den jongen
Engelschman zeer bezwarend rapport. De carriire van den officier werd er door bedreigd, een
beschuldiging van moord was zelfs het resultaat. De verschillende generaties zijner familie trachtten, ieder naar zijn eigen inzicht, redding te brengen uit de moeilijkheden. Tenslotte lukte dit
het best Dinny, Hubert's zuster. Zij is de „maid in waiting", de dienende maagd, de schakel
tusschen alle verwikkelingen. Het product van een volgroeid talent. Als verteller vooral wordt
zijn reputatie er nog eens door verstevigd. De roman is evenwichtig gebouwd, met de hoofdintrigue zijn verschillende „sub-plots" verwikkeld; de gang van het verhaal is bijzonder vlot;
de dialogen vooral zijn brillant.

PHILIP GIBBS: The golden years. Hutchinson & Co., London, 1932.
287 blz. geb. Sh. 7/6.
-- Bc .-Gibbs is een boeiend verteller. Op de eerste bladzijde reeds weet hij den lezer te interesseeren,
op de laatste heeft hij hem nog onder zijn ban. In „The Golden Years" maakt hij van zijn
bekendheid met de ruim tachtigjarige maar nog levenslustige Lady Isobel Ingleby gebruik door
terug te gaan tot den tijd dat Disraeli eerste minister was, en de jaren daarna. Zijn verhaal kan
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volledig genoemd worden. Allerlei aspecten uit het leven der hoogere standen van die Jaren
komen tot hun recht; van de typeerende dronkenschap van Isobel's broer op een Covent Garden
Ball. De lezer maakt kennis met Tennyson en Disraeli; met Carlyle en Dickens. Ook de keerzijde
blijft niet onbekeken, want het blijkt dat het voor de lagere standen geen gouden jaren waren.
Van wat is verloren en gewonnen in het tijdsverloop van ruin een halve eeuw maakt Lady
Isobel Ingleby op de laatste bladzijde van het bock, -- dat aangename lectuur is voor volwassenen --- een amusante en eerlijke rekening op.

BARBARA GOOLDEN: The toils of law. Chapman & Hall, London,
1931. (19.5 X 13). 231 blz. geb. Sh. 7/6.
— Bc —,
Kyrle Dryden en zijn vrouw Amice kunnen het met elkaar niet meer vinden en zelfs hun kind
Jule is geen verbindingsteeken meer tusschen hen. Hij ziet geen andere oplossing dan haar
het materieele bewijs van zijn ontrouw aan de hand te doen. Amice maakt er gretig gebruik
van en Kyrle wordt natuurlijk door de wet in 't ongelijk gesteld, terwijl zij het kind behoudt.
Nu en dan mag hij echter Jule terugzien. Dit is voor den troosteloozen vader onvoldoende. Doch
al zijn pogingen en die van zijn zuster en familieleden stuiten af op Amice's onverzettelijken
wil. Totdat Kyrle, radeloos, op een avond Jule ontvoert en zich op z'n afgelegen villa met
haar door gasvergiftiging om 't leven brengen wil. Als de redders opdsgen is het kind per
toeval uit de kamer ontsnapt, waar haar vader den dood gevonden heeft. Een knap stuk werk,
waarin al het egoisme van Amice, die onder valsche voorwendsels divorceert en de hardvochtigheid der wet in al haar naaktheid worden ten toon gesteld. Doch de sociale tendenz schaadt wel
wat aan de gaafheid van het verhaal.

MAXIM GORKI: Bystander. Jonathan Cape, London, 1931. (21 X 14).
—D ,..,
729 blz.
MAXIM GORKI: The magnet. Jonathan Cape, London, 1931.
-- D ,.....,
(21 X 14). 839 blz.
Beide boeken vormen een zeer geduldige beschrijving van het leven van Clim Samghin, een Russischen intellectueel. Ze zijn echter meer dan dat, ze beoogen in deze biografie, een beeld te
geven van het leven der Russische intellectueelen van omstreeks 1880 tot aan den „bloedigen"
Zondag in 1905, om in het derde deel te worden voortgezet tot op heden toe. Ofschoon Gorki
ons pier in een wereld brengt, die hij in zijn vorig werk niet of nauwelijks beschreef, zijn het
echte Gorki-boeken. Ze zijn mateloos lang, zeer langzaam vordert het verhaal, haast zonder
innerlijk verband lijken in het eerst de talrijke onderdeelen, waaruit de grootere hoofdstukken
zijn opgebouwd, tal van personen verschijnen en verdwijnen dan weer geheel, om plotseling,
als men ze reeds vergeten is, opnieuw terug te keeren in de geschiedenis van dit leven, dat
voortstuwt, men weet niet waarhen. Langzaam echter nadat men reeds honderden bladzijden van
dit onwezenlijk, en toch zou buitengewoon plastisch, pregnant proza gelezen heeft, begint men
de eenheid in deze voortdurende wisseling van tafereelen te zien, krijgt men een vermoeden van
het geheel. Inderdaad; het is een stuk samenleving, dat Kier door Maxim Gorki wordt weergegeven, een stuk Russische samenleving vooral.

LEONARD R. GRIBBLF,: Is this revenge? George G. Harrap Ei Co.,
---- B -London, 1932. 296 blz. geb. Sh. 7/6.
Een der talentvolste auteurs in Engeland. Gribble, die een paar jaar geleden debuteerde met
„The Gillespie Suicide Mystery". Sedert hebben zijn stijl en techniek zich nog ontwikkeld. In
,,,,Is this Revenge?" wordt het ingewikkelde probleem verbluffend knap opgelost; het verloop is
vlot en -- van belang in dit genre ,-- natuurlijk. Dit laatste is eveneens kenmerk van de dialogen,
terwijl ook een zekere karakteranalyse niet ontbreekt, en het element van onwaarschijnlijkheid tot
een minimum is teruggebracht. Spannend is het bock in hooge mate; de vraag, wie vermoordde
den theater-directeur Harry Eklimakos, wordt pas op het einde onverwacht en verrassend
beantwoord.

LEONARD R. GRIBBLE: The stolen home secretary. George G. Har-.
-- B -rap & Co., London, 1932. 288 blz. geb. Sh. 7/6.
Elk nieuw werk van Gribble geeft opnieuw gelegenheid te constateeren, dat hij een der beste
schrijvers is van „detective fiction" in een land, dat op dit gebied waarlijk talrijke talentvolle
auteurs telt. Het merkwaardig-nieuwe in deze roman is dat de politic niet kan uitgaan van het
gebruikelijke begin: het gevonden lijk, want dit blijkt gestolen te zijn. De ontknooping schijnt na
eenigen tijd voor de hand te liggen, maar is tenslotte zoo onverwacht, dat ook de meest geroutineerde lezer van detectivelectuur die niet kan vermoed hebben. Geschikte ontspanningslectuur.

GRANVILLE TOOGOOD: Huntsman in the sky. Bernard Tauchnitz,
-- Be --,
Leipzig, 1931. (17.5 X 11.5). 350 blz. ing. M. 2.—.
Het bock schijnt speciaal te zijn geschreven, om te bewijzen dat men artist en excentriek en toch
zedelijk mensch kan zijn. Als dusdanig steekt het schel af bij andere soortgelijke publicaties.
De karakteriseering is uitstekend. Doch meesterlijk is het bock vooral als milieu-schildering van
Philadelphia , en als weergave van het leven van een kunstenaar in zoo'n alles nivelleerend milieu,
dat tot mediocriteit dwingt dock den stalen wil van Garrison niet buigen kan.

JAMES HUNEKER: Painted veils. Werner Laurie, London, 1930.
--- D
(19 X 13). 300 blz. geb. Sh. 7/6.
Click Invern is een buitengewoon onsympathiek man en zijn avonturen zijn allerminst stichtelijk.
Het is wel wonderlijk, dat de criticus Jamer Huneker zulk een onmogelijken roman heeft kunnen
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schrijven, in zulk een geaffecteerden stijl en met zoo'n opeenvolging van would-be diepzinnig.heden. Absoluut ongeschikt.

ALDOUS HUXLEY: Brave, new world. Chatto & Windus, London,
--, Bc ...-1932.
De nieuwe roman van Aldous Huxley is een beeld van 't volmaakte Utopia der toekomst; een
realisatie van verschillende aspiraties van onzen tijd in een gedroomde, maar zeer klaar en
gedetailleerd weergegeven samenleving. Het is een bescbrijving van de wereld en bet leven
in A. F. (van Ford) 632. Ergens in Shakespeare's „Tempest", wanneer Miranda, het meisje, dat
steeds in de eenzaamheid van het eijand geleefd heeft, kennis maakt met verschillende menschen
uit die andere groote wereld aan de overzijde der zee, staan de paar gedenkwaardige woorden,
die Aldous Huxley tot titel dienden. „0 brave, new world that has such people in id" zegt
Miranda. Het ontgaat haar, in haar onnoozelheid, dat haast al de menschen, die ze dan ontmoet,
welbeschouwd schurken zijn. „0 brave, new world." Door deze terugwijzing van den titel naar
Miranda's woorden wordt deze toekomstroman reeds dadelijk gekenschetst; het is een satire,
maar een ironisch getinte satire, het is het toonen van der menschen dwaasheid en de aberraties,
waartoe de menschelijke geest in staat is, zonder diepe verontwaardiging, nuchter, koel, maar
desniettemin verbijsterend grotesk, en verbijsterend schrikwekkend door zijn angstaanjagende
waarschijnlijkheid.

PRISCILLA JOHNSTON: Green Girl. Duckworth, London, 1931.
.-- Bc •-...d
(19 X 13.5). 253 biz. geb. Sh. 7/6.
In Mariella en Vaughan, de leerlinge en de leeraar, die op elkaar verliefd worden en ten slotte
met elkaar huwen, heeft schr. niet het proces willen maken van de coeducatie. Ook de voordeelen ervan worden alzijdig belicht en metterdaad bewezen. En de ontvluchting van Mariella en
haar avonturen met Vaughan worden meet voorgesteld als een (gelukkige) uitzondering.
Wyndham is de verpersoonlijking van den goeden kameraad en Joan van de trouwe vriendin.
Alle personen, trouwens, zoowel de leerlingen als de leeraars zijn heel sympathiek geteekend en
alien, zonder uitzondering, houden onze belangstelling gaande tot het einde. Het boek geeft ook
een zeer goeden kijk op het studie- en sportleven in een Engelsche school, en op de goede
verhoudingen tusschen de leeraars en de leerlingen. Volwassenen recommandeeren we het van
harte om zijn frischheid, zijn sprankelenden humor, zijn natuurlijken dialoog en zijn mooie karakteruitbeelding.

MYRTLE JOHNSTON: The Maiden. John Murray, London, 1932.
0– Bc .-416 biz.
Het levensverhaal van een meisje. geboren in de sloppen van San Francisco, die er door haar
onvrouwelijke opvoeding toe komt, -- voor zoover van opvoeding sprake was -- zich voor
jongen te laten doorgaain. Als zoodanig gaat zij naar zee, weet zich onder het zeer ruwe zeevolk
te handhaven -- de roman speck in het derde kwart der 19e eeuw -- en het zelfs tot gezagvoerder
te brengen. Al zal het talent van Myrtle Johnston zich nog moeten verdiepen en zijn alle situaties
niet volkomen bevredigend, zijn toch veel daarvan logisch ontwikkeld. Meer dan avonturenverhaal
is het bock zelf een psychologische studie geworden. Op haar best is de schrijfster in het scheppen
van een sfeer, die zwaar-somber is, en beklemmend over het geheel hangt, volkomen in harmonic
met het onderwerp.

KAYE-SMITH: The children's summer. Cassel & Co., London, 1932.
--- B 9-311 biz. geb. Sh. 7/6.
Een roman over kinderen, zoo fijngevoelig geschreven, met zoo'n diepe kennis van het kinderlijk
gedachtenleven, dat men weinig boeken in dit genre zal vinden, die beter zijn dan dit. Selina en
Moria, zeven en vijf jaar oud, brengen een zomer, waarin de ouders op het vasteland op reis
zijn, op een farm in Sussex door. Daar bestaat voor hen tijdelijk bet aardsch Paradijs, waar zij
haar heerlijkste uren genieten. De kinderlijke toon is uitnemend getroffen; zware problemen worden
gelukkig niet aangesneden, maar toch is het geheel een prachtige kinderstudie, en de volwassen
lezer zal er telkens door getroffen worden dat deze „recollections of childhood" zoo volkomen
waarheidsgetrouw zijn.

SAM KEMP: Black frontiers. G. Harrap & Co., London, 1932. 221 blz.
— B --geb. Sh. 8/6.
De auteur heeft als jongeman deel uitgemaakt van de Bereden Politic die in de jaren 1889-1892
onder bevel van Cecil Rhodes uitgestrekte tochten heeft volbracht door het geheele gebied van
Zuid Afrika. De politieke geschiedenis hiervan was in die jaren rumoerig en belangrijk, en het
is interessant de meeningen van een Engelschman daarover te lezen. Maar dit gedeelte is toch
het minst belangrijke van het bock. Wat hem zelf het meest interesseert zijn de talrijke jachtavonturen en de ongewone gebeurtenissen door hem beleefd in dit deel van het zwarte werelddeel.
Daarvan vertelt hij met het genoegen van den ecbten avonturier, en daar zijn schrijftrant bovendien bijzonder levendig en suggestief is, is dit een lezenswaardig bock voor volwassenen, die
van dit genre houden.

RUDYARD KIPLING: Limits and Renewals. Machillan & Co.,
0– Bc --London, 1932.
Kipling is altijd het sterkst geweest in de short story; hij is de laatste jaren tot dit genre terug
gekeerd, en ook het thans verschenen „Limits and Renewals" is een bundel korte verhalen.
Ofschoon Kipling niet veel voor democratic voelt, is toch het gewijzigde denken, dat na den
Boerenoorlog opkwam, niet ongemerkt aan hem voorbijgegaan. Zijn werk heeft dat agressieve
verloren, zoo typeerend voor de werken uit zijn bloeitijd. Maar gebleven is zijn eigenlijk talent:
dat van buitengewoon knap verteller. Dat blijkt ook weer ten voile in zijn laatsten bundel. Elke
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story pakt den lezer door dien verteltrant, door den levendigen stijl, --- die verfrisschend aandoet.
Kipling zal zijn kunst wel niet verder meer verdiepen, --- hij doet het ook in zijn nieuwste boek
niet --- maar wat hij schrijft is het lezen ten voile waard.

JOHN LAMBOURNE: Strong Waters. John Murray, London, 1932.
388 blz. geb. Sh. 7/6.
--- C --Het is jammer dat deze auteur een zelfmoord beschouwt als het vanzelfsprekend einde van een
verprutst leven en dat hij binnen zijn stekeligen humor ook dingen betrekt, die met een dergelitken
humor niets te maken mogen hebben, --- als de zin van leven en dood. -- anders behoefden we
geen stevig voorbehoud te maken voor dit overigens interessant verhaal der avonturen van Dr.
Manners en zijn vrienden in Zuid Afrika.

JOHN LAMBOURNE: The kingdom, that was. John Murray, London,
1932. 302 blz. geb. Sh. 7/6.
--- Bc --Lambourne's gebied voor zijn romans is de wildernis van Zuid Afrika. Ditmaal exploiteert hij het
op een zeer merkwaardige wijze: hij gaat duizenden jaren terug en vestigt er zijn „kingdom that
was" het koninkrijk der dieren, begaafd met denkvermogen en spraak, waaronder de weinige
menschelijke wezens die er leven, een zeer ondergeschikte plaats innemen. Een jager op groot
wild van den tegenwoordigen tijd zendt hij terug in dat verre verleden en laat hem er talrijke
avonturen beleven. De roman is in zooverre onbevredigend, dat in onze eeuw geen Reinaert-epos
meer geschreven kan worden, maar ontkend kan niet worden, dat de auteur zijn eigenaardige stof
knap bewerkt heeft. Een toch wel interessant boek -- rijk aan origineelen humor --- dat, ter afwisseling, geschikte amusementslectuur is voor volwassenen.

WYNDHAM LEWIS: Tarr. Bernard Tauchnitz, Leipzig, 1931.
(17.5 X 11.5). 342 blz. ing. M. 2.—.
— C .-Tarr geeft ons ahw. de evolutie geschiedenis van Lewis' zeer vooruitstrevende gedachten over
kunst. Het boek speelt in het vooroorlogsche Parijs, waar zich allerlei menschen van allerhande
nationaliteit oefenden en den weg gingen zoeken naar den roem. Duitsch, Fransch, Russisch en
Engelsch, alles loopt hier door elkaar en 't boek is een zeer kleurige weergave van dit bonte
milieu. Een oorspronkelijk boek: omdat het aan een echte kunstenaarsziel ontsprongen is, doch
het is ook 'n geweldige satire op tijd en stond.

ROLERT LYND: Great love stories of al nations. G. Harrap & Co.,
London, 1932. (22 X 15). 118 blz. geb. Sh. 8/6.
P.--' Bc 0-0
Voor de liefhebbers een werk, waar ze veel genoegen aan zullen beleven omdat het zoo'n
mooie spiegel is van iets dat steeds en altijd dezelfde doch gezien door allerhande temperamenten
ook steeds verschillend is.

COMPTON MACKENZIE: Our street. Cassel & Co., London, 1932.
312 blz. geb. Sh. 7/6.
-- B -Our Street is een eenigszins afgelegen stille straat in „Old West Kensington", aan een zljde
slechts bebouwd met dertien huizen, genummerd met „odd numbers", waar de verteller in zijn
jeugd, -- zoo omstreeks 1890 -- een paar maanden in het jaar logeerde bij zijn tantes. Zijn verhaal
is niets meer dan een eenigszins brokkelige geschiedenis der families, welke toen in die straat
woonden. Mackenzie is er in geslaagd door zijn tot verbrokkeling leidend onderwerp toch een
vasten draad te houden. Dan is het vooral de sfeer in dit bock, die den lezer onweerstaanbaar
pakt. Over het geheel ligt een fijn waas van sentiment, waardoor het rustige van een leven, uit
een tijd van veertig jaar geleden, zoo goed tot zijn recht komt. Die sfeer is in het rustige, goed
gestyleerde proza, bijna voelbaar gemaakt, en daar de auteur er voortdurend in geslaagd is de
„boy's point of view" te blijven handhaven, geeft „Our Street" tevens een impressie; hoe rijk
en wonderbaar het leven zich aan een kind voordoet.

RUTH MANNING-SANDERS: The crochet woman. Faber & Faber,
London W.C. 1, 1930 (19 X 12.5). 304 blz. geb. Sh. 7/6. -- Bc -The Chochet Woman wordt door velen beschouwd als een heks. Zij haat iedereen en haar eenig
doel in het leven schijnt tweedracht te stichten. Vooral het jonge huishouden van Jan Mounster
is haar mikpunt. Gedeeltelijk slaagt zij in haar slechte doel, maar ten slotte komen de echtgenooten weer tot een verzoening. Kleurrijke stijl, soms iets langdradig.

ESTHER MEYNELL: Grave fairy tale. Chapman & Hall, London, 1931.
.--- B -(20.5 X 13.5). 391 blz. geb. Sh. 8/6.
Dit verhaal is gedeeltelijk geschiedkundig, gedeeltelijk verzonnen. Het speelt op het einde der
18de eeuw in Duitschland; de Werther-periode dus en het tijdperk der groote musici. De twee
hoofdpersonen zijn: een musicus: Melchior Burgholt en een dichter: Jakob Emmert. De eerste is
de zoon van een dronkelap, een tenor, en de andere de zoon van een aan den drank verslaafden
schoenmaker. Melchior geniet de protectie van den musicoloog Eberhardt, die ook Jakob vriendelijk genegen is. Door zijn toedoen worden ze beiden uit hun milieu gerukt en in een hen meer
passende omgeving geplaatst. Op zich zelf genomen is het al een krachttoer de evoluties van
twee heel verschillende genies samen te laten verloopen en tot een geheel te versmelten. Nog
moeilijker was het uit dit romantisch bestaan Dichtung en Wahrheit zoo te scheiden, dat iedereen
op 't einde meent een brok levensgeschiedenis van Beethoven en Andersen te hebben gelezen
en toch voldaan is om 't ongewone verloop van hun bestaan zooals het hier wordt weergegeven.
Overtuigend en meesleepend is schr. vooral waar ze uitkomen doet, hoe heel de energie van
beiden zich concentreert rond de geweldige task hun persoonlijkheid te houwen uit dien brok
van primaire stof, waarin ze versteend ligt.
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MILES: The gas war of 1940. Eric Partridge, London, 1931. (19 X 13).
302 blz. geb. Sh. 716.
,.. Bc ,..–
Voor liefhebbers van sensatie-lectuur is dit boek een kolfje naar hun hand. Doch het is
tevens een arsenaal voor de anti-oorlogsgezinden. En juist daarom moest het veel lezers
trekken. De stijl is origineel en de weergave der feiten is zoo sprekend als het relaas van
een werkelijke ooggetuige zijn kan. Er komen tevens veel blz. in met sprankelenden dialoog
al is die dan ook in patois geschreven. Moraliter gesproken is het boek eerder negatief
Er wordt geen heelmiddel gegeven voor de menschelijke kwalen die deze ramp te voorschijn
roepen. Zelfs God schijnt er weinig aan te kunnen doen dat de zaken zoo ellendig verloopen.

ERWARD J. O'BRIEN: Modern American short stories. Jonathan
Cape, London, 1932. 424 blz. geb. Sh. 7/6.
--, Be --De Amerikaansche literatuur kent enkele centra: New York, de Middle West en Parijs, waar een
aantal jongere auteurs werkzaam is. Van elk heeft O'Brien karakteristieke voorbeelden gekozen.
Typeerend voor New York's „melting-pot" is de short story van Mr. Benjamin Rosenblatt:
„Zelig", het verhaal van een Russischen Jood, tegen den achtergrond van New York's East
Side. Onder de 25 gekozen korte verhalen zijn er van Willa Cather: „Double Birthday".
Sherwood Anderson: „I'm a Fool", Zona Gale: „The Biography of Blade", voorts van Fannie
Hurst, E. Madox Roberts, Ernest Hemingway, Dreiser. enz. Erkend moet worden dat de keuzestukken van O'Brien het talent voor het korte verhaal van ieder der auteurs goed kenmerken;
zijn bundel geeft een opmerkelijk beeld van de verscheidenheid der Amerikaansche literatuur,
voor zoover dit uit het korte verhaal kan bliiken. Ongelukkigerwijze is een groot deel Bier
literatuur een radicale reactie op het puritanisme. Ook deze bundel, die daarom voorbehouden
moet blijven voor goed ontwikkelde volwassenen.

OLIVER ONIONS: The open secret. Bernard Tauchnitz, Leipzig, 1931.
(17.5 X 11.5). 310 blz. ing. M. 2.—.
— Bc ,-De roman met een politieken ondergrond en achtergrond zijn schering en inslag geworden sedert
den oorlog. Schr. heeft het vooral over het scheppen en ontwikkelen van bolsjewistische „cellen"
in de Engelsche arbeiderswereld. Doch zoowel Halsey Vibart als de zeer eigenaardige Clary Moss
zijn heel wat meer dan spreekbuizen voor politieke en andere overtuigingen van den schrijver.
Hij geeft een zeer diepgaande en mooi volgehouden karakterstudie van die twee typen en de zooveel andere die er zich om heen bewegen. Ofschoon het boek niet is aangekondigd als een
„thriller" is het er toch een, en wel van de bovenste plank, die het nuttige met het aangename
wisselt en de spanning gaande weet te houden tot het einde.

PANSY PAKENHAM: August. Duckworth, London, 1931. (19 X 13.5).
285 blz. geb. Sh. 7/6.
--- C --In een periode van vier maanden kan er heel wat worden afgehaspeld. En in dezen roman wordt
er in dat tijdbestek eerst en vooral heel wat afgepraat en nog meer geflirt. Allerhande typen
en terreinen worden hier uitgebeeld en verkend. En elk van de vier maanden Mei-Augustuswordt beheerscht door een andere vrouw. Ook al weer iets, dat heel modern aandoet te meer wig
er heelemaal niet gewerkt wordt met naar buiten uit blijkende wisselvalligheden. Alles speelt
zich of in besloten kring en buiten enkele kliekjes weet niemand iets van de wederwaardigheden
van den held van het boek. Daarom is ontrouw, echtbreuk en echtscheiding schering en inslag.
Schr. heeft een sterke gave om te analyseeren en haar boek is een zeer actueel en uiterst scherp
belicht tijdsbeeld waarin zoowel een buitengewone opmerkingsgave als een krasse doch juiste
uitdrukking opvallen.

ERNEST POOLE: The car of croesus. Elkin Mathews & Marrot,
London W.C. 1, 1932. (18.5 X 12.5). 250 blz. geb. Sh. 7/6. ,-- A -Prins Ivan Borissovitch en zijn vriendin, Claire Cobb, hebben het plan een prachtige luxe-auto,
volgens de meest moderne eischen des tijds ingericht, te exploiteeren; Ivan als chauffeur en Claire
als dienstmeisje, maken in hun auto verschillende avonturen mee, o.a. een clandestien huwelijk,
een verkiezingscampagne e.a. Het idee is zeer origineel, maar het verhaal voldoet niet aan den
avontuurlijken geest, die het begin ons beloofde.

ANTHONY POWELL: Afternoon Men. S. Duckworth, London, 1931.
—, Be ,-geb. Sh. 7/6.
Een social satire; in haar knapheid een product van scherp observeervermogen en juiste weergave. Het bock bevat de galerij van die uiterst onaangename en onbeduidende menschen, die
pseudo-artistiek genoemd kunnen worden, en wier brutaliteit in het aanspraak maken op bewonderende aandacht omgekeerd evenredig is met hun werkelijke belangrijkheid.

G. PREEDY: Tumult in the North, John Lane, the Bodley Head, London, 1931. (19 X 13). 379 blz. geb. Sh. 7/6.
.-- Be -Behandelt den opstand van de Jakobieten in het begin en het midden der 18de eeuw. De
aanhangers van James en de Tories trachtten bij den dood van prinses Anne de benoeming van
den Hertog van Brunswijk tot koning van Engeland te verijdelen. Doch de Regeering versloeg
de opstandelingen en de kroon-pretendent vluchtte naar Frankrijk terug. Op dit karig gegeven
heeft M. Bowen haar verhaal gcbouwd. Deze geschiedenis is maar een achtergrond voor de
schr. van dit verhaal van politieke en persoonlijke conflicten en vooral van hartstochtelijke
liefde. Het boek is rijk aan prachtige natuurtafereelen uit Cumberland en Northumberland en
liefde- en karakter-tegenstrijdigheden. Doch het zondigt door een teveel aan belangrijke personen,
zoodat we op slot van rekening wel bewondering hebben voor de schitterende manier waarin M.B.
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zich door die zelf-gewilde en opgestapelde moeilijkheden weet heen te slaan, doch we hebben
weer dan eens moeite om een „compelling centre of interest" te vinden.

H. S. REID: Two soldiers and a lady. Constable & Co., London, 1932.
288 blz. geb. Sh. 7/6.
p-, Bc —
De stof leent zich uitstekend voor een verhaal-met-actie. Er is sprake van een geheim document
in het bezit van een doodelijk gewonden koningsgezinden spion; van nog eenige personen, die
een belangrijke rol spelen in het heftige politieke leven dier dagen. Maar de schrijfster analyseert
het gedachtenleven der hoofdpersonen zoo grondig dat het te lang duurt yd.& er iets gebeurt. En
wat er gebeurt is dan nog eenigszins onaannemelijk, door de weinig logische samenhang tusschen
gedachten en handelingen.

ELISABETH COUNTESS RUSSELL: Father. Macmillan Co., London, 1931. (20.5 X 13.5). 380 blz. geb. Sh. 7/6.
p-, BC ,-Dot boek is luchtig en bumoristisch van 't begin tot het einde. Zoo'n sterke doch tevens bedwongen
ironic als ze hier geeft heeft geen een van haar tijdgenooten, noch mannelijke, noch vrouwelijke.
Het heeft een meesleepende, idylliscbe charme die iedereen bevredigen moet. zelfs hen die aanvankelijk zullen worden afgeschrikt door dezen zeer ongewonen en persoonlijken stij1 en de
eigenaardige manier van haar personages voor te stellen en in den steek te laten om met andere
te beginnen of door te gaan. Ze is ongemeen knap in het breken en terugopnemen van den draad
van het verhaal.

EVELYN SCOTT: The wave. Jonathan Cape, London, 1929. (21 X 14).
625 blz, geb. Sh. 151,
---, BC P.--,
Gemakkelijke lectuur is het in geen geval en voor hen die niet op de hoogte zijn van de Amerikaansche geschiedenis is bet alvast onbegonnen werk zich aan dit karweitje te zetten. Het boek
werd door de Library Guild of America destijds gekozen als het boek van de maand, doch dat
zegt voor onze lezers niet veel. Scott is er, onzes inziens wel in geslaagd verschillende episoden
uit den Amerikaanschen Burgeroorlog heel levendig uit te beelden. Doch als historische roman
vinden we het boek een mislukking. We leven wel de vijf voornaamste jaren uit Amerika's
geschiedenis heel intens mee. Doch de schr. heeft de moeilijkheid niet weten te omzeilen
van te veel hooi op haar vork te willen nemen.

FRANK H. SHAW: Atlantic Murder. Elkin Mathews and parrot,
p-, Bc p-,
London, 1931. (13 X 20). 297 blz. geb. Sh. 7/6.
Een detective-roman zonder detective, maar desniettemin vrij verdienstelijk. Moord volgt moord
aan boord van het stoomschip „Ligerian", benauwenis en ontzetting stijgen met het vorderen der
reis en nog steeds slaagt de kapitein niet om den dader te vinden. Tot hij eindelijk een spoor
vindt, en een onvoorzichtigheid den moordenaar noodlottig wordt.

SHIRLAND QUINN: Dark heritage. G. G. Harrap & Co., London,
,-, C p-,
1931. (19 X 12.5). 352 blz. geb. Sh. 7/6.
Speelt half in Amerika, half in 't oude moederland. De Morgan familie leeft naar voorvaderlijk
gebruik op haar pachthof Plas Waver in Wales. De jongens en meisjes verstaan elkaar uitstekend
en 't gedoe bloeit dan ook bovenmate. Totdat Mervyn van school terugkomt en een doom in het
oog wordt van zijn ouderen broer Evan, omdat hij vaders lieveling is en ook wijl hij succes
heeft met het meisje, dat van hem niet weten wil. Eens loopt de twist hoog op en Evan wordt
door een buurman van de rotsen geduwd, doch hij beschuldigt Mervyn van die daad en uit doodsbedreigingen tegen hem. Daarop kiest Mervyn het hazenpad en trekt naar Amerika, waar hij fortuin maken wil, evenals zijn oom, om daarna terug te keeren en een eigen boerderij te koopen
in zijn geliefde streek. Hij geeft ten slotte den koop verloren, huwt met Anne. die steeds op hem
verliefd is gebleven, al heeft hij zich steeds tegen deze liefde verzet, en trekt naar Amerika terug.
Het gaat er nog al eens hardhandig toe in dit boek en ook van zedelijk standpunt beschouwd
valt er heel wat tegen op te merken. Het geheel wordt beheerscht door het volhoudend en doortastend optimisme van Mervyn die een self-made man wordt van 't zuiverste water. Belangrijk
is het boek vooral als up-to-date tijdsdocument, waarin eenerzijds wordt aangetoond, hoe
Amerika het aan den steel steekt, om al die verschillende rassen en volkeren te absorbeeren
tot Een natie en anderzijds betoogd wordt, hoe het volstrekt onmogelijk is dat een stadstype,
met zijn milieu vergroeid, weer wortel schieten zou in 't conservatieve milieu van zijn oude
vaderland.

UPTON SINCLAIR: The wet parade. T. Werner Laurie, London, 1932.
— Be ,....,
449 blz. geb. Sh. 7/6.
Onder de auteurs die critiek oefenen op de Amerikaansche maatschappij is Upton Sinclair niet
de grootste kunstenaar --- de tendenz vertroebelt bij hem te veel de zuivere kunst; tusschen beide
bestaat geen harmonisch samcngaan -- maar wel de meest meedoogenlooze, de felste criticus.
Dat ook het complex van verschijnselen, dat de „prohibition" vergezelt zijn beurt zou krijgen,
was te voorzien. Zij worden alle behandeld: corruptie, smokkelhandel, „gangster"; het terrein
is zoowel de New Yorksche onderwereld van de „Bowery" als het huis van den millionair op
Long Island. „The Wet Parade" is beter dan verschillende van Sinclair's laatste werken: de
compositie is goed, het verhaal boeiend, de leden der Chilcote familie zijn scherp van elkaar
onderscheiden geteekend.
W. SOMERSET-MAUGHAM: The moon and sixpence. Bernard Tauch-

nitz, Leipzig, 1932. (16.5 X 11.5). 286 blz. ing. M. 1.80.

--, Bc ---

Het gegeven is het volgende: Charles Strickland heeft zeven gelukkige jaren bij zijn vrouw en
zijn kinderen doorgebracht. Op cens verlaat. hij echtgenoote en kroost om naar Parijs te trekken
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en zich daar uitsluitend te wijden aan de schilderkunst. Hij komt daar in aanraking met den Hollandschen schilder Dirk Stroeve wiens vrouw op Strickland verslingerd raakt en met hem gnat
samenwonen. Ze brengt zich niet lang nadien door vergif om het leven. Dan vinden we den
schilder terug in Marseille, waar hij ruzie krijgt in een herberg en er niets beter op weet om aan
de wraak van zijn vijand te ontsnappen dan als maat op een schip te vertrekken naar Australia
en vandaar uit reist hij naar het eiland Tahiti, waar hij, evenals Laurids Bruun's Van Zanten
volledig met de wilden meeleeft, zelfs trouwt met een inlandsche vrouw, en ten slotte aan
melaatschheid sterft. Het meesterlijke van dit bock berust niet alleen in het getrouwe weerspiegelen van het levensleed van zijn hoofdheld, Gauguin, het is ook in de heel vele a parte's die
er niet voor evenveel tusschen door zijn gegooid, dock die met de hoofdstof een schitterend
geheel uitmaken.

W. SOMERSET MAUGHAM: Cakes and ale. Bernard Tauchnitz,
Leipzig, 1931. (17.5 X 11.5). 287 blz. ing. M. 2.—.
-- C ,--,
Edw. Driffield, de held van dit bock, is een aanvankelijk weinig bekend en bemind romancier,
doch met de jaren komt de roem en de onsterfelijkheid. Hij wordt door zijn eerste vrouw verlaten,
die met een Liebhaber naar Amerika vlucht en huwt dan later met zijn verpleegster. Alroy Kear
moet op aanvraag zijn leven beschrijven en wendt zich tot Ashenden om allerhande bijzonderheden uit dat leven. Die worden dan ook gegeven, zelfs de meest intiemste, en er komen zelfs
passages bij te pas die meer op pornographic dan op biographic gelijken. Het is jammer, want
de stijl is zoo goed, de humor zoo kostelijk en het sarcasme, waar het te pas komt zoo bijtend,
dat we anders het werk hadden kunnen recommandeeren.

JOHN LE STRANGE: Denied. John Murray, London, 1932. 471 blz.
,-, C ,-,geb. Sh. 7/6.
Alles, wat de lezer van een amusementsroman doorgaans van zijn lectuur verlangt, vindt hij in
dezen roman van twee broers, wier onbaatzuchtige liefde voor elkander zoo groot is, dat de een
den andier niet in den steek laat, wanneer de openbaring van een geheim, Jerry de kans op een
schitterende toekomst beneemt. John blijft hem trouw en beiden emigreeren naar Britsch Columbia,
waar de noodige avonturen zich voordoen. Eenige litteraire waarde bezit het bock niet; daartoe
is het geheel te veel in een bepaalde richting gewrongen en zijn de karakters te veel gechargeerd.

FRANK SWINNERTON: The Georgian house. Hutchinson, London,
— Be -1932. 288 blz. geb. Sh. 7/6.
Swinnerton is een talentvoller verteller, die een intrigue weet te verwerken in een .,story of
action - . Maar dan een actieverhaal, waarin de karakterbeschrijving toch ook zoozeer tot haar
recht komt, dat het geheel geen ontspanningsroman zonder meer is geworden, maar een werk
van meer dan voorbijgannde waarde. Het bevat het dramatische verhaal van Philip Spears,
die de wettelijke erfgenaam was van den ouden Starling, den eigenaar van het oogenschijnlijk zoo
rustige Georgian house, en wiens eigenlijke moeilijkheden pas bleken te beginnen, nadat hij
bezit had genomen van de onverwachte erfenis. De compositie is evenwichtig, het verhaal vlot.

BOOTH TARKINGTON: Mirthful Haven. William Heinemann,
- Be ....
London, 1932. 319 biz. geb. Sh. 3/6.
Tarkington bezit meer dan een eigenschap waardoor hij een groot schrijver zou kunnen zijn; toch
is hij steeds een plaats blijven innemen, iets lager dan die der meesterschrijvers. Hij kan uitstekend
vertellen, de gewenschte sfeer is altijd aanwezig en sterk suggestief, zijn karakterstudies, vooral
die der oudere jeugd, bewijzen dat hij een scherpzinnig psycholoog is, hij heeft gevoel voor humor,
zijn stijl is levendig en vlot. Terwijl hij zijn meeste romans in de Middle Western Cities last
spelen, heeft hij zich hier als tooneel een der kleine visschersplaaten gekozen aan de kust van
Maine, in het Noord Oosten der Vereenigde Staten. Zijn hoofdpersoon, het visschersmeisje Edna
Pelter, heeft hij uitgebeeld als boven aangegeven; het verhaal van haar teleurgestelde liefde is
treff end. Knap beschreven vooral is het dagelijksch leven van het stadje, en de avond, waarop
kapitein Embury het meisje bezoekt en haar vader den dood vindt.

ARTHUR W. UPFIELD: The house of cain. Hutchinson & Cie., London E.C. 4, 1929. (19.5 X 12.5). 286 blz. geb. Sh. 7/6.
,--, B --Spanning heerscht er in dit verhaal, dat goed gecomponeerd is en prachtige beschrijvingen bevat
van de elementaire pracht der zandwoestijn in midden-Australia. Men moet erkennen, dat bij al
't onbeduidende van den inhoud Upfield zijn vak als schrijver verstaat.

A. R. WEEKES: Esme's sons. Bernard Tauchnitz, Leipzig, 1931.
..— BC (17.5 X 11.5). 334 biz. ing. M. 2.—.
Beschrijft hoe de tweelingzonen van Esme Palaret, elk op zijn beurt, gevangen worden in de
strikken van even mooie als gevaarlijke vrouwen. Het bock is niet alleen een up-to-date document.
De speculaties tusschen bet Engelsche pond en den Franschen frank, komen er b.v. in ter sprake.
Doch het is ook interessant als verhaal zelf en geeft een goed beeld hoe in onze moderne samenleving de hardnekkige, drieste parvenu's, zoowel mannen als vrouwen, toch tot hun doel weten te
komen, zelfs in het Engelsche high-life.

A. R. WEEKES: The story of Leland Gay. Constable & Co., London.
-- C -331 blz, geb. Sh. 7/6.
De uitwerking van het romangegeven was vrij moeilijk: het bock is in den ik-vorm geschreven,
de verteller is de zoon van een Russisch-Engelsch echtpaar, en zijn vertelling, zijn visie, zijn
karakterweergave, moest dus het kenmerk toonen van zijn gemengde afkomst. Dit is den auteur
gelukt; in sommige aspecten is de roman gevoelig-romantisch, in andere zakelijk-nuchter, de hoofd-
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persoon staat steeds eenigszins apart van zijn Engelsche omgeving. Het boek, dat voor een klein
deal in Rusland v66r de revolutie speelt, en voor het grootste in de Engelsche country na den
oorlog, is echter alleen geschikt voor gerijpte volwassenen, waar de auteur het met de moraal
niet al te nauw neemt en nogal luchtig enkele liefdesavonturen behandelt.

H. G. WELLS: The work, wealth and happiness of mankind. William
Heineman, London, 1932. 850 blz. geb. Sh. 10/6.
C •—•
In talrijke kleine, overzichtelijke hoofdstukken behandelt de schrijver de vormen en uitingen van
de moderne samenleving, en 't is stellig bewonderenswaardig hoe hij er in geslaagd is de stof
levendig en interessant voor te stellen. Overigens is het een werk dat ter kennismaking alleen
geschikt kan zijn voor goed ontwikkelde volwassenen, die zelfstandig en critisch kunnen oordeelen.
Tegenover den inhoud, voor zoover die niet neutraal beschrijvend is, staan wij afwijzend. Zoo
geeft Wells in de eerste hoofdstukken b.v. een theorie der ontwikkeling van den mensch, die door
de wetenschap reeds lang is afgemaakt, terwijl hij in een ander gedeelte van zijn werk gelegenheid
vindt een paar „sneers" te plaatsen aan het adres van de Pauselijke Encycliek van Januari 1931
over het huwelijk en daar een paar ideeen te luchten over geboorte-controle en eugentiek„ waarvan de ongeoorloofdheid voor elk Katholiek, voor elk natuurlijk denkend en voelend mensch,
vaststaat.

P. G. WODEHOUSE: Hot water. Herbert Jenkins, London, 1932.
B
312 blz. geb. Sh. 7/6.
De humor van Wodehouse is steeds even oorspronkelijk en frisch gebleven, al heeft deze auteur
nu reeds een (link getal romans op zijn naam staan. Een echte Wodehouse. D.w.z. dat de intrigue
eenvoudig niet na te vertellen is, dat de roman knap gebouwd is -- daarin ook vooral is deze
auteur een meester dat de situaties allerzekerst en de humor onweerstaanbaar zijn. Naast een
paar oude bekenden, voert hij ditmaal ook een nieuwe figuur op (Mr. Soup Slattery), terwijl
hij ook nog kans heeft gezien, voor zijn gesprekken een paar nieuwe vormen te vinden.

P. G. WODEHOUSE: Very good, jeeves! Bernard Tauchnitz, Leipzig,
B—
1931. (17.5 X 11.5). 295 blz. ing. M. 2.—.
Het geheim van het humoristisch succes van Wodehouse moet wel liggen in het feit dat hij steeds
vermakelijk weet te zijn zonder te chargeeren, en dat hij zijn typen niet alleen ten voeten uit
teekent, doch ze zoo ongedwongen komisch kan doers handelen, dat de schaterlach haast niet van
de lucht Is. Al wie van een tante of wil zijn, of zich van een verliefde zou willen ontdoen of een
oude kameraad eens een smakelijke poets wil Bakken, vindt hier wat naar zijn gading.

MAURICE WORTH: The plaza mystery. Hutchinson & Cie., London
Bc
E.C. 4, 1929. (19.5 X 12.5). 288 blz. geb. Sh. 7/6.
The Plaza is een theater, waarop een vloek schijnt te rusten, want telkens gebeuren er ongeluk.
ken. Op den avond van z'n heropening wordt de directeur vergiftigd: wie is de dader? Een heele
bende detectiven verschijnen bier op het oorlogstooneel en de speurtocht begint. Een detectiveroman zonder bijzondere leeswaarde.

MAURICE WORTH: The pagoda mystery. Hutchinson & Cie., London
Bc —
E.C. 4, 1929. (19.5 X 12.5). 288 blz. geb. Sh. 7/6.
In The Pagoda Mystery ontmoeten we Chief-Inspector Hooch, op verlof te Loreham a. d. zee,
waar hij twee vrienden. amateur detectiven, ontmoet. Gezamenlijk verzwelgen zij de in die
omstandigheden noodzakelijke hoeveelheid whisky en sigaretten, en in den loop deter bezigheden
wordt een vernuftige weddingschap aangegaan. En terwijl hij zijn weddingschap volvoerde ward
joist de eigenaar in „The Pagoda" vermoord, of althans zijn dubbelganger. Voor de oplossing
als zoete vrucht van lang wachten u in den schoot valt, heeft de schrijver nog een spookgeschie.
denis, dubbelgangers, bastaardzonen en verdere gruwelingredienten noodig.

DICHTKUNST
Dit jaar stierven Aart van der Leeuw, Rene de Clercq, Frederik van
Eeden, Israel Querido ......
leder van dezen had een eigen, zeer van de anderen verschillende,
persoonlijkheid, zoo zeer zelfs, dat men ieder hunner namen kan
beschouwen als de aanduiding van een grens. In het Westen, bij duinen
en zee, zou men dan Aart van der Leeuw willen plaatsen, die uit de
typisch-Hollandsche natuur van het landschap zijner geboorte een
paradijstuin heeft willen scheppen van gelukkige menschen, meester als
hij was in de beelding van Hollands meest intieme sfeer: de morgenmist,
die om den hagedoorn blijft nevelen tot bijna midden qp den dag en
de „vluchtige begroeting" van lente, zon en zeezand, in den zomer, als
het avond gaat worden. Zijn laatste bundel gedichten is door de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde bekroond, maar nIker dan
dichter was hij novellist en zijn naam zal onvergetelijk verbonden blijven
aan „De Kleine Rudolf", een meesterwerk van Hollandsche gemoeds-stijl
en tegelijkertijd een beminnelijke schepping van de vrije fantasie.
Rene de Clercq was een man van het Zuiden: Vlaming in heel de ziel,
volksman en liederzanger, die de kinderen heeft leeren jubelen. Zijn
lief elijke gezinslyriek, door Emiel Hullebroek getoonzet, is in ieder huis
bekend, zijn hekeldichten met hun korten Geuzenklank vingen het
duidelijkst de stem van Vlaanderen's verweer. Een onmiskenbare dualiteit
van dichterlijke- en zedelijke persoonlijkheid heeft hem wat vreemd
gemaakt tegenover de werkelijkheid, ook van den Vlaamschen strijd.
Maar zijn liederen, die objectiever zullen gezien worden, naarmate het
bekende beeld van den maker verflauwt, hebben een blijvende,
stimuleerende waarde, en omdat zij gedeeltelijk reeds volkslied in den
echten zin geworden zijn, mag men veronderstellen, dat eenige hunner
zullen ingelijfd worden bij de zingende traditie van het Zuiden.
Frederik van Eeden is een vertegenwoordiger van het Noordelijke ras,
met zijn versomberingen en zijn psychische gespletenheid, zijn zoekdrift
en zijn rechtvaardigheidszucht, zijn bijna starre vasthoudendheid, zijn
taaie geestdrift en zijn wil tot zelfverloochening. Theologisch van aanleg,
eerder nog dan zuiver religieus, is dit Noordelijk ras een yolk van
dweepende idealisten, die tegelijkertijd haarklovende frikken kunnen zijn.
Het heeft geen harmonie tusschen kennis en gevoel, tusschen wil en
verbeelding. Het is altijd in tweestrijd. Het worstelt. Brand en Peer
Gant, beide gestalten van Ibsen, toonen de uiterste mogelijkheden van
het Noordelijk gemoeds-complex. Van beiden had Van Eeden hoedanigheden in zich. Zijn menschelijke zwakheden behoeden zijn werk voor
een doodloopend fanatisme, terwijl anderszijds zijn steeds gespannen
wil ten goede hem vergunde, veelzijdig te zijn zonder zichzelf te verliezen.
Voor de Nederlandsche poezie is hij de meest beduidende onder degenen,
die dit jaar ontsliepen. Zijn dichtwerk bleef niet constant op eendere
hoogte, maar de toppen ervan waren inderdaad verheven. Hij lief een
poetisch oeuvre na, dat in zijn geheel het meest boeiende en meest
menschelijke is van de gansche Tachtiger School, zijn leven was een
voorbeeldige apologie der eerlijkheid, hij stierf als overtuigd en eenvoudig
katholiek, na eenige godsdienstige gedichten te hebben geschreven,
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vruchten zijner late bekeering, die slechts door weinig katholieke dichters
in ons land geevenaard of overtrof fen zijn.
Oosterling van ras en van levensgevoel was de levensgrage Querido
met zijn geweldige vizies, zijn schel kleurgevoel, zijn vlug begrip van
menschen, zijn radheid en zijn barokke, maar altijd grootsche verbeelding.
Gedebuteerd met een bundeltje, thans onvindbare, verzen, voelde hij al
spoedig, dat hij het meest soepele instrument moest kiezen voor zijn
willekeur van scheppen: hij schreef verder levenslang proza, maar dat
herhaaldelijk de poezie naderde en soms, zooals in Zegepraal opzettelijk
poetisch was.
Zoo leden wij verlies aan alle vier der windstreken van het Nederlandsche
dichterschap in een jaar, dat weinig poetische vernieuwing en zoo goed
als geen verrassing bracht. Toch hebben we gelegenheid gekregen tot
feesten, toen de katholieke dichter Eduard Brom op 20 Juli 1932 zijn
zeventigsten verjaardag mocht vieren, terug ziend op een leven van stifle
poetische daadvaardigheid, eenzaam geleefd om de zuiverheid van een
droom te behoeden. Zijn werk, waaruit een Bloemlezing 1 ) het licht zag
bij deze feestelijke gelegenheid, heeft voor de katholieke gevoelstraditie
in ons land een beslissende beteekenis gehad. Eduard Brom heeft het
peil der katholieke poezie, na Schaepman, verhoogd; hij is de eerste
geweest, die naar het woord van den wijzen Augustinus de „spolia
gentium", de wapenrusting der heidenen wist om te smeden tot christelijk
sieraad. De moed, die daartoe noodig was, gaf hem recht op de
erkentelijkheid van het katholieke yolk, weinig gewend, zijn dichters te
begrijpen. Hij heeft dien dank kunnen ontvangen van de jongere dichters,
die (meer dan hij het zijn kon) vertegenwoordigers werden van het
katholieke volksbewustzijn, al moet men helaas vast stellen, dat zij dit
hoofdzakelijk zijn door aan te vullen wat nog aan dit bewustzijn ontbreekt!
Een andere verheugende gebeurtenis was de bekeering van den dichter
A. J. D. van Oosten, die in de knappe, maar soms weinig muzikale verzen
van zijn bundel De Wonderlijke Weg 2 ) zijn zielsproces der laatste jaren
lyrisch heeft weergegeven. Van Oosten trad toe tot ae redactie van
het maandblad De Gemeenschap, dat hierdoor een nieuw element in de
poetische — en algemeen --- cultureele vernieuwing van het katholieke
leven bracht. Het sterk sociale gevoel van dezen dichter, gepaard aan
een nuchtere werkelijkheidszin en een vermogen tot navrante zegging,
is wel in staat, den mistoestand, die heerscht, te ontdoen van den
rhetorischen mantel der verkeerd gerichte liefde, die hem dekt.
Overigens was het jaar niet bijster vruchtbaar aan katholieke poezie.
Noch de groep van De Gemeenschap, noch de groep van De Paal
die na de verdwijning van haar maandblad merkwaardig-zwijgzaam werd,
heeft een bundel van bijzondere beteekenis voortgebracht. Alleen Ernest
Michel gaf in Marianapolis 3 ) eenige liederen met een sterk persoonlijk
accent, doch naast verteederingen tot het stilste van de Roomsche ziel,
vindt men hier snerpende gillen van een cerebralen geestdrift, die nog
tot rust moet komen alvorens zuivere bezielingsbron te kunnen zijn.
De groep van „Het Venster" gaf twee debuutbundels uit, die niet zonder
beloften zijn: Den Hof der Jonkheid 4 ) door Paul Vlemminx en Reis-
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verhalen 5 ) door Louis de Bourbon. De eerste heeft een sterk persoonlijke,
donkere landschapsvisie, die nieuw is in onze dichtkunst, de tweede
zoekt achter motieven van Slauerhof f de eigen zielsbeweging zoo te
verschuilen, dat zij zich alleen aan den goeden hoorder verraadt. Het
tijdschrift, dat beider werk tot het publiek bracht, deed inmiddels of stand
van zijn „lyrisch vooroordeer: het zal voortaan partij zijn in den
litterairen strijd. Hiermee zal vaster vorm worden gegeven aan de
verlangens van de Venster-groep, die zich hoofdzakelijk in de nabijheid
der Keizer-Karel-Universiteit ontwikkelde, maar al spoedig de sympathie
der jonge protestantsche dichters won en een „algemeen" orgaan werd.
De algemeene mentaliteit dezer groep is wat speelsch: zij reageert op
den godsdienstigen en socialen ernst harer voorgangers met iets te veel
vrouwen en wijn, sterren, confetti en divanpoppen om op den duur te
kunnen voortgaan, zooals ze begon. Dat men er echter ook ernst weet
te maken met de lyriek, bewijzen de verschenen bundels. Jacques Benoit
bewees een zuiveren aanleg met zijn debuutbundel: De gesloten Poort 6),
Martin Bruyns vertaalde Rilke's Leven van Maria 7).
Een oprichtsel van het laatste jaar is het maandblad Forum dat cynische
intelligenties van diversen huize vereenigt in een verband van negatie.
Niemand zal het talent van Menno ter Braak of het krakend intellect
van Du Perron ontkennen, maar de schoonheid wordt door deze
schrijvers lichtvaardiger gedemaskeerd dan voortgebracht en het is hun
noodlot, dat Jan Greshoff zich opwierp als hun overbodige profeet,
rondreizend met hun roem, als ware deze een handelsartikel. Aan de
oprechtheid zijner eenzijdige bewondering behoeft men niet te twijfelen
om in te zien, hoe gevaarlijk de vriendschap van zulk een apostolisch
humorist kan zijn.
Naast de zuivere dichtkunst en de poezie der bezinning ontstond, mede
onder stimuleerenden invloed van Forum een eigenaardige poezie der
nonchalance, die aan Eric van der Steen zijn Gemengde Berichten 8)
met rake „Bladvullingen" ingaf. De poe'sie pure werd behoorlijk beoefend
door Pierre Kemp, maar zijn kleine gedichten heeft hij nog niet gebundeld.
Sociale gedichten in volkschen trant werden geschreven door de jonge
communisten, die zich in Links Richten groepeerden; onder hen zijn
Freek van Leeuwen, dichter van Uitverkoop °) en Geert van Oorschot,
die Gevangenis 10 ) schreef, de sterkste talenten. Willem van Iependaal
bundelde Liederen van den Zell/cant 11 ) in populairen trant.
Theun de Vries gaf Verzen 12 ) uit; zijn naamgenoot Hendrik de Vries
handhaafde zijn eenzamen roem in de Spaansche Volksliederen 13 ) die
hij vertaalde, Halbo C. Kool 14 ), Gabriel Smit 15 ) , Jan H. de Groot 18 ) ,
brachten nieuwe bundels, waarin men den groei van hun talent kan
volgen, zonder te worden opgeschrikt door iets buitengewoons.
Anton van Duinkerken.
1) EDUARD BROM: Bloemlezing, samengesteld en ingeleid door
Anton van Duinkerken. De Gemeenschap, Utrecht, 1932. (25 X 1914, )
97 blz.
geb. f 2.90.
2) A. J. D. VAN OOSTEN: De wonderlijke weg. Hijman. Stenfert,
Kroese, en v. d. Zande. Arnhem. 1932. (25 X 19%) 39 blz.
10
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3) ERNEST MICHEL: Marianapolis. „De Christophore", Groesbeek,
1931. (28 X 20) 20 blz.
4) PAUL VLEMMINX: Den hof der Jonkheid. „Het Venster",
Nijmegen, 1931. (23 X 15).
5) LOUIS DE BOURBON: Reisverhalen. „Het Venster", Nijmegen,
1932. (20 X 14) 11 blz.
6) JACQUES BENOIT: De Gesloten Poort. Boutens & Stols, Maastricht, 1932. (20 X 14) 49 blz.
7) RAINER MARIA RILKE: Het leven van Maria. Bewerking van
Martin Bruyns. In Eigen Beheer, Arnhem, 1931. (25 X 17) 25 blz.
8) ERIC VAN DER STEEN: Gemengde Berichten. De Gemeen-.
schap, Utrecht, 1932. (23 X 15) 30 blz.
9) FREEK VAN LEEUWEN: Uitverkoop. „Links Richten" 's-Gravenhage, 1932.
10) GEERT VAN OORSCHOT: Gevangenis. „Links Richten" 's-Gravenhage, 1932.
11) WILLEM VAN IEPENDAAL: Liederen van den zelfkant.
12) THEUN DE VRIES: Verzen. Leiter—Nijpels, Maastricht, 1932.
1 X 15) 42 blz.
(23 A
13) HENDRIK DE VRIES: Spaansche Volksliederen. Hijman, Stenfert, Kroese, en v. d. Zande. Arnhem, 1931. (24 X 16) 32 blz.
geb. f 2.50.
14) HALBO C. KOOL: Scherven. De Vrije Bladen, Amsterdam, 1932.
(23 X 15) 39 blz.
ing. f 1.50.
15) GABRIEL SMIT: Weerkiank. Leiter—Nijpels, Maastricht, 1932.
(23 X 15) 42 blz.
16) JAN H. DE GROOT: Rond de Wereld. De Tijdstroom, Lochem,
1931. (20 X 15) 29 blz.
WALTER BAUER: Stimmen aus dem Leuna Werk. Malik Verlag, Berlin, 1931. 157 blz.
geb. M. 4.50.
Niet zonder gezwollenheid en rhetoriek verhalen deze opstandige gedichten van 't zieleleed en
de geestelijke ontreddering van de arbeiders uit de industrie-gebieden. Somber voltrekt zich
't proletenbestaan van een Leuna-slaaf. Hiob is hier 't symbool. Soms ook schrilt door den nevel
der resignatie en ontmoediging de sirene der revolutie: dan worden, deze gedichten van een
waarachtige emotie en 'n zelfbeleefde stemming.

F. K. BENNDORF: Die Jahreszeiten. Horen-Verlag, Berlin, 1930.
229 blz.
Een bundel oude en nieuwe poezie van een zelfstandig dichtertalent. Diep-ernstige gedachtenlyriek naast vlotte minne-pazie en scherp-geziene natuur-tafereelen. De versbouw is onregelmatig, doch 't rhythme voegt zich gewoonlijk naar de stemming, die wordt uitgedrukt. Sommige
verzen zijn vaag van visie en in symboliek verhuld, hetgeen 't genietend lezen niet ten goede komt.

MARTIEN BEVERSLUIS: De Bellenblazer. Geillustreerd. N.V. Ten
Brink, Arnhem, 1931.
De meeste dezer gedichten zijn geschreven met een minimum aan poetischen drang en een maximum
aan kunstvaardigheid. Ze zijn uiterst welgemaakt en klinken zeer lieflijk in het oor en deinen op
een gemakkelijken en aangenamen cadans. Toch bevat deze voornaam uitgegeven en artistiek
geillustreerde bundel een paar gedichten, die van dieper dichterlijkheid en intenser bezinning
getuigen, zooals „Verstuivende Akker" en „Herfst".

JETHRO BITHELL: Contemporary Flemish poetry. Vertaald uit het
Vlaamsch. The Walter Scott Publishing Company, London, 1932.
(13.5 X 10). 270 blz.
geb. Sh. 5.---.
Een bloemlezing uit de moderne Vlaamsche Literatuur. Hij begint met een vertaling van den
Vlaamschen Leeuw, die op zich zelf al een klein meesterstukje is. En dan volgen vertalingen van
een 25-tal schrijvers, alphabetisch gerangschikt, beginnende met Antheunis en eindigende met
Van de Woestijne. Deze laatste, Rene De Clercq, Pol de Mont en De La Montagne gaan met het
leeuwenaandeel strijken. Van Guido Gezelle vinden we maar een vijftal gedichten: „Aan de Zon".
„Meidag", „De Espenboom", „Winterstilte" en „Palm - Zondag". Waarom deze, en waarom
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zoo weinig? Schr, zegt het ons in een inleiding van 64 bldz., die een mooi overzicht geeft, niet
alleen over de hooge letterkunde doch ook over den taalstrijd, waarop hij, al is hij een vreem.
deling, een heel wat klaarderen kijk heeft dan veel van zijn taalgenooten, die we elders daarover al te woord hebben gestaan.

HANS FRIEDRICH BLUNCK: Erwartung. Neue Gedichte. Eug.
geb. M. 3.80.
Diederichs, Jena, 1931. 113 blz.
HANS FRIEDRICH BLUNCK: Neue Balladen. E. Diederichs, Jena,
geb.• M.• 3 •80 •
1931. 67 blz.

Geen artistieke vernieuwing van romantische requisieten, doch plastische veraanschouwelijking van
't natuurgebeuren, zooals dit den mensch op z'n levensgang omgeeft. In de balladen overheerscht
het somber-fantastische, de taal is Kier vaak stroef en vaag als de nevel over de Westphaalsche
vlakten, waar de ballade-figuren spelen.

EDLIARD BROM: Bloemlezing. Samengesteld en ingeleid door Anton
geb. f 2.90.
van Duinkerken. De Gemeenschap, Utrecht, 1932.
Eduard Brom, de Katholieke vertegenwoordiger van '80, die een tijdlang een goeden dichternaam
had en wiens verzen onze jeugd verblijdden, is de laatste twintig jaar wat op den achtergrond
geraakt. Van Duinkerken heeft ter gelegenheid van z'n zeventigsten verjaardag een bloemlezing
uit zijn gedichten samengesteld en daarbij een belangrijke inleiding geschreven, die niet slechts
Brom in zijn afzonderlijkheid beschouwt, maar geheel het „Van-Onzen-Tijd"-verband, waarin
hij optrad. Het meest karakteristieke en beste van Brom's poezie is bier bijeengegaard. Een
beminnelijke teerheid, een ijle gevoeligheid zijn de opvallendste en meest constante eigenschappen
dezer poezie.

JEAN JACQUES BROUSSON: Les Fioretti de Jeanne d'Arce. E. Flaming. Ffr. 12.—.
marion, Paris, 1932. (12 X 18). 248 blz.
Schr. is er heerlijk in geslaagd, de feiten en verdichtsels uit het leven van Jeanne d'Arc weer te
geven in een sterke en gezonde, bijna volksche taal, eenvoud van structuur en verlevendigd door
de in bonte kleuren gezette boertigheden, die des yolks zijn. Tusschen het zoetelijk geleuter
over deze here heilige, of bet al te realistische werk van Delteil houdt dit „bouquet fabuleux,
druidique et franciscaine" de gulden middenweg.

HENRISTTE CHARASSON: Twee kereltjes en hun moeder. Vertaald
door Mr. A. C. B. Arts. Nieuwe Tilburgsche Courant, Tilburg, 1932.
Henriette Charasson is de echtgenoot van den Franschen litteratuur-criticus Rene Johannet en
schrijft gedichten in lange rhythmische regels, die een vrouwelijke weerklank zijn van het stoere
Claudeliaansche vers. Tot de groote dichters kan mevrouw Johannet zeker niet gerekend worden,
maar lets liefs heeft Naar poezie zeker. Het werkje ademt een vromen geest, maar poetische
waarde zal men hoogst zelden daarin vinden.

SAN JUAN DE LA CRUZ: Poesias. Vertaald uit het Spaansch door
P. Fr. Hendrik van de H. Familie. De Gemeenschap, Utrecht, 1932.
ing. f 2.60, geb. f 3.60.
(21 X 15). 120 blz.
Deze bundel Poesias van San Juan de la Cruz werd ongeveer uitgegeven als de werken van
Mistral, naast het oorspronkelijke Spaansch staat op de tegenoverliggende bladzijde een Nederlandsche vertaling. Jammer genoeg is dit Been vertaling in proza, zooals bij het werk van den
Franschen dichter; de vertaler heeft zich gewaagd aan een omwerking in versvorm en hij is
hierin zeker niet altijd gelukkig. Desniettemin kan men blij zijn met deze uitgave, omdat hierdoor
het poetisch werk van San Juan de la Cruz, dat zeker niet altijd, maar op zijn best, ongetwijfeld
in hooge mate poetisch is, grootere bekendheid kan verkrijgen in Nederland.

DANTE: De goddelijke Komedie. H. J. Tjeenk-Willink, Haarlem, 1932.
geb. f 4.90.
(21 X 15). 703 biz.
Pater Molkenboer heeft deze vertaling ingeleid met deze verklaring, waarmee we ons gaarne In
ons oordeel vereenigen, al willen we alle vroegere overzettingen van Dante's hemelsch Italiaansch
in ons koppige idioom hun volle eigen waarde laten, en niemendal afdingen op den baanbrekenden
arbeid van Kok, de zoetgevooisde tale van Haghebaert, de pijnlijke nauwgezetheid van Boeken,
de dwingende zakelijkheid van Van Delft, het knappe begrip van Verwey, het belet ons niet ons
getroffen te bekennen door de bijna overal volgehouden spontaneiteit van deze laatste proeve,
die meer onzen eerbied afdwingt naarmate ze ons gretiger ran 't lezen houdt."

TRISTAN DEREME: Le Zodiaque ou les êtoiles sur Paris. Editions
Promethêe, Paris, 1930. (19 X 7). 156 blz.
Onze Pieter Nieuwland was een bewogener dichter in zijn Orion dan Dereme in Zodiaque, waarin
de dieren slechts voorwendsels zijn tot vlotte, luchthartige en soms eruditierijke keuvelingen over
literatuur. Op den duur moet men ervan gapen. Geesteloos is het werk niet, maar het is te vlot.
Het keuvelt te veel en het zegt te weinig. Daarin ten minste lijkt het dier niet op den mensch,
dat het overbodige dingen zou beweren! Het bruit of jankt of zingt, maar het daast niet.

ANTON VAN DUINKERKEN: Het wereldorgel. Geillustreerd door
Charles Eyck. De Gemeenschap, Utrecht, 1931.
„Het Wereldorgel", zoo luidt de Colophon, een, kleine wereldgeschiedenis in poezie, werd door
Anton van Duinkerken geschreven in het jaar negentienhonderd negen en twintig. Charles Eyck
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illustreerde het werk met vier en derail penseelteekeningen in zwa0 en geel. 4-let boekje her.
Inners aan de Sinnepoppen- en Emblemata-bundels der 16e en I7de eruw. Bet wereld-orgel
om beurten zijn poortjes en telkens treedt er ten figuur uit de gewijde of profane geschiedenis naar voren en zegt zijn spreuk. Bij het opengaan van het twaalfde poortje b.v. treedt Sint
Pieter naar voren en zegt:
Den sleutel, dien 'k ontving van onzen Heer.
Draag ik ten zinnebeeld der ware leer:
Wie aan den sleutel schaaft, vindt naar de schatten
Van het inwendig rijk geen toegang meer.
Dit werkje wil uiteraard meer naar zijn zinrijkheid beoordeeld worden dais naar zijn vorm.

ALFRED GRUNEWALD: Ausgewahite Gedichte. E. Lichtenstein, Weimar, 1931. 80 blz.
Lyriek van edel en voornaam gehalte, jammer niet altijd oorspronkelijk van motief. 'n Priltalent,
dat leiding, oefening en tucht behoeft om 't tot sets te brengen.

FRIEDRICH GLINDOLF: Gedichten. Georg Bondi, Berlin, 1930. 108
geb. M. 5.50.
Wat een wijs en ervaren geleerde, die van zich zelf beweert, dat hij sneer „Sinnen and Denken
als Leben" is, in stille stonden van mijmering heeft gedacht, is bier gekristaliseerd tot gedichten
van edele eenvoud en innige muzikaliteit.

PIERRE LASSERRE: Frederic Mistral. Editions Promethée, Paris, 1931.
(21 X 14). 216 blz.
Dit boek zal de kleine elite rond Mistral welkom zijn, want de sinds een jaar gestorven
meridionale filosoof geeft knappe en beknopte, indringende beschouwingen zoowel over ceder der
hoofdwerken afzonderlijk als over letterkundige, politieke en godsdienstige overtuiging van den
meester van Maillane. Het plait voor Lasserre dat hij onbewimpeld de grootheid van Mistral's
yoorname Katholicisme handhaaft.

POL DE MONT: Bloemlezing uit zijn poezie. De Sikkel, Antwerpen,
1932. (25 X 6). 317 blz.
ing. Bfr.
Een bloemlezing met gedegen kennis en diepe pieteit samengesteld, die ons een volledig beeld
graft van de literaire evolutie van dezen veelzijdigen dichter, die wegens te weinig zelfcritiek
niet aan de verwachtingen heeft beantwoord, welke men bij zijn eerste optreden van hem mocht
hebben, want z'n beste gedichten dateeren van voor '85-- wat radian verscheen is vaak zinnelijke
poezie zonder ditecte kunstwaarde.

MARIA MUTHREICH: Herz im Gluck. Heege-Verlag, Schweidnitz,
geb. M. 3.—.
1929. 73 blz.
Zonderlinge mengeling van waarachtige poezie en opgescbroefd gerijmel. Wat bier mankeert is
niet de aandrang, doch de controle. Tucht en oefening heeft schr. 't allereerst van noode.
't Beste zijn de liederen waarin 't Schlesische landschap bezongen wordt.

FRANC NOHAIN: Fables. Bernard Grasset, Paris, 1931. 330 blz.
ing. Ffr.
(18 X 11.5).
Op de liar van Orpheus tokkelt deze, betrekkelijk moderne gebleder, van de dieren schalksche
knittelverzen, maar het speeltuig van de meest argelooze verrukking wordt niet gemakkelijk ontstemd. Het aantrekkelijke in de poezie van Frank Nohain is de natuurlijkheid, de goede, ietwat
oubollige natuurlijkheid, die met het poEtisch experiment zoo weinig uitstaande heeft, ofschoon
het poetisch resultaat et goeddeels van afhankelijk is. De fabels van Franc Nohain spelen in de
verbeeldingswereld van Hans Christian Andersen, gezien door het oog van een Parijsch kruidenier. maar begrepen door het hart van een ouderwetsch kindervriend. In deze wereld teller de
lucifers, de regenschermen mee, terwijl de olifanten er indringers zijn. De geestigheid van Franc
Nohain is geschoold op den geest van Lafontaine, doch het hindert niet, dat ze geschoold is.
want nergens wordt ze schoolsch. Ze is de schalksche uitdrukking caner wijze beminnelijkheid,
die aan Andersen herinnert zonder de gedachte of te leiden van den Parijschen kruidenier.

RAINER MARIA RILKE: Het leven van Maria. Vertaald uit het
Duitsch door Martin Bruyns. Martin Bruyns, Arnhem, 1932. (23 X
16). 25 blz.
Das Marienleben van Rainer Maria Rilke, een cycles sublieme verzen, teeder van toon en van
bijzonderen diepgang, ofschoon hier en daar wat vreemd klinkend in katholieke ooren •-• weed
door Martin Bruyns met lofwaardige toewijding in Nederlandsche verzen vertaald. tat de Jorge
dichter, om in zijn bewerking het oorspronkelijke werk soepeler te kunnen volgen, het rijm elimineerde, verarmt evenwel vaak de klankschoonheid der verzen: waar tegenover staat, dat de
wondere schakeering der treffend gevonden beelden meestentijds ongeschonden in 't Nederlandsch
behouden ward.

RUTH SCHAUMANN: Die Tenne. Jos. Käsel & Fr. Pustet, Miinchen,
geb. M. 6.,.
1931 240 blz.
Zoo innig en tevens zoo edel en voornaam is in de Duitsche poezie kinderliefde en vrouwenmin
nog nooit bezongen. Hier is al 't aardsche geluk van dens glans der eeuwigheid doorstraald: de
nabijheid van den dood duet al het vergankelijke worden tot een levenssymbool. Ala een aloude
kroniek zijn de poezie-vertellingen uit de geschiedenis van het Oud- en Nieuw-Testament. Daze
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verzen zijn van een strakke conteptie en een eubliem vormvermogen. Ruth Schaumann toont zich
ook bier weer een diep-ontroerde vrouw, wier bewogenheid ongerept blijft bij de poetische
descripties van ieder levensdetail. De beste Duitsche dichtbundel van dit overigens paziearme jaar.

C. STAES: Oud en nieuw. St Norbertus Drukkerij, Tongerloo, 1932.
ing. Bfr. 20.—.
149 blz.
Van dezen bundel vertaalde en oorspronkelijke, eenvoudige verzen, lijken ons de vertaalde de
beste, vooral die van H. Heine. Het mooiste gedichtje van de oorspronkelijke verzen vonden wij
.,Lumen Gloriae" door de vredige natuurvisie en het eenvoudig-ware gevoel.

ERWIN SCHIPROWSKI, O.F.M.: Die silberne Harfe. Glatzer Biichering. M. 1.50.
stube, Glatz, 1930, 50 blz.
Natuur-liederen en „poetisch-gestaltete", scènen uit de H. Schrift en het Leven der Heiligen:
Verzen ontstroomd aan een prachtige Katholieke bezieling, doch verstechnisch alsnog aarzelend
en onaf.

F. VON DER TRENCK: Eine Sonnensage. Leopold Klotz, Gotha, 1931.
geb. M. 4.—.
137 blz.
De poetische gedachten-spinsels van een geestelijk-ontspoorde. Meer gladde rijmelarij, dan
gevoelsechte poezie of diepzinnige gedachtenlyriek.

KURT WESSE: Das erwachte Auge. Horen-Verlag, Berlin, 1931. 70
ing. M. 3.—.
blz.
Zwaarmoedige verzen van een vermoeiend intellectualistisch maaksel. Hier en daar is de beeldspraak bovendien nog geforceerd, zoodat men zich met moeite heen worstelt door de dieppeilende
wijsgeerige gedachten van een geplaagde naar den geest.

JOSEF WINCKLER: Eiserne Welt. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart,
geb. M. 3.75.
1930. 206 blz.
Winckler, de ontdekker van de industrie-schoonheid, tracht in deze sonnetten de wereld van stad
en techniek te beelden, waarbij de tendenz zeer nadrukkelijk naar voren treedt, dat wij eerst
aan 't begin van 't technisch tijdperk staan en de mensch de demon: machine eens overheerschen
zal. Deze verzen hebben zuiver ideologische beteekenis: 's dichters intellectualisme stremt voortdurend den stroom hunner rhythmische beweging.

ZONDER NAAM: Nieuwe geluiden. Met een inleiding door Dirk
Coster. Van Loghem Slaterus, Arnhem, 1932. ing. f 2.95, geb. f 3.95.
Coster heeft zijn beroemde inleiding voor dezen vierden druk met zorg herzien en bijgewerkt.
Over de Katholieke dichters en de niet-Katholieke derzelfde generatie biedt deze uitgaaf een veel
uitvoeriger beschouwing dan de vorige drukken. Ook in de keuze der gedichten is bier en daar
verandering en een goede aanvulling aangebracht. Van de polemieken, die Coster bij tijden in
De Stem te voeren had, is in dit boek niets te vernemen. Hoe Langer hoe scherper gaan zich
ook Kier weer de richtingen en groepeeringen afteekenen, die gedeeltelijk onder Coster's invloed
zijn tot stand gekomen. de geordenden road Coster en Anthonie Donker, de „ordeloozen" of hoe
men ze noemen wil rondom Slauerhoff -- Marsman staat tusschen beide groepen in ,-- en de
Katholieken. De zwaar op de handsche, maar diepborende methode van Coster is bekend. Hij
zoekt graag naar diepe psychische beroeringen van waaruit de poiet zijn verzen construeert.
Hij zoekt wel eens wat te diep. Enkele figuren, die aanvankelijke beloften inhielden, hadden
misschien, kunnen vervallen. Toch blijft dit boek bet beste dat er over de Nederlandsche poezie
der laatste twintig jaar geschreven is. Het boek is tevens een prachtige bloemlezing uit wat er
aan poezie in de laatste decennia gepubliceerd werd.

TOONEEL
„Het drama stierf aan de algemeene mechanisatie der samenleving, de
film werd zijn opvolgster."
Wij beamen ten volle deze uitspraak van Mevr. H. Roland Hoist 1 ) over
het lot van het moderne tooneel. Behalve in variête, revue of cinemakunst is het beroeps- of bedrijfstooneel ten doode opgeschreven. Wij
achten het dan ook overbodig aandacht te schenken aan de vele
decadentieproducten van dit soort. Even willen wij blijven stilstaan bij
de oorzaak van dit verval. Hier lijkt ons van toepassing het woord van
Romain Rolland, „dat het gebrek aan klassebelang de bourgeoisie den
weg naar den schouwburg heeft verleerd." De geschiedenis van het
tooneel leert ons immers, dat de tooneelkunst steeds heeft gebloeid in
voorspoedsperioden van scherp omlijnde standen of klassen, b.v. bij de
aristocratie onder Lodewijk XIV, onder Philip IV, onder Elisabeth, aan
de Italiaansche hoven, of tijdens de Fransche revolutie in de volkstheaters
en het laatste in de Engelsche Society milieux van het liberalistische
Victorian tijdperk. Ook ten onzent heeft dit society genre zijn publiek
gevonden; „het Verkade-publiek" en ook de socialistische kunst van
Heyermans trekt nog voile zalen van een scherp gedefinieerde klasse,
de burgerlijk proletarische.
Met den bloei dezer groepen of klassen heeft de opleving van specifieke
tooneelgenres gelijken tred gehouden. Hun sociale achteruitgang is ook
het verval der correspondeerende tooneelkunst geweest. Wat de
burgerklasse betreft deze heeft bij gebrek aan sterk gemeenschappelijk
gevoel de specifiek intellectueele levens-, uitbeeldings- en scheppingsmacht verloren. De verplaatsing van het sociale evenwicht, de snelle
volksontwikkeling en de machtige groei der arbeidersbeweging heeft
het middenstandsleven in de schaduw gesteld en vrijwel tot onbelangrijkheid gedoemd.
Het valt daarentegen niet te ontkennen, dat we voor een krachtigen
opbloei van het socialistische tooneel staan. Hoe vreemd het ook mope
klinken in de ooren van enkele geloofsgenooten, Loch is het boven twij fel
verheven, dat de klasse, die blijk gaf van de belangrijkste activiteit op
dramatisch gebied, de proletarische was. Dit geldt ook voor Nederland
waar de proletarische mysteriespelen van H. Roland Hoist, namelijk
De Moeder 2 ) en Wij willen niet, 3 ) de heele dramatische productie
verre in waarde en belangrijkheid overtref fen.
Ondanks alle waardeering voor de zienswijze van Pater van Ginneken,
neergeschreven in het nummer van Januari 1932 van het tijdschrift
Studien kunnen we niet met zijn beoordeeling van het laatste werk van
H. Roland Hoist vereenigen, noch wat de aesthetische, noch wat de
godsdienstige waardeering van dit tooneelspei De Moeder, betreft. We
zijn de meening toegedaan, dat wil men de werken van H. Roland Hoist
op juiste wijze beoordeelen, men het zeer bizondere standpunt, waarop
Mevr. H. Roland Hoist zich plaatst, niet buiten beschouwing kan laten.
We veronderstellen, dat de schrijfster er allerminst op gesteld is exclusief
beoordeeld te worden van aesthetisch of van godsdienstig standpunt.
H. Roland Hoist weert absoluut beide standpunten, om zich uitsluitend
te plaatsen op het terrein van den socialen arbeid. Kunst en godsdienst
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zijn voor haar geen doel, het zijn en blijven slechts ondergeschikte
componenten van het proletarische mysteriespel, dat vooral als een uiting
der revolutionaire beweging moet worden opgevat.
Ten bewijze mogen enkele citaten uit de theoretische werken van
H. Roland Hoist dienen. Zij zijn genomen uit De voorwaarden tot
hernieuwing der dramatische kunst, het werk waarin de schrijfster de
grondslagen harer dramatiek nader heeft aangeduid.
„Reeds de eerste golf der wereldrevolutie heeft het tooneel als religieus
sociale uiting der volksziel uit den doode opgewekt; reeds zij volbracht
wat aan geen Wagner, geen Gordon Graig, geen Granvalle Barker, geen
Jacques Copeau, aan geen eenling, hoe geniaal, hoe overtuigd en volhardend ook, gelukte en kon gelukken ...... "
„De proletarische revolutie opent het eenige uitzicht op herleving van
het drama als eene der hoogste sociaal aesthetische en sociaal religieuze
uitingen van den mensch, zooals zij ook het eenige uitzicht opent op
een nieuwe cultuurfase, gegrondvest in de broederlijke samenwerking
alley menschen ...... "
„Het communisme wil de scheiding ophef fen tusschen geestelijken en
lichamelijken arbeid. Het wil de arbeid maken tot fundament van de
maatschappelijke organisatie en de moraal, het wil hem oprichten als
een god in de gemeenschap ...... Het wil het heilige en het profane weer
vereenigen in het sociale-zijn en het sociale bewustzijn, zooals de stralen
van een fontein zich vereenigen in het bekken waaruit zij ontspringt."
„De zedelijke normen der proletarische revolutie ontbloeien zonder
uitzondering aan den wortelstok van een krachtig sociaal verantwoordelijkheidsgevoel. In het kapitalisme ontplooiden de zuiverste en diepste
gevoelens van den mensch zich in het persoonlijke intieme leven; vandaar
de kracht en de vlucht der lyriek in elke kunst geschikt voor lyrische
uitingen. In het socialisme en ook reeds in het tijdperk van overgang
naar het socialisme zullen de schoonste en edelste gevoelens zich in het
openbare leven manifesteeren. De sociale revolutie maakt de baren voor
het groote bouwwerk en voor het drama vrij ...... "
„Misschien zal de bittere tegenstrijdigheid tusschen de doeleinden der
communistische beweging en de wegen die tot die doeleinden leiden,
door de arbeidersklasse enkel gedragen kunnen worden zonder dat haar
krachten in overspanning breken, wanneer deze tegenstrijdigheid telkens
opnieuw, in haar telkens wisselende aspecten in het dramatische kunstwerk als een onderdeel van het tragisch wereldgebeuren wordt afgebeeld ...... "
„ ...... Echter niet van zielsconflicten alleen zal het drama der revolutie
leven! Van hoeveel beteekenis het psychologisch element daarin ook
zal zijn, het mythische der heldenvereering zal daarbij in beteekenis niet
achterstaan. Leiders zullen opkomen die incarnaties van den diepsten wil,
de hoogste aspiraties der massa zijn
Het mysterie en mirakelspel
had Christus en Maria, de apostelen en de heiligen ...... Het begin van
den socialistischen tijd zal de grootheid der menschheid ontdekken; de
eigenlijke held van het drama der sociale revolutie zal de omhoog
worstelende menschheid zijn ...... "
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„ ...... Zooals het bij de primitieve landbouwvolken in den grond der
zaak altijd een en dezelfde mythus is, die op verschillende wijze door
middel van verschillende symbolische handelingen voorgesteld wordt: de
dood van het jaar en zijn herrijzenis -- zoo stelt het proletarische tooneel
en zijn eerste stamelende pogingen altijd denzelfden socialen mythus,
lien van zijn eigen lijden en zijn opstanding voor."
„ ...... De burgerlijk-aesthetische tooneelhervormers onderschatten zonder
uitzondering den socialen factor, den essentieelen bij de hervorming van
het tooneel, zoo zij hem niet absoluut verwaarloozen. Zoolang zij dit
blijven doen, zoolang zij niet begrijpen dat de arbeidersklasse, de eenige
die voor het ideaal eener nieuwe gemeenschap strijdt, ook de eenige is
in wie de drang naar het gemeenschapsdrama en het vermogen dit voort
te brengen kan ontstaan, is hun arbeid voor de toekomst zoogoed als
waardeloos."
„ ...... Daartoe is de sociale revolutie noodig ...... "
„ ...... De eenige instelling van welke de massa nog heden enkele kultuur
elementen, onontbeerlijk tot het scheppen en het genieten van het
gemeenschapsdrama had kunnen ontvangen is de Katholieke Kerk. Deze
is echter zelve in zoo hooge mate aangetast door den geest van het
imperialistische kapitalisme, enz
Tot zoover Mevr. H. Roland Holst
Al deze grondgedachten vindt men dan ook toegepast in de beide
besproken spelen. Religieuze ontroering, schoonheid van beeldspraak,
lyrische vluchten en diepzinnige bespiegeling, alles komt er in voor.
Maar al deze uitingen ontspruiten uit het bekken van het zuiver sociale
streven naar revolutie. Het is vooral klasse-kunst, de kunst van het
proletariaat, die zich verheft tot wereld-ontspannende aspiratie. Dit
streven naar revolutie-universalisme is een gehypostaseerd Marxisme, de
grenzelooze verheerlijking van broederschappelijken arbeid. Tot mythische
grootheid is de synthetische figuur der Moeder verheven. En zeldzaam
ontroerend is het beeld dezer liefhebbende Moeder, die boven alle
verdeeldheid harer twistende kinderen geheven, alle verdeeldheid doet
wegsmelten in hare allenomspannende lief de. Zelden is een beeld van
dergelijke emotieve kracht ten tooneele gevoerd. Onwillekeurig denken we
aan Atossa in de Persen van Eschylos, of aan La Ville van Claudel,
Om bij benadering een indruk te geven van de monumentaliteit dezer
uitbeelding, zouden we moeten veronderstellen een dergelijk gebeuren om
een Pius X. tijdens de dagen, waarop de volkeren zich uitmoorden en
die naar men zegt van droefheid stierf bij het zien der zich verscheurende
christenheid. Deze moeder zou ook de Kerk kunnen zijn. Nu is zij de
Pieta der sociale revolutie geworden, de Moeder die het noodlot niet
kan afwenden van het hoofd harer kinderen, door angsten en kwellingen
verteert, om zich uiteindelijk te verhef fen tot het extatisch hopen op de
opstanding der Menschheid.
ja De Moeder is een drama van lijden en opstanding, een heldenvereering opgevoerd tot verafgoding. Het gebeuren is er geweven met
zuiver menschelijke weefsels van alledaagschen arbeid, nood, droefheid,
angst en dood. Geen lyrische eng-individualistische ontboezemingen, geen
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romantische vergezichten van onbereikbare droomparadijzen verzwakken
de tragiek der verscheurdheid. Geen aanwending van „kapitalistische"
toovermiddelen tot late leniging van leed en verderf. De rauwe smart
en de open bloedende wonde die niet genezen zijn voor ze gezuiverd
en gesloten werden. Vooral in Wij willen niet (versta: werken voor
den oorlog) kornt deze hardnekkige gedachte sterk naar voren. De
schrijfster verliest zich niet in politieke stelsel of bespiegelingen, waar
het y olk toch geen weg mee weet, zij stuurt aan op de revolutionaire
daad, die de opstanding uit het kwaad brengen moet. Dit opstandingsmotief is hier heel sterk naar voren gebracht en de helden Michael en
Marianne zijn weer gehuld in de mythische gestalte van vrijwillige
of feranden. Men voelt heel duidelijk hoe in dit offer gezocht is naar
een sfeer van wijding, naar een sociaal moment, ondanks de alledaagschheid van het gebeuren. Deze stemming is bovendien op sublieme wijze
voorbereid door de verheerlijking van het ontluikende leven. Innig
ontroerend zijn de zangen der jeugdige moeder die haar kindje aan haar
harte wiegt, het liefkoost, beklaagt, beschut, betreurt en tegen de boosheid der wereld beschermen wil. Nogmaals het beeld van de Moeder,
maar niet meer de krachtige Moeder der Menschheid in al hare tragische
grootheid --- niet meer de Pieta der wereldrevolutie, maar een droom van
innigheid en teederheid, verrukkend als eene fresco van Puvis de
Chavannes en engelachtig als een kinderportret van Toorop. Hoe machtig
werkt deze ontroerende tegenstelling van ondergaand en opkomend leven!
Hoe klassiek oermenschelijk en welk een heiligen eerbied voor het leven,
spreekt uit dit moederbeeld dat geweld is uit een hart van looter lief de
tot den evenmensch. Met de beschouwende koren zijn ongetwijfeld zulke
uitbeeldingen de tref fendste momenten van deze werken.
Maar toch mag men niet vergeten, wil men het werk vanuit het juiste
standpunt bekijken, dat het slechts enkele momenten zijn in het tragische,
ja voor de schrijfster in het sociale proces der revolutionaire hervatting.
Het gaat hier om den wijdingsvollen gang der wereldrevolutie, het
proletarische mysteriespel is aldus geworden: de liturgie der revolutionaire
opstanding. Wij staan hier voor een revolutionair mysticisme, de verheerlijking eener „volonte generale, sacree," geincarneerd in het
dagelijksche offer der millioenen voor de uiteindelijke opstanding. Hier
is de grondsiag voor een proletarische religie, waarin ieder proletarier
groeit tot Godgewijde gezant, ja tot godzijn zelf.
Mutatis mutandis zouden we van H. Roland Hoist Godsidee willen zeggen
datgene wat zij zegt in haar boek over Jean Jacques Rousseau: „Rousseau
legt overeenkomstig zijn zinnelijke, weeke, poetische natuur den nadruk
niet zoozeer op de strenge eischen van het geweten, maar op de heerlijkheld Gods, het gesublimeerd ik, en op den zekeren troost zijner gerechtigheid voor de verdrukten en bedroefden. Hij slaagde er in het geloof aan
deze abstracten monstergeest, aan de laf fe schim der onbestemde godheid
adem van leven en warmte in to blazen."
In de idee van H. Roland Hoist vervult de godheid een soortgelijke
functie voor de klasse der proletariers. Zij verwierp zijn onbestendigheid
en plaatste hem in de revolutionnaire volontê generale. Haar godsidee is
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de projectie van dit grenzelooze proletarische ik in de oneindige massa,
de verhef Ping van den proletarier, de synthese van al zijn kracht, de
sublimatie en uiterste expansie der proletarische persoonlijkheid.
Het zou daarom een dwaling zijn H. Roland Hoist wegens dit theisme als
hunkerend naar het Katholicisme voor te stellen.
En concludeerend met haar eigen woorden kunnen we zeggen: het punt
waar het om gaat in den strijd der opkomende tegen de vervaliende
klassen is niet de philosofisch religieuze overtuiging, maar de strijdvaardigheid tegenover het huidige sociaal gezag.
Deze ideeen nu, zijn geen apartigheid van Mevr. Roland Hoist. Zij maken
deel uit van een vaststaand programma, waarlangs „de socialistische
opbouw" zich voltrekt.
Volgens deze beginselen werkten Fadejef en Narokof in De Vernietiging,
Slawin in Het buitenlandsche College, waarin de Fransche interventie
te Odessa behandeld wordt. Ook werken, die van oorlogsgevaar en
interventie spraken en van den strijd der arbeiders in het buitenland
vertoonen dit karakter: aldus Het Oordeel van Kisjon; Strijd in het
Westen van Ws. Wisjnewski; Het Vredesleger van Joeri Nikoelin;
Wie Wien van Markisj; Aarde en Hemel van Toeroef; Mijn vriend
of Commandeurs van het Vijfiarenplan van Pogodin.
Na deze uiteenzetting rijst als van zelf de vraag: wat hebben wij
Katholieken nu tegenover of naast deze opbloeiende productie te stellen,
althans als vrucht van het a fgeloopen jaar. In Nederland vallen drie
werken op die den gevierden gemeenschapsvorm ten deele hebben overgenomen of nagebootst, namelijk: Omnis Terra 4 ) het gemeenschapsspel
in drie deelen van Jacques Schreurs, het voor eigen rekening uitgegeven
spel van J. B. W. Moller, Eros en Psyche 5 ) en het Pinksterspel van de
Graal. 6)
Hoe hemelsbreed deze werken verschillen met de vorige, vast bij een
eerste lezing dadelijk op. Wel schijnt de vorm dezelfde te zijn, universalistisch van strekking, maar de wijd uiteenloopende opvatting der Godsidee geeft de maat van het wezenlijke verschil tusschen beide groepen
aan. Dat kon ook moeilijk anders.
Rijker is de les getrokken uit het vergelijken van het weefsel van het
dramatisch gebeuren in beide groepen. In de Katholieke groep is de
uitgebeelde strijd ontdaan van de wrange bitterheid, die het streven om
zuiver aardsche belangen kenmerkt, er is om heel de compositie en om
iedere uitspraak een gevoel van zekerheid betref fende de uiteindelijke
overwinning, die de tragiek der worsteling vaak afstompt en ons van te
voren geruststelt over de onvermijdelijke triomf onzer wereldbeschouwing.
Deze Katholieke spelen zijn vaak tegen het donkere uitspansel der tijden
een machtig kleurrijk tooverspel, hemelsche lichtbanende perspectieven
geworpen naar uiteindelooze toekomst, over de branding der alledaagsche
nooden heen, van uit den machtigen vuurtoren der geloofs, maar het is
te betreuren, dat zij den voet en de naaste omgeving, de onmiddellijke
werkelijkheid niet altijd en niet zoo helder belichten als in de spelen der
socialistische richting het geval is. Romantische metafysiek, individualistische ontboezemingen, kapitalistische luxe zou Mevr. H. Roland Hoist
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kunnen zeggen, m.a.w. het ongeduld der zoekende, vaak schouwende ziel
doet het alledaagsche leed, de sociale onrechtvaardigheden en de stil
gedragen smart van duizenden soms vergeten of geringschatten. Men voelt
het duidelijk hier strijden twee levensopvattingen, twee wereldbeschouwingen, die beproeving en leed met eene verschillende maatstaf meten.
Het zuiver menschelijke echter heeft hier -- op dramatisch gebied --- de
meeste emotieve kracht. Een beroep op innerlijk leven werkt meestal
weinig plastisch overtuigend. Vaak reduceert zich deze innerlijkheid tot
een persoonlijk belang, de verlossingsidee, de opstandingsidee beperkt zich
tot het individu, wordt soms a-sociaal. Bij de socialistische groep en in
hun dramatische werken kan dit innerlijk individualisme geen ingang
vinden. Het sociale streven is daar vooreerst massaal. Het individu en de
massa zijn een. De eene kan zonder de andere niet verlost worden. Dat
is de gedachte neergelegd in den mond van Emmanuel, wanneer hij in
De Moeder den vermanende geestelijke antwoordt:
„Liever in de hel met makkers duizend jaar
Liever uit Naar nood opgestegen
Dan in den hemel met vleiers en slaven een uur
Wij tarten het helsche vuur."
Dit is de kloof tusschen het socialistische en het Katholieke tooneel onzer
dagen. Is hier een overbrugging mogelijk? Het wachten is op overtuigend
werk en op den dichter of dichteres, die ideaal en werkelijk zal weten
te smelten in eene synthetische incarnatie van uiterste tendenzen, waarvan
tothiertoe geen van beiden een volledige samensmelting gaf.
Er rest ons nog een enkel woord te zeggen over het werk van L. Simons,
Het drama en het tooneel in hun ontwikkeling, waarvan het vijfde en
laatste deel onlangs bij de Wereld Bibliotheek verscheen. We vinden
geen reden om bij het beoordeelen van dit werk van onze vorige meening
of te wijken. Het is verdienstelijk bibliografisch werk dat wij slechts met
voorbehoud kunnen aanvaarden, wegens het niet katholieke standpunt
waarop de compilator zich al te vaak plaatst.
Jos. van der Velden.

1) H. ROLAND HOLST: De voorwaarden tot herziening der dramatische kunst. W. L. & J. Brusse, Rotterdam, 1924. (23 X 14) 316 blz.
2) H. ROLAND HOLST: De Moeder, leekenspel in drie bedrijven.
W. L. & J. Brusse, Rotterdam, 1932. (26 X 18). 67 blz.
3) H. ROLAND HOLST: Wij willen niet, een anti-oorlogsspel. W. L.
& J. Brusse, Rotterdam, 1931. (25 X 17) 62 blz.
4) J. SCHREURS: Omnis Terra, gemeenschapsspel in drie deelen. De
Gemeenschap, Utrecht, 1932. (20 X 14) 46 blz.
5) J. B. W. MOLLER: Eros en Psyche, symbolisch spel van val en opstdnding in vijf bedrijven. Stens, Schiedam, 1932. (20 X 14) 79 Hz.
6) PINKSTERZEGEN: Een Graalspel. Program Stadionuitvoering,
Amsterdam, 1932.
7) L. SIMONS: Het drama en het tooneel in hun ontwikkeling, (1875
2-1-- 1930). Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1932. (20 X 13)
Deel V. 699 blz.
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ARISTOPHANES: De vogels. Uit het Grieksch vertaald door Dr. C.
Deknatel. W. J. Thieme & Cie., Zutphen, 1932. (22 X 15). 68 blz.
ing. f 1,--.
De grootste Atheensche blijspeldichter, die innig genoot van het woelige, onstuimige leven road
hem, beweegt zich in zijn stukken bijna altijd op politick gebied, en kiest daarin partij tegen de
oorlogspartij en de ontaardende democratic. Ook in het revue-achtige De Vogels neemt hij een
loopje met het politiseerend gedoe van zijn medeburgers, en hij laat een Athener een centraal rijk
in de lucht stichten. Behalve de satire is in dit stuk treffend het verlangen naar de natuur.
De goede vertaling van Dr. Deknatel stelt thans een ruimeren kring van lezers in de gelegenheid.
van het oude Grieksche blijspel kennis to nemen.

JAC. BALLINGS: 't Pastoorken en de arme man...... Tooneelschets in
een bedrijf. Jos. Janssens, Antwerpen, 1932. (20 X 13). 23 blz.
ing. f 0.50.
Ballings heeft met deze gevoelig geschreven schets goed werk geleverd. Elke tooneelclub, welke
over vier goede heerenkrachten beschikt, kan er eer mee inleggen. Katholieke een-acters zijn
zeer schaarsch.

JAC. BALLINGS: Het schoon geschenk van tante Kaat. Blijspel in drie
bedrijven. P. Vink, Antwerpen, 1932. (17 X 12.5). 87 blz.
Het eerste bedrijf berust voor een groot gedeelte op de mop van het vreemde opschrift „Dit is
nepis potentis negrote". Daar de ontcijfering van dit potjeslatijn reeds algemeen bekend is, brengt
het slot der eerste acte weinig verrassends. De uitbeelding der karakters zal weinig moeilijkheden
opleveren en het decor is vrij eenvoudig en voor alle drie bedrijven hetzelfde.

JAMES BARRIE: Klassenverschil. Spel in vier bedrijven. P. Langendijk, Haarlem, 1931. 112 blz.
Bewerking van een gemengd stel tot een spel voor heeren --, hetgeen niet straffeloos ging. De
inhoud staat een weinig op losse schroeven -- eenige figuren zijn hier totaal overbodig. Niettemin een speelsche satire op de democratic en hare idioterieen -- gezonde mengeling van ernst
en luim.

COR BENIMA: Max Havelaar. Spel in vijf bedrijven. P. Lannoo, Thielt,
1931. 86 blz.
Behandelt de levensperiode van Max Havelaar in Lebak, van zijn aanstelling tot z'n schorsing.
Geen tooneel, doch een omzetting in (hier en daar dramatisch-gebeelde) tafereelen Van
Havelaar's beroemde toespraak tot de hoofden in de periode van Saidjah.

0. BLUMENTHAL:
G. KADELBURG: Jan ongeluk. Vertaald uit het Duitsch door Jac. de
Vos. J. Heijnis Tsz., Zaandijk, 1932. (17 X 11.5). 144 blz. ing. f 2.—.
De hoofdpersoon is een eerste - klas pechvogel. Alles loopt hem tegen. Uit een vermeend rendezvous ontstaan allerlei vermakelijke verwikkelingen.

J. H. BREUER: Hoe de club van zestien Drie Koningen vierde. A. N.
Govers, Den Haag, 1932. 64 blz.
Een verwerking van volksche Driekoningen-gebruiken tot een levendige beschrijving -- doch
geen tooneel, want de centrale intrige ontbreekt.

JEF CRICK: Vena. Spel in drie bedrijven. P. Lannoo, Thielt, 1931.
96 blz.
Een kerksch prinsesje komt onder invloed 'van een „Vreemdeling" en geeft zich na lange
innerlijke worsteling, aan God. Ook haar materialistische vader bekeert rich aan haar vroegtijdig
sterfbed. Een symbolistisch spel, zonder eenige spanning, doch sentimenteel en gewildgeheimzinnig, ondanks levendige dialogen en frisschen gang een innerlijk-arm spel.

JAMES HENRY DARNLEY: In den mist. Vertaald uit het Engelsch
door H. W. v. Rijswijk. J. Heynis Tsz., Zaandijk, 1932. (17.5 X 11.5).
ing. f 2.—.
144 blz.
Deze klucht is opgebouwd volgens het bekende proade: een persoonverwisseling, met al de
daaruit voortvloeiende en onmogelijke verwikkelingen. De dialoog is onnatuurlijk en vol
, ter zijde" 's.

Dr. CHR. DEKNATEL: De wolken. W. J. Thieme & Cie., Zutphen,
1932. (22 X 15). 91 blz.
ing. f 1.25, geb. f 1.75.
Dr. Deknatel heeft 't stuk vrij bewerkt, niet vertaald: de comische situaties zijn overal bewaard.
't ruwe is weggewerkt. De wolkenzangen zijn wel 't best weergegeven: de dialoog is geestigfrisch gehouden. Het rijm gebruikt de bewerker in zijn bewerking, dat veel bijdraagt voor de
vloeiende en pakkende Hollandsche bewerking. Ofschoon we 'n vertaling in den geest van
Boutens boven 'n bewerking stellen, kan men in deze overbrenging van Deknatel Aristophanes
leeren kennen. Hij heeft 't origineel goed doorvoeld en in echt Hollandsch vrij overgebracht.
't Komische en critische in toon en voorstelling komen goed tot hun recht.
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ANTHONIE DONKER: Goethe's Faust. Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1931. (24 X 16). 182 blz.
lie zich verplaatsen kan in de hachelijke positie van een dichter, die een door-en-door poetisch
kunatwerk van een ander dichter tracht te vertalen, zal niet ongenegen zijn te erkennen dat
A. Donker niet eervoller tot de luister der Goethefeesten in 1932 had kunnen bijdragen dan door
deze vertaling van Goethe's Faust I. Men kan twijfelen aan de doelmatigheid caner dergeliike
verdietsing, die toch altijd min of nicer een manoeuvre zal blijven, een avontuur waarvan de uitslag
nooit geheel bevredigen zal, maar een zekere bewondering voor de graad van benadering zal
men Donker voor deze prestatie niet kunnen onthouden. Wanneer het gebeurd is uit gemeenschapsoverwegingen. dan is deze nieuwe en betere vertaling dan die van Ten Kate en van Scheltema
doer het talent van den vertaler gewettigd.

JAN FABRICIUS: Hans Hopper maakt carrikre. Blijspel in drie bedrijven. Jos. Janssens, Antwerpen, 1932, (20 X 13). 79 blz.
Een leuk, handig in elkaar gezet blijspelletje met een hoofdrol, welke behalve sympathie tevens
den lachlust opwekt. De raanier, waarop het ambtenarendom er door wordt geslingerd, bezorgt
niet minder vroolijkheid. Een stuk dus, dat het, ondanks den hoogst onwaarschijnlijken inhoud,
wel doen zal. Voor katholieken onbruikbaar.

MICHEL DE GHELDERODE: De zeven hoofdzonden. P. Vermaut,
ing. Bfr. 16.--.
Kortrijk, 1932. (19 X 14). 89 biz.
Een uitbeelding van hetgeen een mensch in droomtoestand doormaakt, i.c. een beleving van de
zeven hoofdzonden door een teringlijder, die in ijlkoorts doorleefde hetgeen een -mensch"
droomde. Een ietwat bizar kijkstuk met een broddelige dialoog een jammerlijke teruggang van
schr. overigens tooneeltechnlsch voortreffelijk werk.

Dr. B. HUNNINGHER: Het dramatische werk van Schimmel in verband met het Amsterdamsche tooneelleven in de 19de eeuw. H. J.
Paris, Amsterdam, 1932. 174 blz.
Een boeiende monographie over Schimmel en zijn tijd. Stap voor stap gaat schr. Schimmel's
literaire ontwikkelingsgang na, waarbij ieder tooneelwerk wetenschappelijk wordt ontleed. Hierna
wordt S.' werkzaamheid als tooneelhervormer belicht en zijn ingrijpen in de Amsterdamsche
tooneelbeweging van 1870 tot 1894.

JEROME K. JEROME: Miss Hobbs. P. Langendijk, Haarlem, 1931.
106 blz.
Speelt in 't tijdperk der vrouwenemancipatie. Mevrouw neemt haar intrek bij een feminist,
breekt uit met haar man. Een vriend tracht te bemiddelen, doet 't wat onhandig. Nieuwe rumor
in case! Tot de traditioneele tante als de goede fee alles verzoent. Een op to date blijspel met pittige
dialoog, weloverwogen structuur en vol geestigheden en speelsche verrassingen.

L. JURRIEN: Die Spiele des Jahres. Biihnenvolksbund, Berlin, 1931.
56 blz.
Elf korte teksten, waarvan enkele in pazie in verband met het seizoen. Zoowel naar Inhoud als
uitbeelding van een prestige verscheidenheid. Geschikt voor kindertuinen en pensionaten.

C. VAN KERCKHOVEN Jr.: Het Kruis. J. Heijnis Tsz., Zaandijk, 1932.
(17.5 X 11.5). 142 blz.
ing. f 2.--.
Dit drama is een pleidooi voor de drankbestrijding. Overigens valt er niet veel goeds van te
zeggen. Het gegeven is erg doorzichtig. De dialoog is onnatuurlijk. De figuur van den pastoor
vooral is slecht geteekend. Hij praat als een dominee, doch de schrijver bedoelt waarschijnlljk
een Redemptorist, want de pastoor heeft een kruis in den gordell

P. MAXIM KROJER: Puriteintje. Spel in vier bedrijven. P. Vermaut,
Kortrijk, 1931. (19 X 14). 115 blz.
ing. Bfr. 18.—.
Een fuifnummer wil z'n brassersleven vaarwel zeggen en 'n liaison aangaan met z'n nichtje
jolande, een puriteintje. Z'n voormalige vriendin verhindert dit door Jolande terdege „auf zu
klaren" over haar beminde. Deze vlucht weg, doch op reis volgt de verzoening met den
„bekeerden" jonker. Zwak van psychologie, te zware dialoog en niet tooneelmetig van structuur.

JEF MENNEKENS: Marralijn. Spel in vier bedrijven. L. Opdebeek,
Antwerpen, 1930. 98 blz.
Prins en leermeester gaan op Brautschau bij een naburige prinses. Beide partners duchten echter
'n onbekende. Derhalve wisselen prins en prinses van rol. Doch Amor doorziet alles en bindt
beide partijen tot een gelukkig paartje echter na tal van bittere en zoete verwikkelingen.
Meer operette dan blijspel vanwege de speelsche dartelhejd en liedjes-symboliek. Zonder psychologische diepte, 't geheel voltrekt zich als een geestige liedjesklucht.

I. MENNEKENS: Fata Morgana. Tooneelspel in een bedrijf. Jos. Janssens, Antwerpen, 1932. 40 blz.
Een tooneelschrijver houdt een feest om z'n literaire triomfen te vieren met een tooneelactrice —
raakt onder haar invloed doch bereikt z'n doel Met! Vlot van dialoog en spel, vol handeling,
doch psychologisch is 't te simplistisch gehouden.
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JEAN MONVOL: La Comêdie Francaise. Henri Laurens, Paris, 1932.
64 blz.
Een deskundige beschrijving van 't bekende museum van Fransche tooneelkunst, zijn ontwikkeling en beteekenis.

HEIN VAN NIELHOVEN: De jacht op de Paleta. 'n Spel in drie
bedrijven. Tooneelfonds „Kinheim'', Beverwijk, 1931. (19.5 X 13.5).
ing. f 1.90.
86 blz.
De detective-stukken gaan langzamerhand alweer uit de mode. Dit behoeft evenwel voor geroutineerde dilettanten geen reden te zijn om dit stuk ter zijde te leggen. Zij kunnen er toch wel
succes mee hebben, mits het goed voorbereid en in een vlot tempo gespeeld wordt.

HEIN VAN NIELHOVEN: De smalle weg. Tooneelspel in vier bedrijven. J. Grosfeld, Berlicum, 1931. (18.5 X 13). 63 blz.
ing. f 1.80.
De inhoud is niet nieuw, tenzij in zooverre hij op een zuiver christelijk standpunt werd geplaatst.
Naast fouten bezit het stuk voldoende goede kwaliteiten om het een „passable" opvoering te
verzekeren.

HEIN VAN NIELHOVEN: De lieve rijke Rosa. 'n Kluchtig spel in
een bedrijf. J. Grosfeld, Berlicum, 1932. (18 X 13). 32 blz. ing. f 1.—.
Een dolle klucht voor vijf personen, origineel van inhoud, vlot van dialoog.

HEIN VAN NIELHOVEN: Vergadering van de Pacifisten. J. Grosveld, Berlicum, 1932. (18.5 X 13.5). 20 blz.
ing. f 0.75.
De schrijver heeft zich blijkbaar door de tallooze mislukte vredesconferenties der laatste Jaren
laten inspireeren tot deze moderne zotternij. Het aldus actueel gegeven is op niet-alledaagsche
wijze uitgewerkt.

J. NOWEE: Jan z'n geheim. C. ten Hagen, Den Haag, 1932. 64 blz.
Jan, 'n „brave knul", raakt in slecht gezelschap door z'n omgang met Kees. Als zij bij 'n diefstal
betrapt worden, verlaat Jan z'n vriend, die de dader was. Vlotte dialoog, te weinig handeling,
Kier en daar ietwat vreemd van zegging.

BEP OTTEN: Het geheim van de lentekoningin. De Arbeiderspers,
Amsterdam, 1932. (20 X 15). 16 blz.
Dit tooneelstukje wil aan de jeugd de noodzakelijkheid der naastenliefde voorhouden. Met de
strekking kunnen we het dus volkomen eens zijn. Doch we zouden ze voor ooze Roomsche
kinderen toch liever op een andere manier, n.l. vanuit katholiek standpunt, behandeld zien.

HERMAN VAN OVERBEKE: Het opperste bevel. Spel in drie bedrijven. Victor Delille, Maldeghem, 1930. 102 blz.
Geschiedenis van een zwakke ziel, die eerst te loor loopt in de doolpaden der zonde, door de
genade getroffen de weg der deugd bestijgt en het missieleven aanvaardt. Zonder veel relief,
actie: loom en plichtstatig, de ommekeer komt niet van binnen uit, is te zeer van buiten opgelegd.

WILLEM PUTMAN: Miranda. Spel in drie bedrijven. P. Vermaut,
Kortrijk, 1932. 82 blz.
Over het mannenloos rijk van Koningin Miranda heerscht schijngeluk. Tot plots de oorlog uitbreekt
met 't mannenvolk van Koning Jack. 't Mannenvolk verliest den kamp en wordt gevangen genomen.
Dra verkeert 't gevangenkamp in 'n eldorado van verliefden. Frissche dialoog. Levenslust en joligheid in de speelsche handeling. Vroolijk steekspel van geestigheid en vernuft.

HENRI VAN SAS: Jacob Janson's liefde. P. Vink, Antwerpen, 1931.
88 blz.
Een bewerking van een roman, welke dramatische waarde mist en bovenal de strakke eenheid,
die de vele handelingen tot een geheel samenbindt. Naar den inhoud: 'n schets van 't ziel- ea
't gedachtenleven van den jood Manson, die, leep zakenman, ook in de liefde verstrikt raakt.
Rad van dialoog en kloek van karakterteekening: vereischt dus geroutineerde spelers.

J. W. SCHOTMAN: Lugh. P. N. van Kampen & Zn., Amsterdam, 1932.
52 blz.
Lugh is de Iersche God van Vuur en Licht, die leeft in den mensch als wil en gedachte. Het is
het conflict van bezinning en dadendrang, symbolisch geduid in verzen met vaak troebelen ondergrond. Tooneelmatig sterk van structuur, doch overigens vaag en symboliekerig.

EDMOND SEE: Notre époque et le theatre. Editions de France, Paris,
1932. 295 biz.
Losse, min of meer uitvoerige recensies over tooneelstukken, dramaturgen en tooneelisten.
uit de Fransche en vreemde talen. Een inzicht in de Fransche dramatiek en tooneelproductie ver.
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strekken deze broddelige studies allerminst. -- Ze bezitten dus weinig meet dan contempo-raine
waarde.

R. G. SHERIFF: De laatste tocht. Spel in drie bedrijven. Vertaald uit
het Engelsch door Hendrik Diels. P. Vink, Antwerpen, 1932. (17.5
X 12). 114 blz.
Het stuk is te weinig an geheel, het zijn veeleer losse tafereelen. Voorts is er een gebrek aan
handeling, dat het verloop wat saai maakt. Daar de auteur met alle geweld de anti-oorlogstendenz
wilde naar voren brengen, werden enkele scenes een beetje opzettelijk. Zoo b.v. die met den
brief, welke al tien keer gepost had kunnen zijn, voor de censuur het bemerkte. Wat ons evenwel
het meest hindert in dit stuk is het volslagen gemis aan alles, wat op een hiernamaals duidt.
Naast deze gebreken zijn er ook zeer mooie en ontroerende details, welke het stuk altijd nog de
moeite waard maken.
T.

SLAUERHOFF: Jan Pieterz. Coen. A. A. M. Stols, Maastricht, 1932.
Slauerhoff koos uit het woelige leven van Coen een episode, die dankbare mogelijkheden bood.
Zijn spel behandelt de bekende historic van Saartje Specx. de natuurlijke dochter van den
Raad van Indic Jacques Specx, en „staatsjuffer" bij de vrouw van Coen, die betrapt werd
met de vaandrig Cortenhoeff ten huize van Coen. Toen deze, die altijd gestreden had tegen
ontucht, van dit voorval kennis kreeg, ontstak hij in een dergelijke woede over de onteering
van zijn eigen huis, dat hij onmiddellijk het schavot liet opslaan ten einde de beide schuldigen
op staande voet ter dood te doen brengen. Met moeite kon men hem bewegen de zaak meer
een gerechtelijke loop te doen hebben. Coen oefende ongeoorloofde invloed uit op de Raad
van Justitie en de stemmen staakten, doch de president, Coens zwager Pieter Vlack, gaf
met zijn stem de doorslag. Cortenhoeff werd terecht gesteld en Sara Specx openbaar gegeeseld.
Toen eenige maanden later Jacques Specx arriveerde, vlak na Coens dood, en gekozen werd
tot zijn opvolger, trok hij zich het lot van zijn dochter aan en weigerde ten avondmaal te
komen met Naar rechters. Slauerhoff's drama gaat tot en met de komst van Jacques Specx. De
reeks van gebeurtenissen wordt door hem samengedrongen en een eigenlijken tijdsindeeling
wordt niet gegeven. Slauerhoff's spel bewijst een onmiskenbaar besef van de mogelijkheden
van het tooneel. Het is dubbel jammer dat het ordinair werd, door de banaliteit der motieven.

WILLEM SMULDERS: Die eerste Bliscap van Maria. Vijftiend'eeuwsch Mysteriespel. Dekker & Van de Vegt & J. W. van Leeuwen,
Utrecht, 1932. 91 blz.
„Die Eerste Bliscap" is het eerste van een cyclus van zeven Maria-spelen, welke beurtelings
ieder jaar, -- zeker van 1448 tot 1566 -- te Brussel op de Groote Markt werden uitgevoerd.
De bewerking van Smulders is bestemd als tekstboekje bij de opvoeringen, die tijdens het
Nationaal Maria-Congres in Augustus 1932 te Nijmegen gegeven werden. Behalve de minder
gelukkige moderne bewerking, is ook de oorspronkelijke tekst -- uitgaven van Dr. Willem
de Vreese -- opgenomen.

JEAN STAPELVELD: Mascotte. J. Stapelveld, Amsterdam, 1932.
92 blz.
Een jonge advocate wordt lastig gevallen door een verliefd jongmensch. Ze wendt voor getrouwd
te zijn en doet hopelooze pogingen hem daarvan te overtuigen. Een schoonmoeder komt er
bij te pas en het eind is: happy, want de genegenheid blijkt wederkeerig. Een spel vol dubbelzinnigheden en banaliteiten, maar als tooneel zal het stuk 't hem wel doers.

GEERT STENPERAERT: De eeuwige opstand. Spel in twee deelen.
ing. Bfr. 8.50.
Deraedt, Roeselaere, 1931. (22 X 15). 72 blz.
Goed van apostolische bedoeling, maar als drama mislukt. Geen conflict in handeling, maar
botsing van woorden. Te zeer tendenz werk -- 'n waarachtig gevoel van den bitteren oorlogsvloed gewordt ons niet uit lezing van dit spel, dat dochter bij de film, dan het tooneel staat.
Voor Hollandsche ooren klinkt het toch wel wat grof en te royaal, vooral waar het platteland
het woord heeft.

A. SUIDGEEST: De vrouw, de Juvenisten, als 't voorjaart, naar 't

zonneland. Voor Katholiek Leekentooneel, 1932.
Pastoor Suidgeest heeft onvermoeid stukken voor een katholiek leekentooneel gepubliceerd.
Zooals ze daar liggen, gelooven wij niet, dat ze speelbaar zijn. Er ontbreekt alle, volstrekt
alle aanwijzing en verklaring, alle aanduiding tot ensceneering en de niet zeer duidelijke tekst
zal de leekenspelers afschrikken. Maar al lezende stoot men voortdurend op waardevolle brokken.
Pastoor Suidgeest zou ongetwijfeld lets kunnen in deze richting.

TERENTIUS: Het meisje van Andros. Berijmde vertaling van Th. Ph.
van Raalte, W. J. Thieme & Cie., Zutphen, 1932. 103 blz. ing. f 1.50.
Terentius' spelen zijn van belang voor de kennis van de Romeinsche zoowel als van de
Grieksche comedic, daar zij, zooals bekend, naar Grieksche modellers werden bewerkt. Oorspronkelijk zijn ze, door de wijze van behandeling der stof, vooral ook door de levendige
dramatiseering. Terentius inspireerde zich bij voorkeur op Menander. „Het Meisje van Andros"
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it eittleend aan de ,.Aadria" van den diehter der nieuwe Attische corneae. In de bletbit aangekondigde berijmde vertaling van van Raalte is vastgehouden aan de gedachte van Terentius.
waarbij echter een moderniseering als die van de slavin Mysis ons wel al te vrij 14kt. Z4
spreekt n.l. Duitsch, klaarblijkelijk wegens de vele dienstboden van Germaanschen blbede, die
zich over Holland verspreid hebben.

DIRK VANSINA: De Anti-Christ. Spel in vier bedrijven. De Pelgrim,
Antwerpen, 1931. 104 blz.
ing. tfr. 15.-9.
De antichrist wordt door den Booze uitgezonden om het Gods rijk te verdelgen. NA een
periode van loom verzet komt de reactie. Doch schijnbaar verwint hij, want z'n tegenstanders
sterven den marteldood om het geloof. Hij ziet in, dat iernand boven hem staat. Teneinde
raad besluit 14 de wereld te doer vergaan. Hetgeen geschiedt. Het verloop is weinig dramatisch,
van een fel conflict tusschen Goed en Kwaad ervaren tot niets. Meer filmisch dan dramatisch.
Te veel tafereelen en visioenen, te weinig uitgebouwde tooneelhandeling. Literatuur, gem
realiteit.

ANTON VAN DER VELDE: Radeske. Vlaamsche Boek-Centrale,
Antwerpen, 1932. (20 X 17). 85 biz.
'
ing. Bfr. 20,—.
Radeske is een Vlaamsche rakker, die hunkert naar groote Baden. De groot-vizier van een
Oostersch rijk helpt hem daartoe op voorwaarde, dat hij zijn dochter zal redden uit de
klauwen van een draak. Ze spelen dat stoute stuk klaar dear medehulp van een heks, een
papegaai en een schoolinspecteur. Een stuk voor long en oud, trillend van leven en sprudelend
van klank en kleur; het geheel is gezien, en gebeeld near de visie van em kinderoog.

GEERT VERHAVERT: „R. 101". P. Vink, Antwerpen, 1932. 62 blz.
Marconist Leeds heeft v66r de laatste vaart van het luchtschip, een ongeluk duchtend, zijn
post geruild met T. Het ongeval geschiedt en z'n vriend wordt gedood. Leeds wordt verteerd
door wroeging. Melodramatisch en onecht van spanning. 'n Mislukt spel, eenige tooneelvondsten
daargelaten.

MICHEL VAN VLAANDEREN: De tragedie van Judas. Spel in vier
bedrijven. P. Vermaut, Kortrijk, 1931. (19 X 14). 163 blz.
ing. Bfr. 20.—.
Een aangrijpende tragedie met groote tooneelkundige verdiensten, gehouden in vrij rhythme
en gesteld in een gesoigneerde taal. Een aanschouwelijke veruiterlijking vol krachtige bezieling.
van eenige episoden uit het openbaar leven van Jezus en psychologisch tot een geheel versmolten uitgaande van de centrale figuur Judas.

MICHEL VAN VLAANDEREN: Maria van Magdala. Spel in vijf bedrijven. P. Vermaut, Kortrijk, 1931. (19 X 14). 184 blz. ing. Bfr. 18.—.
Het derde deel van de trilogie Jezus van Nazareth: de uitbeelding van de tragische rol van
Maria, de zondares in het kader van Jezus' openbaar en passieleven. Het aloude gebeuren is
omgeven door een reeks tooneelmatige tafereelen, die verrassend van spanning zijn en suggestief
van beelding. 'n Zeer aanschouwelijk spel, sober van dialoog, met vaak zeer diepzinnige
bespiegelingen.

TEO DE WITTE: Mariaspel. A. J. Roebert, Den Haag, 1932. 98 blz.
Een symbolisch uitgewerkt Mariaspel, dat beurtelings de zondeval. de voorbeschikking Maria's
Boodschap verzinnebeeldt. Sterk lyrisch, soms zeer descriptief. Niet markant genoeg van
rhythme voor gemeenschappe4ke zegging. Een interessant werk, ondanks gewilde beeldspraak.

REINIER YSABIE: Eenigst kind. Aucam Uitgaven, Leuven, 1931.
112 blz.
Teekent het tweevoudige feed van een eenigst kind, dat mismaakt near lichaam, ook hear
geloof heeft voelen kwijnen door de voortdurende schimp en spot van de zijde harer ...... ouders.
Melodramatisch van het begin tot het einde --- loffelijk van (apostolische) bedoeling, doch
meer overspanning inplaats van spanning.

REINIER YSABIE: Pater Damiaan. Missiedrama in 3 bedrijven. Aucam
ing. Bfr. 18.--.
Uitgaven, Leuven, 1932. 70 blz.
REINIER YSABIE: Drie kerels uit Vlaanderen. Missiedrama in vier
bedrijven. Aucam Uitgaven, Leuven, 1932. 77 blz.
ing. Bfr. 15.,—.
Twee geschikte stukken voor het dilettantentooneel.

KUNST
G. ARENDZEN:
J. J. VRIEND: Bouwkunde. Geillustreerd. Kosmos, Amsterdam.
Hand- en studieboek voor den bouwkundige en den metselaar.

Dr. D. BARTLING: De structuur van het aesthetisch a priori bij Kant.
Van Gorcum & Co., Assen, 1931.
ing. f 2.90.
Dit boek veronderstelt dat men met de Kantiaansche wijsbegeerte tot zekere hoogte vertrouwd is.
Maar wie van Kant studie hebben gemaakt, zullen bij de lezing van het bier besproken boek,
erkennen dat de schr. zijn onderwerp grondig uiteenzet en dat hij scherpzinnig redeneerend zijn
stof behandelt. Door Kant is dit onderwerp in het half-duister gelaten. Zeker, ook nu vordert het
boek inspanning van zijn lezers; maar dit ligt niet zoozeer bij den schrijver. als wel aan zijn onderwerp, of beter: aan Kant's wijsbegeerte, waaraan duisternis inhaerent is. Men vindt er dan Kant's
gedachten en Kant's zwakke punten in zijn aesthetica-leer degelijk uiteengezet; en omdat een onderdeel van Kant's leer in verband met zijn geheele wijsbegeerte, of, als men wil, met zijn geheele
critiek moet beschouwd worden, wordt in dit bock zijn leer in 't algemeen ook behandeld.

EWALD BENDER: Die Kunst Ferdinand Hodlers I. Geillustreerd.
Rascher & Cie., Zurich, 1930. (24 X 19). 300 blz.
Het meerendeel van Hodler's werk heeft de burgerlijke genreachtigheid die zoo veel middelmatigheden uit de vorige eeuw ongenietbaar maakt -- maar een middelmatigheid van Hodler
desondanks niet: dat bewijzen de enkele prachtige, plastisch zeer sterke en verrassende werken,
die hij op lateren leeftijd schiep (o.a. fig. 91: Frau den Predigt zuhtirend en filg. 175: Mutter and
Kind). Maar deze plastische zuiverheid breekt verder slechts een enkele maal (en dan nog
fragmentarisch) door. Zijn laatste werken, die allegorisch zijn en waar de invloed van het Rozenkruisers-mysticisme zeer sterk is, vallen heelemaal weg naar het decoratieve.

CHARLES BERNARD: Les pompiers en delire. L. J. Krijn, Brussel,
1930. (17 X 13). 149 blz.
Dit rake, amusante en belangrijke boekje zou iedereen moeten lezen die zijn vooroordeelen
heeft tegen de moderne kunst. De Pompiers, zij die in bun hoofd het idee hebben, dat de schilderkunst moet beantwoorden aan het genre, dat zij en bun vaders steeds bewonderd hebben -- heden
zijn het de menschen die het realisme en impressionisme als vastgeheide maatstaf aanleggen voor
elk werk, vroeger waren het de romantische en nog vroeger de klassieke overleefsels en altijd
door is het het doode, groezelige academisme der welgereputeerde ateliers. Zoowel om de weerleggingen van het doodgebleven standpunt der „pompiers'' als om de positieve, verduidelijkende
uiteenzettingen die dit boekje geeft over de moderne kunst, moge het door velen (vooral de
opdrachtgevers in ons land!) gelezen worden.

Dr. K. PH. BERNET KEMPERS: Muziekgeschiedenis. Geillustreerd.
W. L. & J. Brusse, Rotterdam, 1932. 350 blz. ing. f 4.90, geb. f 5.90.
Dr. Bernet Kempers behandelt in dit smaakvol uitgegeven boek de muziekgeschiedenis volgens
een eigen indeeling. Hij beschrijft namelijk het worden en ontwikkelen der muziek niet als een
groot geheel, in al haar onderdeelen haar gelijktijdig beschouwend en volgend door den loop der
eeuwen, maar hij deelt ze in naar de ruimten, waarvoor de verschillende muzieksoorten bestemd
zijn. Zoodoende beschrijft hij achtereenvolgens de kerkmuziek, de opera en het oratorium, het lied
en de vocale orchestmuziek, de instrumentale kamermuziek en de orchestmuziek. Beide methoden
hebben hun voor en tegen. Bij de Kier gevolgde indeeling worden de musici niet als geheel en
afzonderlijk behandeld, maar komen op verschillende plaatsen ten tooneele. De genres komen
echter beter tot hun recht. De schrijver heeft zich conscientieus van zijn taak gekweten en
schrijft met voorzicktigheid en oordeelsevenwicht. Het is voor ieder ontwikkeld mensch een aangename lectuur, de groote lijnen der muziek-historie te volgen, hoewel het boek op de eerste
plaats voor vakmenschen en studeerenden geschreven is.

IS. VAN BEUGEM: In 't droomland. Geillustreerd. N.V. Vonksteen,
Langemark, 1931. (22 X 15). 48 blz.
Het werk van Vansteenkiste is sentimenteel-gevoelig, overgevoelig (de gevoelsinhoud staat
gelijk met de bekende Duitsche ansichtkaarten-illustraties uit de populaire tijdschriften) en de
plastische verwerkelijking van die gevoelsinhoud is natuurlijk slap en zoetelijk. Invloeden (maar
hoe versuikerd11) zijn er tallooze aan te wijzen: Odillon Redon o.a. is in sommige stukken heel
sterk aanwezig. Een enkel reèeler werk als het „meisjesportret - toont, dat Vansteenkiste op een
zeker plan wel iets bereiken zou, als deze ziekelijke, theosofisch-weee sentimentaliteit overwonnen
worden kon. Deze hoop zal wel ijdel blijven en Vansteenkiste hoe langer hoe dieper wegzakken
in de theosofische gelei.

BERTHA VAN BEYNUM-VON ESSEN: Bouw en geschiedenis van
het klavier. Geillustreerd. W. L. & J. Brusse, Rotterdam, 1932. 174 blz.
ing. f 3.90, geb. f 4.90.
Een rijk geillustreerde en fraai uitgegeven geschiedenis van het Klavier. Uitteraard is een dergelijk
werk vooral voor muziekliefhebbers van belang. Doch een dergelijke studie heeft ook haar algemeen cultureele waarde, doordat zij de geschiedenis van een onderdeel van een machtigen
cultuurfactor, de muziek namelijk, vervolgt. Het boekje leest aangenaam en ook niet vakmenschen
zullen bet dankbaar genieten.

JUSTUS BIER: Riemenschneider-Gedenkbuch. Geillustreerd. Benno
geb. M. 7.—.
Filser, Augsburg, 1932. 24 blz.
11
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Het imposante gedenkboek van den 400-jarigen sterfdag van Riemenschneider met een 80 reproducties naar de meest-karakteristieke werken van dezen grooten beeldhouwer en houtsnijder uit
het Frankenland.

GERARD BROM: Java in onze kunst. W. L. & J. Brusse, Rotterdam,
1931
Geen boek van groote visie, maar een rijkelijk gedocumenteerd werk over de opvattingen van
Hollandsche schrijvers en schilders over het leven op Java van Europeanen en Javanen: de
burgerlijke koopmansidealen uit den tijd der Compagnie, de revolutionaire ideeen van een Max
Havelaar, de ethische stroomingen uit latere tijden. Jammer, dat dit boek meer werd een verzameling compendia van boeken in tijdsorde gerangschikt (en daardoor weinig boeiend) als een
breede beschouwing over de indrukken van Java op den Hollandschen kunstenaar. Dat er onder
de behandelde schrijvers dikwijls weinig sprake is van literatuur, geeft Brom zelf toe, en daarom
bevreemdt het ons des te meer, dat al deze producten van de boekenmarkt ongeveer gelijkelijk
behandeld werden. Een uitzondering is Multatuli, aan wien een geheel hoofdstuk gewijd werd.
Een groote verdienste is de uitgebreide literatuuropgave over alles, wat er op kunstgebied over
en in betrekking tot Java is voortgebracht. Belangstellenden in de Nederlandsche literatuur en
vooral zij, die zich interesseeren voor de Hollandsche opvattingen omtrent Java, mogen dit boek
niet ongelezen laten.

Dr. ELISAEUS—BRUNING, O.F.M.: Het Gregoriaans. Desclêe de
Brouwer € Cie., Brugge, 1932.
Een zeldzaam volledige handleiding voor kerkzangers, koorleiders en organisten, fielder, bevattelijk en welgedocumenteerd. In achtereenvolgende hoofdstukken worden behandeld de teekens bij
den Gregoriaanschen zang in gebruik, over de menschelijke stem, over het rythme, over bijzondere
neumen en noten, over modaliteit en modus, over Gregoriaansche vormleer, over de psalmodie,
over de liturgische recitatieen (dit laatste tevens zeer interessant voor de geestelijkheid), over
uitdrukking en voordracht van het Gregoriaansch, over de begeleiding van het Gregoriaansch en
ten slotte over ontstaan en ontwikkeling.

CARL DIETRICH CARLS: Ernst Barlach. Geillustreerd. RembrandtVerlag, Berlin, 1931. (25.5 X 21). 80 blz. gec. M. 4.—, geb. M. 6.—.
Ernst Barlach is een veelzijdig en productief kunstenaar, wiens beeldhouw-, tooneel- en grafisch
werk veel studie en inzicht vereischt. Want het is niet afgestemd op de realiteit der uitwendige
wereld, noch onderworpen aan de eischen en tendenzen van onzen tijd. Als een kluizenaar heeft
Barlach het leven diep doorschouwd en wat hij in sterke geestesconcentratie Schter het leven
en de wereld bespeurde, heeft hij vorm gegeven in zijn kunst.

PAUL CITROEN: Palet. Geillustreerd. De Spieghel, Amsterdam, 1931.
ing. f 7.50.
(25 X 21). 50 blz.
Dit boek geeft een Querschnitt van de schilderkunst, die heden in Nederland en door Nederlanders ook in het buitenland geproduceerd wordt. De keuze der schilders geschiedde zoo, dat
bij alle noodzakelijke beperking een toch zoo volledig mogelijk beeld tot stand kwam der verschillende en zeer talrijke stroomingen, richtingen en doeleinden der Nederlandsche schilderkunst
Het boek laat vooral het beeld spreken en vervolgens de schilder zelf -- aan iederen kunstenaar
werd een idee, een voorlichtend woord bij hun werk gevraagd -- hieraan hebben ongeveer alle
voldaan, zoodat dit boek als illustratief overzicht der hedendaagsche Nederlandsche schilderkunst zeer aan te beveten is.

ANDRE COEROY: Panorama der hedendaagsche muziek. Vertaald
uit het Fransch door Ada Spiering. Hijman, Stenfert, Kroese & v. d.
Zande, Arnhem, 1931. (22 X 16). 291 blz.
Coeroy's verdienste is, dat hij gezocht heeft naar de logische ontwikkelingslijnen in den schijnbaren chaos van de moderne muzikale productie. Daar zijn materiaal-kennis groot en zijn inzicht
diep is, maakt hij ook zeer veel duidelijk en aannemelijk, zoodat niemand die zich op de hoogte
wil stellen van de jongste ontwikkelingsfase der muziek, dit boek ongelezen mag laten.

KEES VAN DONGEN: Rembrandt. Geillustreerd. Andries Blitz, Aming. f 1.50.
sterdam, 1932. (20 X 12). 102 blz.
Hier wordt onze nationale schilder meer gezien als een bohemien en vrouwenjager dan als mensch
en levenskunstenaar. Rembrandt's droomwereld blijft den schr. dan ook geheel ontsloten. --,
Dit boek is gêên verrijking van de Rembrandt-literatuur!

SEM DRESDEN: Kleine muziekleer. J. B. Wolters, Groningen, 1932.
(21 X 15). 216 blz.
Deze kleine muziekleer is als een verkorte uitgave van de .,Algemeene Muziekleer" bewerkt.
Vanzelf heeft Sem Dresden z'n onderwerp hierin behandeld volgens de tegenwoordige inzichten
en opvattingen. Natuurlijk heeft de bewerker het niet gemakkelijker gehad, waar hij zich zeer
beperken moest. Maar zooals hij zelf in zijn voorwoord zegt: ,,Het zal in de praktijk moeten blijken
aan welke onderwerpen te veel, aan welke andere wellicht te weinig aandacht werd besteed.'s
Maar een prachtig leerboek is deze Kleine Muziekleer zeker.

MAX J. FRIEDLANDER: Jan Gossaert and B. van Orley. P. Cassirer,
Berlin, 1932. 198 blz.eb Mg30
• M. —
••

Een nieuw deel van het monumentale werk van Prof. Friedlander over de oud-Nederlandsche kunst.
De twee grootmeesters van de oude kunst in de 16de eeuw nemen in deze schets van Prof.

KUNST.

157

Friedlander tastbare gestalte aan, zoodat het een exquis artistiek genot wordt hun wezen en
werk aan de hand dezer bespiegelingen te beschouwen.

Dr. G. J. GEERS: De Renaissance in Spanje. Geillustreerd. W. J. Thieme
ing. f 8.75, geb. f 10.---.
& Cie., Zutphen, 1932. 381 blz.
Een belangrijk en instructief werk over den bloeitijd van Spanje in de 16de en 17de eeuw. De
schrijvers zijn goed op de hoogte en hebben bibliotheken moeten doorwerken om dit bock te
kunnen schrijven. Na lezing van het bock heeft men van de „Renaissance" in engeren zin echter
niet zoo heel veel bemerkt; maar dit doet weinig terzake. Den hoogen cultuuropbloei van Spanje
heeft men medegeleefd en ook, misschien iets te veel, den neergang. Trouwens, de geheele
Spaansche aard en cultuur is door Dr. Geers te veel gezien vanuit het Germaansche intellects- ea
comfort-standpunt, een gezichtshoek die domineert in West-Europa. Dr. Brouwer staat begrijpender en sympathieker tegenover het Spaansche yolk. Men voelt in dit bock de niet altijd
overeenstemmende standpunten. Het geheel maakt den indruk wat overhaast geschreven te zijn;
het kon overzichtelijker wezen. Zeer goed is de karakteristiek van den „grand chretien"
Philips II; waarom ontbreekt de onmisbare karakteristiek van Karel V? De vele onjuistheden en
oppervlakkigheden, die Dr. Geers zegt, culmineeren in de epiloog. Dat „de onderdrukking van
de Hervorming voor Spanje een groote ramp geweest is, doordat het vrije denken in geestelijke
dingen den Spanjaard daardoor vreemd bleef" is een liberalistisch praatje dat even gemakkelijk
ontkend als geaffirmeerd wordt. Het Spaansche land is het eenige in Europa dat zijn natuurfrischheid bewaard heeft en niet lijdt aan cultuurconfectie.

ALBERT GLEIZES: Tradition et Cubisme. Geillustreerd. K.
Povolozky & Cie., Paris, 1931. (19 X 14). 271 blz.

J.

Dit werk van Albert Gleizes is een der allerbeste die over het kubisme zijn geschreven. De schrijver
put zich niet uit in manifesteerende reclamefrazen, maar zet deze kunstbeweging duidelijk en logisch
uiteen. Hij geeft een inzicht, klaar en goed, in de beginselen en de groei daarvan; hij zet op
zeer belangwekkende wijze de traditie-waarden van het kubisme uiteen en is een der zeer weinigen,
die helder en juist het verband hebben gezien (en ook geformuleerd) die bestaat tusschen de
evolutie van het kubisme en de evolutie van de christelijke en kerkelijke kunst in hun ensemble.
De afbeeldingen in dit bock zijn zeer instructief aangepast aan het betoog van den schrijver en
naar de beste werken dezer beweging.

J. GODEFROY: Het Chineesche, Japansche en Indische ornament. Geillustreerd. W. A. Eisma, Leeuwarden, 1932. 170 blz.
geb. f 2.25.
Een beschouwing over zijn toepassing in bouwkunst en nijverheid.

W. F. GOUWE: Werk. W. L. &

J.

Brusse, Rotterdam, 1932.

Dit werk lijkt sterk geinspireerd op Dessauer's Philosophic der Technik en behandelt in bondage
hoofdstukken de situatie van de kunstnijverheid in de huidige wereld. Belangrijk en lezenswaard
zijn de beschouwingen over machine en handwerk, kunst en techniek, waarbij bijzonder schrijver's
waardeerende kijk opvalt voor de nieuwe zakelijkheid in het woninginterieur, de toepassing van
de photographic als kunstnijverheid.

F. GOUWE: Glas in lood. GeIllustreerd. W. L. & J. Brusse, Rottering. f 1.50.
dam, 1932. (21.5 X 17). 95 blz.

W.

In het kort geeft dit werkje een overzicht van den arbeid van den hedendaagschen glazenier. Zeer
lezenswaardig zijn de korte uiteenzettingen van vele vooraanstaanden op dit gebied, o.a. R. A.
Roland Hoist, en W. A. Konijnenburg. Een rijke keur van afbeeldingen geven een duidelijk
overzicht van de vele richtingen en mogelijkheden, die het kunstambacht biedt. Door vermelding
van ateliers en uitgevoerde werken is het boekje een goed middel ter orienteering voor hen,
die hetzij voor huizen, hetzij voor kerkgebouwen, de medewerking van een glazenier behoeven.

MARCEL GUERIN: Lettres de Degas. GeIllustreerd. Bernard Grasset,
Paris, 1931. (21 X 13). 249 blz.
Deze brieven van Degas gaan vrijwel langs de buitenkanten been van het leven van Degas.
Over zijn werk geven ze niets, ook niet indirect. Zij kunnen slechts van nut zijn voor hem, die zich
verdiepen wil in zijn leven en dragen dan enkele feiten bij, die niet zoo belangrijk zijn als de
sfeer die om heel deze eigenlijk nietszeggende correspondentie hangt en die eng verwant is aan
die van zijn schilderwerk.

JUST HAVELAAR: De Nederlandsche landschapskunst tot het einde
der zeventiende eeuw. Geillustreerd. Goede en Goedkoope Lectuur,
geb. f 12,—.
Amsterdam, 1932. 240 blz.
Geeft in woord en beeld een voortreffelijken kijk op een der bloeiperioden van onze nationale
schilderkunst. Het leidt tevens in in de verschillende stroomingen van de landschapskunst door
de eeuwen been en is nergens dor of wetenschappelijk, doch vol rustige toewijding en pieteit,
zooals wij dat van wijlen Just Havelaar gewoon zijn. Len leder, die belang stelt in de Nederlandsche landschapskunst en deszelfs meesters, moet zich dit kostbare bock aanschaffen.

FR. HILDEBRANDT:

Zurich, 1931. 60 blz.

Tanzerinnen der Gegenwart. Orel! Fiiszli,
ing. M. 2.40.

Een keur van photo's van bekende danseressen, die verschillende richtingen en opvattingen in den
modernen kunstdans representeeren, elk portret voorzien van een typeerend-kernachtig bijschrift.
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Mr. ROEL HOUWINK: Faust als levensspiegel. H. J. Paris, Amsterdam, 1932. 179 blz.
ing. f 2.50, geb. f 3.25.
Bepaald enthousiast kunnen we over deze Faust-beschouwingen niet zijn. Eerstens zijn zij
oorspronkelijk gegeven als voordrachten voor een volksuniversiteit, waardoor in het boek een
gebrek aan eenheid te constateeren valt. Dan -- wat is feitelijk het nut van deze uitgave? Knappe
koppen, voor wie de Faust-tragedie een levensstudie is, hebben haar van vele standpunten nit
gecommentarieerd; oorspronkelijke beschouwingen kan men dus van een gelegenheidsstudie niet
verwachten. Wat oorspronkelijk schijnt, wil ons bovendien als onjuist voorkomen. De protestantsche Houwink doet, wat men meer ten opzichte van Goethe's Faust pleegt te doen: een belichting
van eigen ideeen er uit puren, -- zoodat de dichter bier bijna een christen wordt. Hetgeen Goethe
toch allesbehalve was. Voor een bepaald publiek, dat bij gelegenheid van de eeuwherdenking ook
wel eens jets van Goethe en zijn beroemdste werk wilde weten, konden deze beschouwingen wel
eenig nut hebben; in boekvorm, dus voor blijvende raadpleging, lijken ze ons volmaakt overbodig.

ARNOLD H. JANSEN: Het industrieel uitgevoerde meubel. W. L &
J. Brusse, Rotterdam, 1932.
Een handleiding voor vakmenschen en een vade mecum voor een beter gevormd publiek, dat
haar interieur van een passend meubilair wil voorzien.

L. J. JORDAAN: Het cineastisch werk van Joris Ivens. De Spieghel,
ing. f 2.90, geb. f 3.90.
Amsterdam, 1932. 20 blz.
Met een korte waardeerende bespreking en levensbeschrijving van den Hollandschen pionier der
documentaire Nederlandsche filmkunst leidt de Heer Jordaan een serie prachtige reproducties uit
de bekende: De Brug, Branding, Regen, Heien, Wij bouwen, De Zuiderzee, „Philips"-film, in.
Voor kenners en liefhebbers van echte filmkunst een aanbevelenswaardige uitgave.

OTTO KOFAHL: Von den Madonna zu Christus. Eckart-Verlag, Berlin..
geb. M. 6.—.
Steglitz, 1932. 83 blz.
Een „Bilder-reportage" over een periode van 1400 jaar, te beginnen met de Maria-Mozaiek van
Ravenna tot de suggestieve houtsnijkunst van een Duitschen meester, die tijdens den oorlog viel.
De verschillende producten van religieuse kunst worden telkens bezien en besproken binnen het
kader van hun tii d. Een artistieke wandelgang door de religieuse schilderkunst van het Westen.

P. KLOPPERS: Het tooverrijk der film. Geillustreerd. Kosmos, Amsterdam, 1932. 206 blz.
geb. f 4.90.
Indien ooit een volstrekt onbelangrijk en tergend vleierig boek over de film werd geschreven,
dan geschiedde dit onder den hierboven genoemden titel. Het bock hangt aaneen van flauwiteiten
en niets ter zake doende onzin. Het mist alle critisch inzicht en is beleedigend voor ieder mensch
met gezond verstand.

SIMON KOSTER: Duitsche :filmkunst. Geillustreerd. W. L. & J.
Brusse, Rotterdam, 1932. 75 blz.
f 1.75.
Het spreekt van zelf dat men hier en daar met Koster van meening zal verschillen (wat ons aangaat
wijzen we er op, dat de boekjes alleen aandacht geven aan de filmische waarde: Mutter Krausen's
Fahrt ins Gluck, Der Blaue Engel, Westfront 1918 bijv. worden alleen slechts naar dezen maatstaf
beoordeeld); maar voor den belangstellende is dit boekje een der beste van de aerie, omdat
Koster inzicht en overzicht geeft van den groei der Duitsche filmkunst, door bedoeling en
beteekenis der opeenvolgende phases -- tot uiting komend in de films -- eenvoudig en duidelijk
te beschrijven.

HLIIB LUNS: Tweede tien wandelingen in Rome. Geillustreerd. W. L.
& J. Brusse, Rotterdam, 1932. 109 blz.
f 2.90.
Degenen, die het voorrecht hadden met dezen eminenten leider op reis te gaan, zullen in dit
boek, met stijgend genoegen de verschillende plaatsen herkennen waar zij zooveel kunstgenot
smaakten. Maar ook zij, die niet op reis gingen, kunnen van deze tweede reeks wandelingen in
Rome, waartusschen prachtige foto's ,genieten in de donkere winterdagen, omdat zij de zon van
Italic's kunst nader tot ons brengen. Aanbevolen.

HUIB LUNS: Spaansche schilders. W. L. & J. Brusse, Rotterdam, 1932.
170 blz.
ing. f 10.—.
Een kostbaar uitgegeven bock met een groot aantal reproducties van de klassieke Spaansche
meesters. Huib Luns heeft Spanje meerdere malen bezocht, zijn verleden bestudeerd en in bewondering gestaan voor de doeken zijner groote schilders. Het aantrekkelijke van dit boek is, dat het
met groote schildersgeestdrift, met vakkennis en oprechte overgave is geschreven. Spanje heeft
het Luns aangedaan en in dit boek heeft hij willen getuigen. Het is echt en doorleefd, wat hier
is neergeschreven: het draagt een zeer persoonlijk stempel. Anderen mogen over de Spaansche
schilders denken wat zij willen, Luns schrijft wat hij zelf zag en bewonderde in de Spaansche
musea. Velasquez is voor hem de groote der grooten, el Greco's latere periode kan hem niet z66
bekoren als zij dit heden ten dage vele anderen doet. Voor bet laatst leidt Luns ons rond langs
de stukken van Goya en eindigt met een korte revue der Spanjaarden in het Rijksmuseum.

Dr. FLORIS VAN DER MUEREN: Vlaamsche muziek en componisten
in de XIXe en XXe eeuw. J. Philip Kruseman, Den Haag, 1932.
ing. f 2.75.
(24 X 16). 116 blz.
Een gedt-goi schets van de ontwikkelingsgang der muzikale cultuur in Vlaanderen. -- dat een
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Joist inzicht geeft in de beteekenis der Vlaamsche muziek en hare evolutie in vergelijk met de
ontwikkeling in andere landen.

WOUTER NIJHOFF: Nederlandsche houtsneden. 1500-1550. MartiPer blad a f 1.50.
nus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1932.
Reproducties van Oude Noord- en Zuid-Nederlandsche houtsneden.

Dr. A. M. POLS: Van de Alteburg naar de Hofgartnerei. Lectura,
ing. Bfr. 16.—, geb. Bfr. 30.—.
Antwerpen, 1931. 104 blz.
Een jaar of acht geleden publiceerde Andre Pols een mooi boekje over Moessorgski, waarmede
hij een heel oorspronkelijke kijk gaf op het leven en werken van den genialen Russischen
componist. Volgens dezelfde methode, maar deze op beperktere wijze toepassend, geeft hij thans
in Van de Altenburg naar de Hofgartnerei een gedeelte van het leven van Liszt beschreven en
psychologisch trachten te ontleden. Het is diens Weimarsche tijd die behandeld wordt, Min
verhouding tot Carolyne Sayn-Wittgenstein, terwiji de appendix een zeer lezenswaardig opstel
brengt over Liszt en Antwerpen.

THEO PONTEN: Musica Ars. Leidraad voor muziekgeschiedenis en
algemeene muziekleer. J. B. Wolters, Groningen, 1932. 174 blz.
ing. f 1.90, geb. f 2.25.
Dit boekje, waarin op eenvoudige wijze en zeer beknopt de muziekgeschiedenis en de algemeene
muziekleer behandeld wordt, voorziet in een leemte, welke tot nu toe op dit gebied bestond.
Aanbevolen.

JOP POLLMANN: Het blonde riet. Een bundel liederen en canons.
H. Gianotten, Tilburg, 1932.
Een aardig bundeltje, dat een keur van mooie wijsjes en zelfs tweestemmige liederen en canons
bevat. Het kan zeker veel bijdragen tot de bevordering van den volkszang in Nederland, welke
kunst hier nog zoover ten achter is bij die van sommige nabuurstaten. Vooral deze bundel is
daartoe zeer geschikt, omdat de selectie uit het rijke materiaal zeer zorgvuldig is geschied.

A. PRICK VAN WELY: Het orgel en zijn meester. J. Philip Kruseman, Den Haag, 1932. 236 blz.

M.

Een zeer leerzaam, goed doorwerkt en voortreffelijk ingedeeld boekwerk. Behandelt het orgel
in zijn wezen en de velerlei ontwikkelingsphasen die het in den loop der tijden in de verschillende
cultuurlanden doormaakte. Orgelbouwers en organisten van beteekenis passeeren de revue en
worden in het licht gezet, naar gelang zij zulks verdienden. 4zondere aandacht werd besteed
aan de plaats, welke Nederland met zijn orgelmis en zijn organisten (Andriessen) in de evolutie
van bet orgelbedrijf innam.

Jhr. Dr. J. L. A. A. M. VAN RIJCKEVORSEL: Rembrandt en de
traditie. Geillustreerd. W. L. & J. Brusse, Rotterdam, 1932. 260 blz.
geb. f 12.50.
De vrucht van landen en conscientieuzen arbeid op een terrein, waarop nog niet veel voorarbeid
verricht was. Vandaar dat de schrijver vaak nog tastend zijn gebied afzoekt en met een weifelende
hand zijn conclusies vaststelt. Hij tracht Rembrandt te hervinden in zijn milieu, hem te plaatsen,
te reconstrueeren in de traditie, waarin ook een groote als Rembrandt gegroeid is en waarin 124
gewerkt heeft, Dit alles neemt niets weg van zijn oorspronkelijkheid, het vernietigt slechts de
naieve meening als zou een geniaal kunstenaar alles van den beginne of uit zich zelf opbouwen.
Een dankbaar werk is dit minutieuze nagaan van mogelijkheden en waarschijnlijkheden op het
eerste gezicht niet. Toch is het een arbeid die zijn waarde heeft en die inleidt tot beter begrijpen
en dieper beseffen. Van Ryckevorsels' werk heeft natuurlijk allereerst zijn beteekenis voor yakkundigen, maar ook voor wijdere kringen van min of meer ingewijden is het een belangrijk boek.

ELIS M. ROGGE:
GEERTRUID DE GRAAFF: Kunsthandweven. Van Holkema E
Warendorf, Amsterdam, 1932. 176 blz.
geb. f 2.90
Dit nuttig boekje heeft reeds velen gebracht tot de oeroude en tegelijk zoo nuttige en kunstzinnige
bezigheid van het handweven. Dat het zijn weg gevonden heeft en een doeltreffende propaganda
voor het handweven maakt, blijkt wel uit deze uitgave van de derde herziene en geheel omgewerkte druk, welke aan duidelijkheid van teekeningen en uitleg nog gewonnen heeft, vooral door
de toevoeging van het kaartweven. Moge het velen een opwekking zijn om dit mooie werk met
voiharding en genoegen ter band te nemen.

H. W. DE RONDE: Overzicht der muziekgeschiedenis. Em. Querido,

Amsterdam, 1931. 519 blz.
In dit boek is een duidelijk streven om van de muziekgeschiedenis lets anders te maken dan een
cursus in jaartallen en anecdoten. Er wordt uitgegaan van de overtuiging, dat de historie der
muziek het fundament is, waarop de theoretische kennis der practijk-candidaten behoort te rusten.
Van iedere muziek-evolutie worden de beheerschende persoonlijkheden en maatschappelijke, godsdienstige, cultureele invloeden in causaal verband geplaatst. Hierbij zou mondeling onderwijs wel
meer schifting kunnen maken onder de vele epigonen, die in een „Overzicht" gelijke grootheden
schijnen. Naarmate men een ander wijsgeerig inzicht heeft, zal men Anders denken over Pijper's
tegenstelling (Voorwoord) tusschen instincts- en intellectsmuziek (en veeleer spreken van intuitieve
tegenover het rationeele), over den oorsprong der muziek als „de vrees van den mensch, die
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de vijandige verschijnselen in de natuur belichaamde in geesten, waartegen hij toovermiddelen
gebruikt in den vorm van zangen". Ook schijnt ons de Ronde's definitie van „klassiek" niet zoo
cohaerent. Of Wagner's „Parsifal" zich beweegt in „de sfeer der Christelijke mystiek naar de
oplossing van het Christelijk verlossingsprobleem" moet wel betwijfeld word= de christelijke
„sfeer" is een geheel andere.

A. SAMSON CATZ:
A. DE ROE: Oude Westlandsche volksdansen. Van Staal & Co.,
Rotterdam, 1932.
Een poging om de oude volksdansen, de populaire polka en karakteristieke hoevendansen weer in
eere te doen herstellen. Dit is in den tijd van charleston en rhumba een goede daad, weshalve
dit boekje onze aanbeveling verdient.

Dr. ROLAND TENSCHERT: Mozart. Geillustreerd. J. M. Meulenhoff,
Amsterdam, 1932. 277 blz.
Een uit brieven en andere dokumenten samengestelde levensgeschiedenis van het muzikale wonder:
Mozart. Er zijn over Mozart zeker veel uitgebreider werken verschenen, maar een handiger en
met meer toewijding verzorgde uitgave kennen we niet. Ook de wijze waarop de mooie foto's en
teekeningen bij elkaar gerangschikt zijn voor de belangrijke tekst, geeft aan dit handige boek een
eigen cachet. Voor muziekliefhebbers een juweeltje.

MATHIJS VERMEULEN: De eene grondtoon. Het Kompas, Mechelen,
1932. (23 X 15). 82 blz.
journalistieke gelegenheidsopstellen, zeer lezenswaardig om de rake objectiviteit, waarmee musici

en hunne kunstrichtingen worden getoetst. Tevens geven ze een goeden kijk op de belangstelling,
welke er ten onzent bestaat voor eigen muziek en Europeesche literatuur. -- Zoo worden achtercenvolgens onder de loupe genomen: Mengelberg en Mohler, Diepenbrock en Grieg. Een studieeus
werk, waarbij men eigen inzichten kan scheppen.

ALBERT VOGEL: Rhetorica. Basis der welsprekendheid. W. L. & J.
ing. f 9.75, geb. f 11.75.
Brusse, Rotterdam, 1932.
Een handleiding voor de beoefening der welsprekendheid. Maar had dan dit boek niet moeten zijn
een eenvoudig, helder en vooral praktisch, en bovenal aantrekkelijk leerboek, dat onder de meer
ontwikkelden van alle klassen komen kon? Wat moeten we beginnen met deze aaneenrijging van
de compendia van al die wetenschappen, die de wording van het menschelijk kennen tot en met
de trilling van het oor der toehoorders tot object van hun studie genomen hebben: logica, thencetische en experimenteele psychologie, psycho-physika, taalpsychologie en phonetiek, schoonheidsleer van Plato tot onzen tijd, „das Ding an sick" van Kant, het sensitivisme van Wundt, Bergson
en tot onze verrassing de leer over het leven (Driesch e.a.). Wat moeten we ermee beginnen.
nu wij sprekers willen vormen? Het spreekt vanzelf, dat wij, met Albert Vogel over dit enorme
veld van wetenschap voortschrijdend, menigmaal over het een of ander gevallen zijn, dat hinderlijk
ons voor de gevoelige voeten kwam, en vele andere malen, ja zoo dikwijls Albert Vogel zelf (en
niet zijn philosofen) ons leidde, de goede woorden van dezen minnaar der welsprekendheid
ons aangenaam en degelijk onderricht hebben. In de laatste honderd pagina's van zijn Rhetorica
geeft ons de schrijver de eerste door alle bloemlezingen verwaarloosde samenlezing van het
mooie gesproken woord. Daarvoor dank.

GERARD WALSCHAP: Jan Frans Cantrê. Het Kompas, Mechelen,
1932. (24 X 15). 64 blz.
Een werk, dat getuigt van pieteit en volharding .-- ter nagedachtenis van den Vlaamschea
kunstenaar. Tevens een pleidooi voor de sociale task van den kunstenaar, die in onzen tijd
zich moet losmaken van het knechtend individualisme.

R. VAN WEDDINGEN: Handleiding van kunstgeschiedenis. A. de
ing. Bfr. 14.--.
Boeck, Brussel, 1931. (24 X 16). 132 blz.
Een verdienstelijke handleiding, hier en daar ietwat apodictisch en wat scherp in de uitspraken
en typeeringen van figurers en stroomingen. Het werk is in twee gedeelten gesplitst: verloop des
algemeene kunstgeschiedenis van de aerate tijden tot op heden en vervolgens geschiedenis van
de kunst in Belgie.

CONSTANT VAN WESSEM: De komische film. Geillustreerd. W.
L. & J. Brusse, Rotterdam, 1931 (22 X 17). 56 blz.
Van Wessem heeft het zich hier nogal gemakkelijk gemaakt en vervalt al spoedig in een opsora.
ming van namen en onbeduidende feiten over de sterren aan het filmfirmament, waarop „deskundigen" als Piet Kloppers, Luc. Willink e.a. al jaren lang de bioscoopmaniakken tracteeren.
Alleen in zijn eerste hoofdstuk is schrijver wat wetenschappelijker en tracht hij een uiteenzetting
te geven van filmhumor en gefilmden humor. Maar wat een verwarring van denkbeeldenl We
kunnen alleen waarde hechten aan dit boekje om het historisch overzicht, dat voor velen nieuwe
gegevens zal bevatten en in zooverre het een massa feiten, welke reeds bekend waren, bij
1.1kaar brengt.

CONSTANT VAN WESSEM: Liszt. Leiter-Nijpels, Maastricht, 1931.
(19.5 X 14). 138 blz.
Constant van Wessem schreef reeds can volledige Liszt-biografie, en dit boekje bevat eigenlijk
de illustratie van een klein gedeelte daaruit. Historische situaties warden een beetle gedramatiseerd,
uitvoerige beschrijvingen gegeven, gewichtige personen sprekend en handelend ten tooneele
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gevoerd. Een fragment dus van een „vie romancee" in Franschen trantl En Van Wessem heeft
er talent voor.

ZONDER NAAM: Das Deutsche Lichtbild 1932. Geillustreerd. Robert
and Bruno Schultz, Berlin W. 9, 1932. (30 X 22). 100 blz.
geb. M. 15.--.
Als een nieuwe verrassing ligt het schitterende album weer op onze tafel. De clou van deze
uitgave is het interessante artikel met foto's van Dr. Arnold Fanck over „Photographierte Bewegung". Dit vooral naar aanleiding van z'n laatste film: Der weisze Rausch. Overigens hebben
de samenstellers hun fijne speurzin weer klinkend bewezen met de rijke variatie schitterend
gereproduceerde foto's. Inderdaad. Das Deutsche Lichtbild is het mooiste fotoalbum van 1932 en
een schat voor openbare en particuliere boekerij.

LETTERKUNDIGE GESCHIEDENIS
OTTO BARDENHEWER: Geschichte der altkirchlichen Literatur. Herder & Co., Freiburg i. Br., 1932.
In navolging van zijn voorgangers op het gebied dezer oud-christelijke literatuurstudie geeft
Bardenhewer voor de Grieksche schrijvers een groepeering naar de onderwerpen. De Latijnsche
schrijvers verdeelt hij naar de landen, omdat de politieke gebeurtenissen, in elk land verschillend,
hier van grooten invloed zijn geweest op de schrijvers en dus de groepeering naar de landen
tegelijk een verdeeling naar hun behandelde onderwerpen meebrengt. De Armeensche literatuur
is weer verdeeld, zooals de Grieksche, in schrijvers over geschiedenis, preeken en verklaring der
H. Schrift; en schrijvers over geloofsleer en geloofsverdediging. Zoowel wat de Grieksche, als
wat de Latijnsche schrijvers betreft, naderen we in deze periode merkbaar een tijd van verval;
slechts enkele schrijvers zijn nog te vergelijken met de groote Vaders uit de voorgaande perioden.
Hier is reeds duidelijk, dat het zwaartepunt van het kerkelijk leven zich geheel verplaatst heeft
van de Grieksche naar de Latijnsche kerk. Bij beide worth dit tijdvak afgesloten door een
persoon, die door zijn geschriften ver boven de andere van zijn tijd uitsteekt; zoowel Johannes
Damascenus, als Isodorus van Sevilla zijn schrijvers, die zeer belangrijke geschriften hebben
nagelaten. Een zeer belangrijk werk, eenig in zijn soort.

GEERAARDT BRANDT: Het leven van Peter Corn. Hooft en lijking. f 1.80.
rede. Martinus Nijhoff, Den Haag, 1932.
Een uitgave van toelichtende annotaties, voorzien door Dr. P. Leendertz. Voor vakstudie zeer
bruikbaar.

George Sand. Hollandia, Baarn, 1932. 313 blz.
G. B l.LIGMANS:
'
ing. f 2.50, geb. f 3.25.
Het is den auteur van dit boek niet om de schrijfster George Sand te doen, maar om de mensch,
de vrouw: Aurore Dupin. Het werk der schrijfster wordt er slechts terloops in vermeld. Maar hij
is geslaagd in zijn opzet om het leven der vrouw te verhalen: vlot en varieerend, nooit vervelend
of langdradig stelt hij uit brieven en andere bronnen het leven dezer niet alledaagsche vrouw
samen. Stichtend is dit leven allerminst: men zou gaan twijfelen aan het Christendom, wanneer
men de levensverwikkelingen van George Sand en haar kring leest, menschen voor wie Christus
en Zijn wet minder dan lucht zijn en die geen hooger ideaal kennen dan den drang van het hart
of van het bloed te volgen. De idealen van een vaag humanisme en ongetwijfeld bewonderenswaardig gebrachte offers verheff en dit leven echter boven een plat epicurisme. Maar George Sand
heeft zoozeer gehaat, wat wij liefhebben en verheerlijkt wat wij haten, dat zij voor ons is „als
een heiden en een tollenaar". Haar leven is een wild carnaval, waar alle edele traditioneele
waarden onder den voet worden getreden. De kerkelijke begrafenis, die haar dochter wist door
te zetten, is een van die caricaturen, zooals men er in Frankrijk meer ziet.

STOPFORD BROOKE: English literature from A. D. 670 to A. D.
1832. Macmillan & Co., London, 1931. (15 X 10). 251 blz. geb. £ 2-3.
Dit boek opent meer dan eens onbekende gezichtspunten en belicht, in al zijn beknoptheid, soms
veel beter dan andere boeken de veelzijdigheid van sommige schrijvers. Zoo b.v. in zijn behandeling
van R. Browning en Tennyson, Carlyle en Ruskin. In ''t IVde Hfdst. de Post-Victoriaansche
periode, ligt natuurlijk heel wat stof verwerkt. Toch is het geen loutere nomenclatuur van boeken
en auteurs. Heel moderne schrijvers worden er zelfs kort doch goed behandeld: b.v.: Kipling,
Wells, Conrad, Bennett. Ook de katholieke schrijvers worden niet vergeten.

JEAN CASSOU: Grandeur et infamie de Tolstoi. Bernard Grasset, Paris,
ing Ffr. 12.--.
1932.
Cassou heeft een zeer eigen kijk op den grooten Rus en schrijft over zijn grandeur, maar vooral
over zijn infamie. Zijn grandeur is zijn nieuwe opvatting van vele dingen, die blijkt uit zijn betere
werken, maar zijn infamie is heel zijn later leven na de gewetenscrisis in 't begin van zijn
huwelijk. Het is wel merkwaardig: diezelfde Tolstoi, die door veel lieftallige humanisten als
„het geweten van Europa" beschouwd werd, wordt bier als infaam voorgesteld. Cassou is een
boeiend en meesleepend schrijver, die zijn zaak geniaal verdedigt: men gaat in Tolstoi's infamie
gelooven. Maar Cassou is een vreemd Apostel; hij oordeelt vanuit een onhoudbare stelling. Hij
verwerpt elk dogma, elk beginsel, elke meening, elke „houding": de mensch heeft niets anders
te doen dan te „leven" en zich te gedragen, niet naar een bewuste richtlijn, maar naar onbewusten
levensdrang. Verder niets: al het andere is infaam. Daarmee is Tolstoi geveld. Het is wat al te
eenvoudig.

G. K. CHESTERTON: Chaucer. Faber & Faber & Co., Ltd. 24 Russell
Square, London, 1932.
Een brillant boek. het wemelt er van paradoxes, zijn !dean zijn alweer verrassend en oorspronkelijk en vaak lijnrecht in tegenspraak met de meeningen, die over zijn onderwerp bestaan,
menig bladzijde, menig fragment is zeer vermakelijk, bijna koddig, maar desniettemin is bet
geheel zwaar van ernst. Er zijn gebreken aan te wijzen in dit boek, het is te tang, het valt in
herhalingen, men kan het in geenen deele een biographic noemen, hoewel het hier en daar toch
poogt te zijn. Chaucer als individueele persoonlijkheid en Chaucer als dichter komen er te weinig
tot hun recht. Het handelt te uitsluitend over Chaucer als vertegenwoordiger van den Middeleeuwschen mensch. Al is het als litteraire studie niet zoo geslaagd, al mist men er wel eens de
fijnere schakeeringen in de beoordeeling van Chaucer's dichterlijk werk, het geeft wat, zoover
mij bekend, geen ander werk over Chaucer ooit voldoende gaf, de grondgedachten, die dit
werk mogelijk maakten, het hoofdprinciep, waaruit dit ontsproot. Het is daarom voor den kenner
en liefhebber van Chaucer's werk, vooral als deze niet katholiek is, een onontbeerlijk boek.
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BENJAMIN CRiMIEUX: Inquietude et reconstruction. Editions Coring.
15.—.
rëa, Paris, 1931.
.•
Het resultaat, waartoe Benjamin Cremieux in deze studie komt, waarin hij de na-oorlogsiche
litteratuur analyseert, is niet bijster bevredigend, ook niet bijster duidelijk. De periode 1928-4930
beschouwt hij als een gesloten geheel; met 1930 worden er nieuwe tendenzen waarneembaar.
Sinds 1918 heerscht volgens Cremieux de crisis van het „universalisme"; alles worth ingedeeld
in categorieen. Tevens heeft er een vlucht uit de werkelijkheid plaats, die geschiedt door het
avontuur, het reizen. de droom (Surrealisme). En eindelijk sluit hierbij aan de „dissociation du
moi" onder invloed van schrijvers als Proust en Gide. Omstreeks 1930 vertoonen zich alleriel
teekenen van kentering. Er schijnt een „reconstruction" te volgen op de „inquietude" der vorige
jaren. De stroomingen en verschijnselen, die Cremieux bestudeert en tracht te combineeren, zijn
echter zoo heterogeen, zoo onzeker, dat zijn conclusie weinig licht brengt en wat voorbarig lijkt.
Van een algemeene wederopbouw is nog weinig te bemerken. Het zoeken naar een „esprit europeen"
en de grootere belangstelling voor het sociale zijn teekenen van den allerlaatsten tijd. Maar de
stroomingen zijn te divergeerend, de geestesgesteldheid is te chaotisch om van een wederopbouw
te kunnen spreken.

ANTON VAN DUINKERKEN: Katholiek verzet. Paul Brand, Hil-ing. f 2.90.
versum, 1932. (21 X 16). 119 blz.
Formeel genomen is er aan theologie en wijsbegeerte in van Duinkerken's essay niet veel te vinden.
Evenwel vormen deze beide daarvan den hechten grondslag, die niet aan den dag komt, die in
ieder geval niet opzettelijk wordt te kijk gesteld. Wijsgeerig geschoold, is Van Duinkerken
een unicum onder het geslacht van '20. Hij voelt en leeft niet alleen fel en hevig, maar hij weet
wat hij weten moet, klaar, duidelijk en positief. Hij schrijft niet over wereldproblemen voor God
en het vaderland weg, al naar het hem invalt, als naar hij denkt dat het wel ongeveer wezen
zal; hij ziet en betoogt en strijdt in het licht van een solied, geschoold inzicht. Hij grijpt zijn
objecten niet aan al naar zij zich toevallig binnen zijn gezichtskring vertoonen en hem ergeren
of verontwaardigen; hij beoefent het essay in den grooten, samenvattenden, universeelen stijl.
Hij schiet en striemt niet met hagel en vuur, maar met inslaande argumenten. Van Duinkerken
is wetenschappelijk en zakelijk op de hoogte van de onderwerpen, die hij aanpakt; dat is tegen.
woordig al een heel lets. Zijn essay zal voortleven door de kracht van zijn cultureele waarde,
wanneer zeker sappig en briljant proza-zonder.meer al lang zal vergeten zijn.

JORIS EECKHOUT: Een inleiding tot Karel van de Woestijne. C. A.
J. van Dishoeck, Bussum, 1932. 144 blz.
De Gentsche priester Loris Eeckhout is van de Woestijne's vriend geweest en heeft zich in Jaren.
langen omgang met dichter en werk volkomen vertrouwd gemaakt: hij hoort wel tot de allereerste
Woestijne-kenners in Vlaanderen. Reeds vroeger heeft hij een paar deelen „Lyriek" van den
Gentschen dichter uitgegeven. Dit is reeds een zwijgende aanbeveling voor deze Inleiding. De
Nederlandsche Katholieken, die wel van Gezelle weten, weten niet voldoende dat er na Gezelle
in Vlaanderen een tweede Katholieke dichter is opgestaan van meer dan gewone beteekenis. Deze
„Inleiding" is een goede kennismaking met van de Woestijne. Voor ieder die dezen dichter wit
kennen en genieten is dit een zeer geschikt werkje. Eeckhout noemt zijn boek een „Inleiding":
hij verklaart van de Woestijne's zieleproces en haalt vele gedichten aan ter illustreering. Niet
slechts de vriend en vertrouwde is hier aan het woord, maar ook de schoonheidsgevoelige, die
de ontroerendste verzen uit het oeuvre van den dichter weet uit te lichten.

FREDERIK VAN EEDEN: Mijn dagboek. Van Munster's Uitg. Mij.,
Amsterdam, 1932. Deel I. 250 blz.
ing. f 2.50.
In deze dagboek-aanteekeningen zien we de schommelingen en ervaringen van Van Eeden's
zielstoestand, voordat hij z'n rustpunt in de Katholieke Kerk gevonden had! Het bevat geen
opzienbarende onthullingen omtrent schrijvers leven en werk, slechts nu en dan ontmoeten we
een notitie, welke beiden iets dieper belichten. De lezing stelt dan ook voor wie v. Eeden's wezen
hierin klaar en onvervalscht wit weerspiegeld zien teleur, doch men moet, zooals een criticus
terecht zei, „dit boek niet lezen, alsof het een roman is, het ook niet beschouwen als een
wetenschappelijk werk, maar men bedenke dat, als men er in leeft, men een blik slaat In het
diepste, reinste zieleleven van een mensch. Het duldt geen critiek en is daar ook niet vatbaar
voor. Men heeft slechts aan te nemen wat er staat, want het is alles zoo gebeurd. Een !even,
een menschenleven, en niets dan een menschenleven. DM ligt erin besloten."
.

JAN ENGELMAN: Parnassus en Empyreum. Leiter Nijpels, Maastricht,
1931. 183 blz.
In dezen tijd van overmatig essay-gebundel heeft ook Jan Engelman een aantal .zijner van 1925
tot 1929 geschreven litteraire opstellen verzameld en ze zijn dit waard. Onder de Katholieken
is Engelman de fijnst besnaarde, de ontvankelijkste, de „musisch" gevoeligste speurder en keurder
van schoonheid: intellect en schoonheidsaperceptie, dat mysterieuze vermogen, waar moeilijk over
te redeneeren valt, gaan bij hem samen. Zijn beschouwingen zijn in hooge mate instructief; maar
ze zijn meer dan dat. Ze hebben lets van dat magistrate, dat vertrouwen wekt, ook waar het
inzicht niet overtuigd is. De auteur neemt in deze essays een zeer hoog en zuiver standpunt in,
het standpunt der „anima naturaliter „catholica"." De titel wijst er reeds op: alle aardsche
poezie is slechts „Parnassus", een Vorstufe voor het „Empyreum", de uiteindelijke Schouwing.

JAN ENGELMAN: Torso. Geillustreerd. De Gemeenschap, Utrecht,
1931. 152 blz.
ing. f 5.90, geb. f 7.—.
Het werk van Engelman heeft voor alien, die zich op de hoogte houden van wat er in de
periodieken verschijnt, een eigen bekoring. Het getuigt van een indringenden, uiterst gevoeligen
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geest en tevens van een klassiek evenwichtig verhoudingsgevoel. In deze opstellen is hij, op zijn
best in de prachtigen beschouwingen: „Kerstmis bij Rembrandt", „Een nieuwe Formule". „Henk
Wiegersma" en „Erich Wichmann-. Voor ieder min of meer kunstgevoelige, voor ieder belangstellende in de openbaringen des geestes is dit boek van waarde. In weinigen trilt het streven
en verlangen, het hopen en willen der nieuwe tijden zoo zuiver na als in dezen ontvankelijken,
sterken geest.

,DUARD ENGEL: Kaspar Hauser, Schwindler oder Prinz? Geillustreerd. Georg Westermann, Braunschweig, 1932. (18.5 X 13).
388 biz.
ing. M. 4.80, geb. M. 5.80.
Voor gezonde menschen is deze uitvoerige studie een genot. Prof. Engel heeft niets verzuimd,
alles heeft hij onderzocht en het is zelfs voor hem weggelegd geweest om een nieuw bewijsstuk
in handen te krijgen. Hij heeft de laatste mogelijke leemte in het Hauser „mysterie" weggevaagd,
wanneer de rest van al die dwaasheid een dergelijk bewijs nog noodig zou maken voor een
gezond denkend mensch. In zijn studie over de „Hausserei" legt Prof. Engels een scherpzinnigheid aan den dag, die weldadig aandoet. Men vergeet er wel haast de waanzinnige Hausergeschiedenis bij, zoo zeldzaam boeiend als deze studie is geschreven. Hier is dezelfde Tuchtigkeit,
die in de parodie van een Duitsch Standaardwerk over Das Kamel in 7 deelen, verondersteld
wordt. Maar een Tuchtigkeit die niet zwaar is en klevend als een modderigen weg, maar Licht
en geestig, scherp en aansprekend. Het is een model-verhandeling, die men tegelijk kan aanvoelen
als een ongeevenaarde detectiveroman. Het is om zijn aard, zijn onderwerp en zijn degelijkheid
een boek, dat iedereen zal boeien; maar dan ook iedereen.

OTTO FORST-BATTAGLIA: Karel May. Geillustreerd. AmaltheaVerlag, Wien, 1930. (20 X 13). 84 blz.
ing. M. 2.50, geb. M. 4,—.
Inderdaad een mensch met fouten en gebreken, maar hoe liefdeloos heeft de critiek, de afgunst
vooral, in het verleden begraven misslagen -- (voor een goed deel het gevolg van een verwaarloosde opvoeding) — opgerakeld en tegen hem, zijn werk, zijn successen, uitgespeeldl Deze
zeer interessante, rijk geillustreerde studie kan er toe bijdragen bij velen juistere denkbeelden en
inzichten te brengen over Karel May als mensch, als schrijver en over de waarde van zijn werk.

E. FRANQUINET: Figuren uit de geschiedenis der Maastrichtsche
dialectlitteratuur. Eigen Volk, Scheveningen, 1930. (18 X 12). 103 blz.
Dit boekje over 'n vijftal figuren uit Maastrichtsche dialectlectuur is buitengewoon sympathiek
en men hoeft voltrekt niet Maastrichtenaar of Limburger te wezen om het ten voile te genieten.

Dr. JOS. J. GIELEN: Belangrijke letterkundige werken. J. Muusses,
f 1.75.
Purmerend, 1932. 159 blz.
Dr. Jos. Gielen behandelt in dit eerste deel de voornaamste litteratuurwerken der Middeleeuwen
en Vroegrenaissance onder historisch, cultureel en literair opzicht. Het werk is vermoedelijk bedoeld voor hoofd-akte-cursisten. De beschouwingen zijn degelijk en methodisch.

Dr. JOS. J. GIELEN: De wandelende jood in volkskunde en letterkunde.
ing. f 7.50, geb. f 8.75.
De Spieghel, Amsterdam, 1932. 254 blz.
In het zeer uitvoerige en streng wetenschappelijke werk van Dr. Gielen wordt een zoo volledig
mogelijke behandeling gegeven van het thema van den Wandelenden Jood in de wereldliteratuur.
Waarbij ook het interessante terrein der volkskunde betreden wordt, daar het noodig was den
oorsprong der legende op te sporen, en vast te stellen wat er was toen de literatuur het thema
ging bewerken. De behandeling zelf is oorspronkelijk, daar de auteur is uitgegaan van een
gewijzigde opvatting van het begrip thematologie, en dat der vergelijkende letterkunde in het
algemeen. Van belang voor de volledigheid is het verder geweest dat verschillende buitenlandsche
folklorististen den schrijver materiaal ter beschikking hebben gesteld, dat tot dusver niet bewerkt
was. Aan het boek is een uitgebreide bibliografie toegevoegd, terwij1 het versierd is met verschillende illustraties. Voor vakmenschen, maar niet minder ook voor belangstellende leeken.

Dr. JAC. VAN GINNEKEN: Grondbeginselen van de schrijfwijze der
Nederlandsche taal. Paul Brand, Hilversum, 1931. (22 X 17.5).
192 blz.
ing. f 4.25, geb. f 5.25.
Door de laatste taalwetenschappelijke vinding, de fonologie, uit te spelen tegen de fonetiek als
water en vuur, kwam Van Ginneken tot een heftige campagne tegen de vereenvoudigers. Z'n
aanval is fel geweest, maar z'n wapen brak, omdat 't niet goed gesmeed was; in ieder geval
heeft Van Ginneken met zijn fonemeentheorie slecht gemanoeuvreerd. Aanvankelijk zag 't er niet
zoo uit en had 't den schijn of Van Ginneken de vereenvoudigde een crisis bezorgd had. Z'n
overigens in 't geheel niet ongerechtvaardigd gezag als taalgeleerde leek een bedreiging. Zijn
optreden heeft dit groote negatieve voordeel, dat het de vereenvoudigers tot groote krachts.
ontplooiing gedwongen heeft, waardoor het gevaar dat hen van Van Ginneken's zijde belaagde,
bezworen is. In afwijking van anderen, die meenen dat Van Ginneken's optreden de spellingreformatie hopeloos vertraagd heeft, gelooven wij nu, gezien Van Ginneken's echec, dat de
kansen der vereenvoudigers grooter zijn dan ooit en dat er een einde komt aan de saaie en
vervelende speliingsschermutselingen, die reeds decennien ons geestesleven vervelend maken.
Wie Van Ginneken's onschatbare verdiensten voor de „viva vox" weet te waardeeren, zal deze
vergissing als zeer pijnlijk ervaren en hopen dat ze hem niet zal isoleeren uit een verband,
waarin hij nog kwalijk te missen is.

Dr. P. GROENEBOOM: Aeschylus' Persae. J. B. Wolters, Groningen,
geb. f 4.90.
1931. 244 blz. (21.5 X 15).
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Dit boek bevat achtereenvolgens: een inleiding, den Griekschen tekst van het drama met kritische
noten, een uitvoerigen kommentaar van ongeveer honderd zeventig bladzijden, een Grieksche en
een Nederlandsche index. In de inleiding wordt de meening van F. Marx over de oudheid
van Aeschylus' Persae boven Phrynichus afgewezen, en wel op goede gronden. Dan volgt ten
goed geslaagde ontleding van het drama.

CH. F. HAJE: Taalschut. Leidsche Uitg.-Mij., Leiden, 1932. (20.5 X 15).
160 blz.
Haje is een nauwlettend, waakzaam boschwachter, die het terrein onzer dietsche taal streng
bewaakt tegen 't indringen van vreemde elementen. In den geest van Coornhert, van Hooft en
Vondel ijvert hij voor onze eerbiedwaardige nationale taaltraditie om de vergroeiing en verbastering tot een leelijke kromtaal te voorkomen. Toch gelooven we dat de heer Haje te veel en te
rigoreus afwijst. Ook vecht hij wel eens tegen windmolens door de strijd aan te binden tegen
taalusanties, die niet meer uit te roeien zijn en waarin wij hebben te berusten. Dit verkleint
echter de verdienste van zijn taalpolitieke bemoeienis niet.

PAUL HALFLANTS: Etudes de critique littêraire. Ed. Halflants,
Bruxelles, 1932. (18 X 12.5). 175 blz.
Halflants' spreuk: „Semper rationabilia meditantes - geeft aan zijn werk iets stroefs en onbewogens. Zijn critiek, die in deze bundel de meest uiteenloopende onderwerpen behandelt, is iets
te stevig en te doktrinair. Goed doet 't in deze bundel van een Fransch-schrijvende Belg een
getuigenis te ontmoeten over twee Vlaamsche vakgenooten, n.l. Persijn en Joris Eekhout. Waardeering van die kant is geen alledaagsch verschijnsel en getuigt van geestelijke voornaamheid.
Onjuist is echter in het typisch Vlaamsche werk de uiting te zien van een Belgischen geest. Dat
het openbaringen zijn van een Dietschen geest en niet van een kunstmatige Belgische cultuur,
zal Halflants wel nooit willen gelooven.

AUGUST HEYTING: Bilderdijk's plaats in de Nederlandsche en in de
wereldliteratuur. Luctor et Emergo, Den Haag, 1932. (24 X 16).
120 blz.
In dit bundeltje heeft de heer Heyting een reeks redevoeringen verzameld, welke verleden jaar
bij Bilderdijk's eeuwfeest op verschillende plaatsen door Heyting en anderen gehouden zijn.
Ook hier is Heyting weer even onkritisch en men mag 't betreuren dat de schrijver door zoo
weinig schifting van 't goede en kwade in Bilderdijk zijn literaire persoonlijkheid forceert tot
een universeel genie zonder voldoende oog te hebben voor de fouten, die Bilderdijk's taal zoo
fataal beheerscht hebben. Zoodoende hebben we op 't evenwichtige, begonnen boek over
Bilderdijk nog te wachten. Het zal ongeveer het midden moeten houden tusschen Heyting eenerzijds
en de smalende kritiek anderzijds.

KEES VAN HOEK: Man en macht. Een serie interviews met portretten
en autogrammen. Paul Brand, Hilversum, 1932. 325 blz.
ing. f 4.50, geb. f 5.50.
In dit boek met zijn dubbelzinnigen titel heeft Kees van Hoek een goede dertig interviews bijeenverzameld, de beste en belangrijkste uit het groote aantal, dat hij in krant en tijdschrift publiceerde. Het is journalistiek, zooals hij in het „Ter-Inleiding" zegt, reportage, maar Kees van
Hoek is een meester in het vak: hij weet zijn onderhoud met een of andere beroemdheid zoo te
styleeren en te ensceneeren, dat er telkens een smakelijk en kleurig stukje lectuur ontstaat.
Interview's schrijven vereischt een zuiver gevoel voor verhoudingen: zooveel ter inleiding,
zooveel over de omgeving, zooveel over de persoon, zooveel over vroegere feiten, zich zelf niet
op den voorgrond dringen, eindigen met een prijzend woord. Het is een eigen soort portretteerkunst. Natuurlijk mag de interviewer niet te veel kwaad zeggen van zijn object: dan zou hij
indiscreet worden. Kees van Hoek weet alle grootheden te benaderen. Zijn boek leest prettig
en in de voorrede heeft hij alle bedillers hun wapenen uit de hand geslagen: het is het beste der
drie-en-dertig interview's, het interview met den .,onbekenden lezer'', zonder portret en zonder
autogram.

JOHANNES HOHLENBERG: Goethes Faust in zwanzigsten Jahrhundert. Rudolf Geering Verlag, Bazel, 1931. (22.5 X 15.5). 190 blz.
Belooft deze studie in de knap geschreven en helder doordachte inleidende hoofdstukken een
goede beschouwing te worden over Faust, als kunstwerk; in feite blijkt het werkje een uitvoerig
commentaar op de duistere Faust-symboliek te zijn. door welk commentaar deze symboliek
overigens niet veel duidelijker wordt. Ter zake kundigen zullen in dit werkje rijk materiaal vinden
voor een studie over Goethe als vrijmetselaar. Overigens verdient 't boekje om zijn duistere
gedachtengang geenerlei aanbeveling.

ROEL HOUWINK: Inleiding tot de hedendaagsche letterkunde. P.
ing. f 1.20.
Noordhoff, Groningen, 1932. (26 X 16). 67 blz.
In dit overzicht der hedendaagsche Nederlandsche letterkunde wordt bijzonder aandacht geschonken aan de literaire producten der „jongeree in bet kader van hun tijd en in historischen samenhang met de voorafgaande perioden. Critisch te raadplegen, want hier en daar zeer eenzijdig in
waardebepaling.

THEODERICH KAMPMANN: Licht aus dem Osten. Bergstadtverlag,
gecart. M. 4.20, geb. M. 5.50.
Breslau, 1931. (18.5 X 12). 240 blz.
In 't bijzonder gaat de geleerde en knappe schrijver de sociologische beteekenis van dit werk na.
Hoe stond Dostojevsky tegenover 't probleem der menschelijke gemeenschap; hoe zag hij de
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verhouding tusschen mensch en maatschappij, tusschen individu en massa? Dit sociologisch
probleem, zooals het ligt besloten in de werken van Dostojevsky, leidt bij 't naspeuren ervan tot
vruchtbare resultaten. En zoo vruchtbaar zijn die voor Theodorich Kampman geweest, dat Licht
aus dem Osten? gevolgd zal worden door een uitvoerig werk over dit onderwerp, waarop het
onderhavige boek slechts als inleiding dient. Uitvoerig wordt nagegaan, hoe in de eerste werken
van Dostojevski de „gemeenschap" het hatelijk, star en belachelijk aspect draagt van het leven,
zooals het stijf en stumperig te Petersburg gespeeld wordt. Ten slotte behandelt Theoderich
Kampman met groote scherpzinnigheid en zonder zich blind te betoonen voor de eenzijdigheden
en ongemotiveerde vonnissen (zooals tegen Rome en de Societeit van Jesus, welke ook in 't
werk van een genie, als Dostojevsky, voorkomen) als diens werken. Kampmann begrijpt den
Russischen auteur, neemt hem niet tot gretig aanvaarde aanleiding tot Zondagsschoolgepreek over
menschenliefde, tot huilerige humaniteitspleidooien, maar verklaart zijn werk van uit de
persoonlijkheid, de denkende en voelende, diep-religieuse persoonlijkheid, die Dostojevsky was
in zijn leven en immer zal zijn in zijn romans.

Dr. G. KANTERS: De Godsvrucht tot het H. Hart in onze letterkunde.
G. Mosmans, 's-Hertogenbosch, 1932. (19 X 12). 155 blz.
Uit talrijke handschriften en oude gebedenboeken worden passages belicht, waaruit de godsvrucht tot het H. Hart blijkt, meestal als onderdeel der devotie tot de heilige Vijf Wonden.

PIETER C. KNOOK: De overgang van methrisch tot rhythmisch proza
bij Cyprianus en Hyronymus. J. Muusses, Purmerend, 1932. 90 blz.

ing. f 2.50.
Een proefschrift van zeer wetenschappelijke waarde: 'n waardevolle bijdrage tot de Latijnsche
literatuur.

W. KRAMER: Het literaire kunstwerk. J. B. Wolters, Groningen, 1932

123 blz.

f 2.60.

In zijn „Woord vooraf" verklaart de schrijver, dat zijn boek een inleiding wil zijn tot het lezen
van literaire kunst. Hij heeft daartoe gebroken met de oude versteende schoolboekenmethode, die
door redeneering schoonheidsbesef wilde bijbrengen.

A. G. VAN KRANENDONK: Contemporary English prose. Deel II.
P. Noordhoff, Groningen, 1932. 184 blz.
ing. f 1.75, geb. f 2.25.
De inhoudsopgave van „Contemporary English Prose" geeft reeds aan, dat de samensteller er
inderdaad in is geslaagd van elk onderdeel der moderne literatuur een markant vertegenwoordiger te kiezen. Soms kan dat niet moeilijk geweest zijn; dat b.v. vertegenwoordiger van de
..social novel" o.a. John Galsworthy werd gekozen en als die van de „short story" o.a. Katherine
Mansfield is haast vanzelfsprekend. Dat als vertegenwoordigers der critiek o.m. de keuze viel
op Middleton Murry en Chesterton pleit voor den onbevooroordeelden literairen smaak van den
heer Kranendonk. De gekozen fragmenten zijn typeerend voor het oeuvre der auteurs; de introductions zijn geschikt ter orienteering. Voor niet al te jonge lezers.

H. S. S. KLIYPER: In het land van Guido Gezelle. La Riviêre El Voor-

hoeve, Zwolle, 1932. (17 X 10). 350 blz.
Groote lacunes vertoont het historisch overzicht, dat vergeet o.a. dat Claus Suter, Broederlaem
en Rogier van der Weijden als Vlamingen in Bourgondie de kunst hebben beinvloed en daar
onvergankelijke monumenten hebben nagelaten. De moderne dichters met felle geesten als Moens,
Gijzen, van Ostayen of van der Velden, kent schrijfster niet. Resteert een plastisch zwak journaal
met kritiekloos geromantiseer over die heerlijke Verriest, Gezelle, Streuvels, enz. Een literaire
vergissing!

LEON LEMONNIER: La vie d'Oscar Wilde. Editions de la Nouvelle
ing. Ffr. 12.--.
Revue Critique, Paris, 1932.
Zeer goed en met kennis van zaken geschreven. Het goede wordt er goed en het kwade kwaad
genoemd. In het beruchte Wilde-proces wordt niet Engeland, maar Wilde zelf van hypocrisie
beschuldigd. Wilde, die ten onrechte onder Bede alle schuld van zich afschoof. Wilde's leven
brengt nog al wat duffe alcoofmomenten mede, zoodat de lectuur van dit overigens zonder
sensatiezucht geschreven werk blijft voorbehouden voor rijpe lezers.

EMIL LLIDWIG: Goethe. De geschiedenis van een mensch. Van

Loghum Slaterus, Arnhem, 1932. Deel I 413 blz., deel II 487 blz.
Tesamen ing. f 10.—, geb. f 12.50.
Ludwig's methode om een biografie te schrijven, leert men kennen uit de Inleiding die dit werk
voorafgaat. Hij veronderstelt dat zijn lezer reeds het noodige weet van den held: hij verwaarloost veel gegevens, slaat uiterlijkheden over, voert onmiddellijk in ,.medias res" en tracht meer
een „Lebensbild" te geven dan een nauwkeurig relaas. Ludwig is er meer op uit de juistheid
zijner intuitie aan de bronnen te toetsen dan zijn intuitie naar de bronnen te vormen. Men mag
over zijn methode denken zooals men wil, bezield en geinspireerd zijn zijn boeken in hooge mate.
Goethe-levens, meestal door Duitschers geschreven (er bestaat ook een Engelsch van Lewis).
hebben dit onaangename, dat Goethe gewoonlijk als de model-mensch wordt voorgesteld. Goethe's
zonden en Goethe's lafheden worden tot beminnelijke menschelijkheden opgepoetst. Voor een consequent Christenmensch is Goethe echter niet zulk een model geweest: hoeveel edels en verheffends zijn natuur ook biedt, wat verkeerd in hem was, dient verkeerd genoemd te worden. Dit
houde men voor oogen bij het lezen van Ludwig's „Geschiedenis van een Mensch". Het humanistische standpunt van Ludwig heeft te veel neiging om al het menschelijke te nivelleeren en elke
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norm van goed of kwaad te verwaarloozen. Ludwig heeft zijn held ook meer als mensch dan
als dichter behandeld. Goethe's dichterlijk oeuvre, het verband tusschen leven en werk, treedt
in dit boek slechts matig naar voren.

JAC. VAN LOOY: Gedichten. A. W. Sijthoff, Leiden, 1932. 130 biz.
ing. f 2.90.
Titia van Looy-van Gelder heeft in dezen bundel de links en rechts verstrooide gedichten van
Jac. van Looy, den onlangs overledene, verzameld. Het is een keurige uitgaaf geworden, mede
door de typografische verzorging van S. H. de Roos. Twee portretten in lichtdruk sieren het werk.

L. L. MEGROZ: Joseph Conrad's mind and method. Faber & Faber,
geb. £ 10/6.
London, 1931. (21 X 14.5). 269 blz.
Hoe weinig Megroz van het Katholicisme afweet moge blijken uit het volgende: na opgemerkt te
hebben dat C. de kerken en de priesters goed vond voor de vrouwen doch voor zich zelf een
mannelijke God opeischte besluit hij: „a quite common attitude in Roman Catholic countries"?
Belezen is Megroz als Been ander. Zijn vergelijkingen zijn niet alleen uiterst verscheiden, doch
zeer juist b.v. waar hij C. stelt tegenover Hardy, Meredith, Edg. Wallace en De la Mare.
Doch van paedagogisch en literair historisch standpunt uit beschouwd zijn de hoofdstukken „True
to Life", waarin hij de voornaamste werken analyseert en een synthese geeft van de verschillende
karakters in Conrad's werk, en „Plot en Imagination" de beste. Behoudens de bovenvermelde
reserves moeten we dit boek speciaal recommandeeren om zijn oorspronkelijkheid, zijn overzichtelijkheid en zijn analytische en zijn synthetische waarde.

Dr. J. VAN MIERLO, S.J.: De poèzie van Hadewijch. De Standaard,
Brussel, 1932. (23 X 15). 160 blz.
Hadewijch staat wel opvallend alleen in de middeleeuwsche literatuur. Geen evenaart haar in
hoogte en diepte van gedachten-poezie. Door haar hoogste vergeestelijking heeft zij zelfs een der
voornaamste kenmerken van Gezelle verloren: de zin voor het stoffelijke, de lyrische zinnelijkheid.
Haar volstrekt spiritualisme maakt haar on-vlaamsch en dit heeft pater Van Mierlo o.i. ook
aangeduid wanneer hij hare mystiek eerder romaansch dan germaansch vindt. Geen andere vrouw
van 't Vlaamsche ras heeft in later eeuwen blijk gegeven van zoo'n gloed, van zulk een kracht,
van zooveel ongeevenaard technisch meesterschap, van zulk een levensintensiteit en van zulk
een kunstenaarschap tevens. Het boek van Pater Van Mierlo is een goede daad. Het komt
op tijd. 't Is een waardevolle aanwinst voor onze literatuur-historie van vroeger tijden.

Dr. J. G. M. MOORMANN: De geheimtalen. W. J. Thieme & Cie.,
Zutphen, 1932. 435 blz.
Dr. Moormann is de eerste geweest, die een wetenschappelijke, systematische studie heeft gemaakt
van de Nederlandsche Geheimtalen, nadat Prof. Dr. Jac. van Ginneken in zijn Handboek der
Nederlandsche Taal indertijd de eerste „proefboring" had verricht. Het resultaat dier studie is
thans neergelegd in deze dissertatie, die het eerste deel moet worden van een driedeelig werk.
Zijn pioniersarbeid verdient voile bewondering; het moet hem jaren studie gekost hebben een
dergelijke volledige verzameling, die uitmunt door duidelijkheid en zuiver wetenschappelijk
gecommentarieerd is, bijeen te brengen. Al is het boek op de eerste plaats bestemd voor vakmenschen, -- voor hen zal het onontbeerlijk zijn, .-- ook leeken biedt het zeer interessante
lectuur.

JEAN MOLIRA: Le cafe Procope. Geillustreerd. Perrin & Cie., Paris,
1931. (19 X 12). 237 blz.
ing. Ffr. 15.---.
Een uitvoerig relaas van het ontstaan, de groei, de beteekenis en tenslotte het verval van het
cafe Procope. Voor hen die zich wat dieper in de Fransche literatuurgeschiedenis inwerkten is
het een interessant brokje historie, dat kleur en teekening geeft aan de reeks van schrijvers,
die Kier met elkander samentreffen.

FRIEDRICH MUCKERMANN, S.J.: Goethe. Buchgemeinde, Bonn,
1931. (24 X 16). 207 blz.
Verrassend van het begin tot het eind, brandt deze apologie al dadelijk los met een voile lading
tegen de kleingeloovigen in Duitschlands nationalen heros. Immers de heiden Goethe wordt, bij
wijze van aanloop, beschouwd in verband met den grondvester der scholastiek, Albertus Magnus.
Voor zijn analyse en interpretatie van den waarschijnlijk meest voltooiden humanist inspireert
pater Muckermann zich op het conterfeitsel van den stichter der School. Hij wenscht alles te
onderzoeken en het goede te behouden, ook waar het Goethe betreft. Dit standpunt, deze
methode is inderdaad niet wel aanvechtbaar; deze houding is onvergelijkelijk sterker dan die van
zekere Nederlandsche verwerpers. De schrijver is van oordeel, dat voor ons de tijd char is,
om uit te maken welke positieve, nieuwe, vitale waarden Goethe aan de menschheid heeft nagelaten. In de dagen van de katholieke ontwaking mocht er alle reden zijn tot apologetisch verweer
tegenover het Goethiaansche heidendom, maar sedert dien zijn de verhoudingen veranderd.
Dit heidendom is niet langer een gevaar; het is bezworen en overwonnen; we kunnen ons thans,
zonder levensgevaar voor de ziel, de weelde veroorloven, van uit de Goethiaansche sfeer te
duiken naar wat zij aan waarden inhoudt voor dit en voor het komende geslacht --, naast haar
paganistische essentiatia. Zooals de scholastiek, met Albertus Magnus als stichter en baan..
breker voorop, het Grieksche denken zuiverde en ontwikkelde en verhief in de christelijke levensbeschouwing, aldus scheppende de machtigste synthese, waarin tot heden de menschelijke geeft
het wereldwezen heeft omvat.

JOHANNES MUMBAUER: Die deutsche Dichtung der neuesten Zeit.
Herder & Co., Freiburg i. Br., 1932.
ing. M. 12.—, geb. M. 16.—.
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Dit zware boekdeel sluitend heeft men den indruk met een geslaagd en degelijk werk te doen te
hebben. Voor Katholieken is het ongetwijfeld het beste overzicht over de Duitsche literatuur der
laatste decennia. Men kan zich een oogenblik verbaasd afvragen, waarom meerdere overbekende
namen in dit eerste deel ontbreken, doch men bedenke dat het tweede deel nog volgen moet en
dat Mumbauer meer de tendenz, de geestesrichting van een schrijver in het oog houdt dan
de tijdsorde. Vergelijkt men dit werk met andere nieuwere literatuurgeschiedenissen, zooals bijv.
die van Bartels of Soergel, dan valt het trouwens op, dat Mumbauer de literaire stroomingen
sterker concentreert in de hoofdfiguren en deze uitvoeriger bespreekt met voorbijgaan van vele
mindere grootheden. Voor belangstellenden in de Duitsche letteren heeft Mumbauer een zeer
bruikbaar boek geschreven.

Dr. G. S. OVERDIEP: Zeventiende-eeuwsche syntaxis. J. B. Wolters,
Groningen, 1931. (22 X 16). 138 blz.
geb. f 3.75.
De syntaxis van Prof. Overdiep is beschrijvend en dat bevredigt nooit heelemaal. Wie inzicht
verlangt in wording en groei, wie vooral wil geboeid worden door het belangwekkend spel der
invloeden van 't een op 't ander, zal zich moeizaam door deze boedelbeschrijving heenworstelen.
Hetgeen echter de objektieve waarde van dit voortreffelijk werk niet vermindert.

PAUL VAN OSTAYEN: Krities proza. De Sikkel, Antwerpen, 1931.
ing. Bfr. 35.—.
(26 X 19). 162 blz.
Een retrospectief overzicht op de heroische fasen van een literairen strijd: het expressionisme
tegen de tachtigers en impressionisten. Hoe het expressionisme onder z'n heraut van Ostayen
in Vlaanderen ingang vond wordt kritisch vastgesteld.

Dr. JULES PERSYN: Studien en lezingen. Standaard-Boekhandel, Brussel, 1931. (20 X 15.5). 195 blz.
Persijn heeft gelijk gehad met deze her en der verspreide artikelen in deze bundel te vergaren.
Hij heeft zijn geesteskinderen daardoor een langer leven verzekerd. De hier verzamelde opstellen
zijn van heterogenen aard. Het eerste geeft ons een rake en geestige karakteristiek van het WestEuropeesch studententype. In zijn gedocumenteerd overzicht van de geschiedenis van het Vlaamsch
tooneel van 1830 tot aan de stichting van het Vlaamsch nationaal tooneel in 1853, voelt zich
Persijn bij de zijnen thuis. Hier krijgt zijn werk die gemoedelijke toon, alsof hij over zijn oude

fandlie zit te redekavelen. Ondanks Persijn zullen Vondel's Eerste en tweede Deensche Reis maar
weinigen boeien. Dat werk is geknipt voor de Vondel-Kroniek. Met een zeer leerzame studie over
vergelijkende Letterkunde, die tevens als een posthume hulde aan Gerrit Kalff mag Belden,
besluit Persijn zijn boek, dat om z'n vele goede eigenschappen een bijzondere aanbeveling verdient.

Dr. J. PERSYN: Het werk van Jeanne van der Putte. Standaard-Boeking. Bfr. 8.—.
handel, Brussel, 1932. (23 X 15). 120 blz.
Levensschets van een begaafde schrigster, die vroeg ten grave daalde en eenige romantische werken

als geestelijke erfenis naliet.

F. H. PRITCHARD: Books and Readers. Geillustreerd. G. G. Harrap
8 Co., London, 1931. (20 X 15). 256 blz.
Waarde ontleent dit paedagogisch zeer aan te bevelen werk vooral aan het feit, dat het liefde
aankweekt voor het heele veld der literaire bedrijvigheid, zoowel proza als poezie, realisme
als romantisme, evengoed botken zonder happy ending, als oude en nieuwe werken, moose
geschiedenisjes als andere. Konden we onze jeugd eens zoo'n prijsboek meegeven als bekroning
voor haar studie, we zouden niet alleen haar doch ook de literatuur een goeden dienst bewijzen,
want door den kritischen zin te verscherpen van de jeugd zouden we haar even veeleischend
maken voor de letterkunde zelf als voor haar eigen. En dan is voor beide een schoone toekomst
weggelegd.

FRANCOIS RABELAIS: Gargantua en Pantagruel. Geillustreerd. Vertaald uit het Fransch door J. A. Sandfort. A. G. Schoonderbeek,
Tezamen f 20.—.
Laren, 1931.
Er is nooit een boek van zoo genialen wansmaak, van zoo zinrijken onzin geschreven als dit.

Het is de uitgroei van het rauwe, wonderlievende volksboek in het groteske en grandioze,
in het geniale, maar ook in het burleske en grof obscene. Rabelais is een verteller, waarbij alle
vertellers kinderen worden: bij hem een rijkdom, een speelschheid en gemak van vinding, een
fantasie, een unverfrorenheit van wending en uitwegen, een onuitputtelijkheid en levendigheid,
die verbazen op elke bladzijde. Hij stroomt over van dartelheid en levensjool, hij schuimt van vitaliteit. Zijn levenslust breekt uit en stort zich op den lezer met de onweerstaanbaarheid eener
lawine. Rabelais doorbreekt alle normen en vormen, vernietigt elke bindende limiet en conventie: wat er gist en ziedt, wat er woelt en wielt in zijn scurrielen geeft, neemt vorm aan en
gedaante, wanstaltige gedaante vaak, in zijn werk. Hij wil behagen, niets anders dan behagen
en alles is hem onverschillig, mite dit doel maar bereikt wordt. Hij is de Macchiavelli der letteren.
Hij wil stormenderhand zijn lezers veroveren: hij geeft om geen goddelijke of menschelijke deugd
noch roem, om geweten noch plicht, hij pleegt reaalpolitiek met de nicest consequente gewetenloosheid. Hij spot met alles, hij ontziet of eerbiedigt niets en kent geen enkele grens; zijn vitalisme
is de volstrekte levenswellust. De eenige bindende kracht voor hem is de vrees voor zijn eigen
huid. Hij is de onbetwistbare koning van het burleske, bovendien een grandioze lafaard en ten
vleier, een groteske schooier, zooals er geen tweede in aan te wijzen.

T.

K. RENSBURG: Theorie der evolutie. A. J. G. Strengholt, Amsterdam,
1932, 302 blz.
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Na veertig lange jaren heeft een Rensburg-ComitE den schrijver in de mogelijkheid gesteld zijn
werk het licht te doen zien, waarin hij wil betoogen, dat een kunstmatige mengtaal als wereldtaal
een onmogelijkheid is en dat het probleem van de wereldtaal slechts is op te lossen door geestelijk
imperialisme, door n.l. een van de bestaande talen met een rijke en veelzijdige literatuur tot
wereldtaal te verheff en. Dat klinkt nogal practisch en nuchter als een soort bestrijding van het
Esperanto, maar dan volgt een kwasi wetenschappelijk betoog, dat overigens berust op absoluut
waardelooze theosophische hypothesen niet alleen over een internationale, maar zelf reeds interastrale taal en dat wel door niemand au serieux zal genomen worden, ofschoon er altijd menschen
te vinden zijn, die waarde hechten aan de gewichtige uitspraken van een kaartlegster. Met den
komischen inleider ziet men in Rensburg een man, „die de laatste optimist van Nederland,
misschien wel van geheel Europa is, de poeet, de maker, de bouwer, op wien alle spot terugkaatst, die onbewogen hanger dan lijden te midden van menschonwaardigen overvloed." (?)

HENRIRTTE ROLAND HOIST: Guido Gezelle. Em. Querido, Aming. f 1.90, geb. f 2.50.
sterdam, 1931. (18 X 13). 111 biz.
In dit kleine boekje over Gezelle van Mevr. Roland Hoist ontmoeten elkaar twee der edelste
strevers uit onze literatuur-geschiedenis en de begrijpende waardeering van de schrijfster bewijst
dat de afstand van bet communisme in zijn edelste vormen en het Katholicisme niet zoo onstellend
groot is als men 't vaak voorstelt. Henriette Roland Hoist en Gezelle ontmoeten elkaar bier in een
sfeer van gelijkgestemde gevoelens van menschenliefde en charitas, een sfeer waarin de grootste
tegenstanders elkaar de hand kunnen reiken. 't Is geen wonder, dat Mevr. R. Hoist in dit boekje
Gezelle's liefde voor de armen accentueert.. Dat is immers ook de stuwkracht van haar leven.
Een prachtig boekje dat we iedereen gaarne aanbevelen.

Dr. K. H. DE RAAF:
Dr. N. A. DONKERSLOOT: Stroomingen en gestalten. W. L. & J.
ing. f 3.90.
Brusse, Rotterdam, 1931. 367 blz.
Dit deel sluit aan bij de bekende bloemlezing derzelfde auteurs. In „Stroomingen" worden de
groote lijnen der literatuur-ontwikkeling uitgewerkt, in „Gestalten" de dichters en schrijvers
afzonderlijk. Het is een zeer bruikbaar werk; de bijgevoegde stukken van Anthonie Donker
(Donkersloot) over literatuur en literatoren na 1914 waken het boek nog aanmerkelijk belangrijker.
Wel geve de Katholieke lezer er zich rekenschap van, dat het werk niet vanuit Katholiek standpunt gescbreven is; voortdurend, vooral bij de behandeling der Middeleeuwen, hindert deze
niet-Katholieke beschouwingswijze, hoezeer de auteurs het Katholicisme recht trachten te doen
wedervaren. De „Gestalten" beginnen met ongeveer 1600. De methode om de Stroomingen en de
Gestalten te scheiden is wat gewrongen en willekeurig. Ons bevalt de eerste afdeeling „Stroomingen" het best. „Gestalten" lijkt te veel op een groot schuttersdoek, waar de koppen naast
elkaar staan.

NICO ROST: Levensberichten. Servire, Den Haag, 1932.
De eenige samenhang, welke wij hebben kunnen ontdekken, tusschen de verschiliende levensberichten, bestaat in de onmaatschappelijkheid van de behandelde persoonlijkheden. Overigens
zijn de karakters wel uiteenloopend. Rost vertelt de gevangenis-periode van Paul Verlaine, het
leven van een bekend oplichter, van een Russisch politiespion. ern Russisch terrorist en van een
Amerikaansch reporter, die bolsjewiek werd. De auteur staat sympathiek tegenover het bolsjewisme; afgezien nog hiervan lijkt ons overigens de belangrijkheid der geschetste levens niet bijster
groot. Stevig voorbehouden.

Dr. P. A. RITTER: De vertelster weerspiegeld. Nederlandsche Keuring. f 5.50.
boekerij, Amsterdam, 1932. (22 X 16). 265 blz.
Ijverige nasporingen over het leven van Ina Boudier Bakker, welgedocumenteerd, gevolgd door
beschouwingen over het respectabele oeuvre van de productieve romanciere. Door de veelheid der
gegevens blijft ons de klare kijk op leven en werk ten siotte toch onthouden. Daarenboven laat
schr. zich al te vaak door z'n vereering verleiden en prijst klakkeloos heel onbeteekenende
feiten en bijkomstigheden.

Dr. ROB ROEMANS: Kritische bibliographie van Cyriel Buysse. P.
ing. Bfr. 35.—.
Steenlandt, Kortrijk, 1932. (26 X 20). 134 blz.
Een volledig overzicht van en over het werk van den dit jaar verscheiden romanschrilver.
Van ieder werk en literaire bijdrage wordt in eenige markante zinnen het essentieele weergegeven.
Zonder kritiek of stellingname, zoodat critisch lezen wel aan te bevelen is.

Drs. A. SAALBORN: Het ontwaken van het sociale bewustzijn in de
literatuur. H. J. Paris, Amsterdam, 1931. (24 X 17.5). 190 blz.
ing. f 3.90, geb. f 4.50.
De methode van Dr. Saalborn is zoo eenzijdig dat zij de literatuurgeschiedenis als wetenschap
in groot verval zou brengen. De sociale overtuigingen der auteurs zijn zoo wat het eenige, dat de
schrijver als relieken uit onze beschavingsgeschiedenis wil redden. Van bet heele complex
van krachten die een stuk literatuur bepalen is de vitaliteit van het sociaal bewustzijn ongeveer
het eenige dat Saalborn interesseert. Esthetica wordt nauwelijks of niet weer verondersteld. Met
literatuur-geschiedenis heeft dit boek dan ook weinig uit te staan en we kunnen het dan ook
niet als zoodanig aanvaarden. We doen dat wel inzooverre als Dr. Saalborn's boek bij ons
de herinnering aan Potgieter's, Cremer's en van Koetsveld's goed-mensch zijn door zijn illustreerend materiaal heeft verlevendigd. We kunnen er ons weldadig aan spiegelen.

SAINTE-BEUVE: Les Brands 6crivains francais. P. Garner, Paris, 1932.
ing. Fr. 12.—.
(19 X 12). Deel XI. 335 blz.
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Sainte-Beuve zoekt achter het letterkundig werk van een schrijver de weergave van zijn persoonlijkheid. Hij geeft ons in zijn kritieken voornamelijk zijn oordeel over den schrijver als mensch.
In hoofdstuk VII wordt op deze werkwijze van Sainte-Beuve door hemzelf nog eens duidelijk
den nadruk gelegd. Het boek is voor alien. die zich interesseeren voor de Fransche letterkunde
in het begin der IXe eeuw een handige, goed gedocumenteerde compilatie van Sainte-Beuve's
meening over Chateaubriand en is zeer zeker als zoodanig aan te bevelen.

P. N. SAKULIN: Russische Literatur. Geillustreerd. Athenaion-Verlag,
Potsdam, 1932. (28 X 21). 256 blz.
Onder de talrijke literatuurgeschiedenissen omtrent Rusland verdient dit werk geheel bijzonder
de aandacht. Het is een proeve van een sociologische literatuurbeschouwing. Schr. construeert
vier cultuurperioden: de kiassieke oudheid (onder het teeken der Byzantijnsche beschaving) tot
het midden der 17de eeuw, de eeuw van Puschkin tot het jaar 1840, de tijd van Dostojewsky,
Tolstoi en Turgenjew, en ten vierde: de jongste literatuur, welke geheel in het teeken der sociale
revolutie staat. In het kader van genoemde literaire perioden worden de literaire figuren en
verschijnselen niet naar tijd en rangorde behandeld, doch naar sociale groepeeringen. Aparte
hoofdstukken zijn gewijd aan de volksliteratuur en de literatuur der bourgeoisie. Dat volgens
deze methode bepaalde samenhangen nagespeurd werden, welke men in andere handboeken niet
vindt en auteurs, waarvan men elders niets verneemt plotseling een geheel bijzondere beteekenis
krijgen, ligt voor de hand. Juist deze stof-indeeling maakt de voorstelling van feiten en figuren
zoo boeiend en verrassend. --, Ze heeft echter dit nadeel, dat zij een detailkennis vooropstelt,
welke een doorsnee-lezer nauwelijks bezitten kan. Afgezien van deze critische bezwaren is deze
literatuurstudie echter nadere studie overwaard, vooral voor degene, die reeds eenigszins met de
Russische literatuur vertrouwd is.

Dr. A. STRACKE, S.J. e.a.: Jan van Ruusbroec. Geillustreerd. Het
Kompas, Mechelen, 1932. 441 blz.
ing. f 7.—.
Een lijvig verzamelwerk over den literairen mysticus, dat aan de hand van verschillende bijdragen
een algemeen en betrouwbaar overzicht biedt van den huidigen stand der kunstwerk-studie. Onder
de gedegen artikelen memoreeren wij de beschouwing van P. Reypens over de gecompliceerde
verhoudingen van het politiek-sociaal leven in Ruusbroec's eeuw; P. Stracke's bestrijding van
Ruusbroec's leven en karakter, P. Huyben's artikel over den vriendenkring van R., en ten slotte
P. Reypen's doorwrochte verklaring van Ruusbroec's mystieke leer. Een waardige bijdrage tot
het afgeloopen Ruusbroec-jaar.

Dr. C. TAZELAAR: Tienjaren-oogst. Zomer & Keuning, Wageningen,
ing. f 2.75, geb. f 3.50.
1932. 220 blz.
Dr. Tazelaar heeft in dit boek een aantal opstellen over hedendaagsche romans gebundeld, die
vroeger reeds in protestantsche tijdschriften verschenen waren. Er is een bescheiden groep
Protestanten aan het werk om zich een plaats in de Nederlandsche literatuur te veroveren. Deze
„Jongeren" hebben hun orgaan in „Opwaartsche Wegen". Hoewel Dr. Tazelaar niet tot de
redactie van het tijdschrift behoort, kan men hem toch tot die Jongeren rekenen. Zijn literatuurbeschouwingen gaan uit van de orthodox-protestantsche levensopvatting en evenals al die
Jong er en wil ook hij v6Or alles literatuur en geen „stichting". In deze lezenswaardige opstellen
behandelt hij een groep Nederlandsche schrijvers uit de laatste tien jaren.

M. THOMASSEN: Taalkundig prentenboek. H. P. Leopold, Den Haag,
ing. f 1.95.
1932. 50 blz.
Een handig boek, waarin allerlei vreemde woorden door een duidelijke teekening en korte uitlegging verklaard worden, dat voor velen, die niet in staat zijn, zwaarwichtige boeken aan te
schaff en, een uitkomst zal zijn.

KHOUW BIAU TIE: Willem Kloos en de dichtkunst. Leidsche Uitg.
ing. f 3.90.
Mij., Leiden, 1931. (24 X 15). 138 blz.
We hebben dit boekje van een Chinees over den Nederlandschen dichter Kloos met veel genoegen
gelezen en om z'n inhoud en om z'n toon. Er hangt een steer over van vreedzaamheid, rust.
klaarheid en bezonnenheid. Khouw Biau Tie bekommert zich niet om de strijd en 't rumoer,
die met het historisch optreden van Kloos verband houden. Hij onderzoekt enkel de waarde van
de aesthetische definities die Kloos in zijn kritisch werk geformuleerd heeft. Al de bekende
spreukachtige bepalingen passeeren de revue, zoodat dit boek de synthese mag heeten van Kloos'
aesthetische geloofsleer. Khouw Biau Tie is een groot bewonderaar van Kloos en die bewondering
heeft hem weinig kritisch gestemd tegenover de tekorten, die er toch ongetwijfeld in Kloos'

systeem aanwijsbaar zijn.

PAUL VALERY: Regards sur le monde actuel. Librairie P. Stock, Paris,
ing. Ffr. 15.---#.
1931.
Paul Valery is een der meest geziene dichters in het huidige Frankrijk, academicien bovendien,
zoodat, wanneer hij over actueele toestanden en quaesties schrijft, Frankrijk naar hem luistert.
Dit boekje stelt in zooverre teleur, dat het meer losse opstellen over van alles bevat dan een
samenhangend geheel vormt. Europa, Politiek, Parijs, Vooruitgang, Geschiedenis, over dit alles
laat Valery zijn gedachten gaan en over alles zegt hij lezenswaardige dingen en schrijft hij op de
bekende levendige wijze.

Dr. J. VELDKAMP: Moderne Engelsche literatuur. G. J. A. Ruys,
ing. f 3.50, geb. f 4.50.
Zutphen, 1932. 368 blz.
Deze „Moderne Engelsche Literatuur" behandelt de Engelsche letterkunde vanaf de Victoriaansche
periode en wel vanuit Christelijk (Protestantsch) standpunt. Gevolg van dit standpunt is dat het
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hoofdaccent niet valt op schrijvers als Aldous Huxley, D. H. Lawrence en Joyce; er valt zelfs
nauwelijks een bij-accent op. Dit is te motiveeren, maar deze schrijvers, die toch een wereldnaam
hebben, hadden een ernstiger beschouwing verdiend. In het algemeen is het boek wat haastig
geschreven. Het laat schrijvers en boeken weg, die in zulk een werk niet mochten ontbreken.
Het hoofdstuk over Poezie en vooral over Modern Amerika is te kort en te weinig zeggend.
In het positieve dat de schrijver biedt, is hij gewoonlijk heel gelukkig: de hoofdstukken over
Shaw, Galsworthy, James Barrie, Conrad etc. geven een goede karakterizeering. Wanneer Dr.
Veldkamp eenige hoofdfiguren der Engelsche literatuur had beschreven en niet de ambitie gehad
had, een moderne Engelsche literatuur tout court te schrijven, zou zijn werk wellicht volkomen
geslaagd zijn. Nu zijn er te veel leemtes en wekt de schrijver den indruk niet voldoende voor
zijn taak berekend te zijn.

BERNARD VERHOEVEN: De zilveren spiegel. De Gemeenschap,
Utrecht, 1932.
„De kunst is een zilveren spiegel" en Bernard Verhoeven oordeelt met liefde en toegewijde
overgave het leven dat zij vangt in haar hoog en glanzend vlak. Zijn boek is wijs en weldadig,
geheel pretentieloos, van een zich wegschenkende aandacht, die een ieder en aan alles goed wil.
Het is ook sterk. omdat het wel zijn liefde geeft en genegen hoogschatting, maar nooit zijn eigen
wezen verloochent terwille van het beminde voorwerp. Het oordeelt zacht, maar beslist en volgens
de norm van een wijsheid, die zelfstralend is en meer zuiver dan welke spiegel ook.

EDWARD VERMEULEN: De reis door het leven. P. Lannoo, Thielt,
ing. BE 18.—.
1932. (22 X 16). 270 blz.
Het testament van een 70-jarige, die op zijn arbeidzaam leven terugblikt, dat 'n aaneenschakeling
was van wel en wee. Een pretentieloos werk, hartelijk van toon en boeiend van inhoud, den
Vlaamschen veelgelezen schrijver volkomen waardig.

JOS. VERMEULEN: Albrecht Rodenbach. De Blauwvoet, Leuven,
ing. Bfr. 10.—.
1931. (21 X 16). 80 blz.
Een symboliek, doch wat haastig geschreven werkje. 'n Verzameling van belangrijke naast
bijkomstige aanteekeningen over Rodenbach, den grooten Vlaamschen Voorman, als student
en 't eerste algemeene studentenverbond.

URBAIN VAN DE VOORDE: Modern, al te modern. J. C. Mees,
Santpoort, 1932. 177 blz.
Als overzicht der in zeven jaar tijds verschenen Vlaamsche poeziebundels heeft dit boek zijn
waarde. Het geeft, meenen wij, een vrijwel volledig overzicht. Al deze korte, actueele critieken
hebben te zeer slechts een oogenblikswaarde dan dat ze in een boek vereeuwigd dienen te worden.
Wie weet hoe vele der gecritiseerde bundels nooit zullen herdrukt worden. Hoe kunnen dan de
critieken daarop van blijvende waarde zijn, tenzij deze op hun beurt uitgroeien tot algemeener en
omvattender beschouwingen? Urbain van de Voorde heeft slechts een matige bewondering voor
de nieuwe wegen, die de Vlaamsche jongere dichters hebben ingeslagen. Paul van Ostayen
heeft zijn bewondering niet. De hoogste bloei der Vlaamsche poezie van de laatste jaren acht hij
bereikt in „Het Huis" van Marnix Gijzen. Nogmaals: als overzicht der verschenen gedichtbundels
en als karakterizeering der nieuwe tendenties is het boek bruikbaar.

Dr. C. G. N. DE VOOYS: Geschiedenis van de Nederlandsche taal.
J. B. Wolters, Groningen, 1931. (22 X 15). 231 blz.
geb. f 3.90.
In de Vooys' boek wordt de ontwikkeling onzer taal geschetst vanaf ± 400 tot op onzen tijd
toe. Het laatste hoofdstuk handelt over het Afrikaansch. Hoe deze ontwikkeling heeft plaats
gehad en welke invloeden hetzij bevruchtend hetzij storend daarop hebben ingewerkt, wordt in
een elftal hoofdstukken kort en duidelijk uiteengezet. Het is een boek, rijk van inhoud en, wat
werkelijk een verdienste mag heeten, de stof is zoo behandeld, dat bet boek alleszins leesbaar is.

VON WERNER KRAUS: Das tatige Leben und die Literatur im mittelalterlichen Spanien. W. Kohihammer, Stuttgart, 1929. (23 X 15).
96 blz.
De schr. doorloopt in dit geleerd en sterk gedocumenteerd betoog de Spaansche Middeleeuwen
vooral in de 14de en 15de eeuw en tracht zoowel uit literatuur als uit geschiedenis en aanverwante wetenschappen een beeld op te hangen van het „Spanische Aktivismus". Hier en daar
is het werk erg zwaartillend en wijl er meer Spaansch dan Duitsch in staat. leest het voor
oningewijden niet zoo erg gemakkelijk ...... Doch het loont de moeite zich over deze bezwaren
been te zetten.

PAUL WERTHEIMER: Briider im Geiste. Deutsch Osterreichischer
Verlag, Wien, 1932. (23 X 16). 205 blz.
In deze bundel geeft de schrijver zeer belangwekkende karakteristieken van oude en nieuwe
schrijvers-van-naam: Homerus, Theodor Storm, Christian Gunther, Georg Buchner, Napoleon (als
Schriftsteller), Stendhal, Beaumarchais, Mistral. Andrejew, Tagore, Galsworthy, Whalt Whitman,
Strindberg, enz, Deze broederschap in-den-geest is echter geen praemisse, van waaruit de schrijver propagandistische artikelen ging schrijven -- zij is veel meer een vanzelfsprekend resultaat
van zijn beschouwingswijze, die het menschelijke in de behandelde auteurs sterk naar voren schuift,
hun levenshouding en Renaissancistisch gewaardeerde leefkracht: de „Glanz und Gr6sze eines
neugeborenen Lebens". Ofschoon dit standpunt het onze niet is en deze BrUderschaft im Geiste
zonder de diepere levenseenbeid van het Katholicisme tenslotte toch op niets uit moet loopen,
12
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zijn de opstellen van Wertheimer niet minderwaardig, daar dit idee niet de hoofdinhoud van het
werk vormt.

Prof. D. WESTER: Goethe als vrijmetselaar. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1932.
Kort nadat Goethe zich te Weimar gevestigd had, op zijn dertigste jaar, heeft hij zich tot den
voorzitter der loge „Amalia - . Freiherr van Fritsch gewend, met het verzoek hem als vrijmetselaar
te willen opnemen en den 23en Juni 1780 werd hij als leerling ingewijd. Hij was daardoor
,officieel- bij een organisatie aangesloten, die -- zegt prof. Wester -- „eene levens- en
geestes-richting vertegenwoordigt, welke reeds lang de zijne was.- Aan de hand van Goethe's
oeuvre wijdt de auteur dan uit over het maconniek vrijheidsbeginsel en over de broederschapsgedachte. Dat Goethe, die vaak zelfzuchtig genoemd is, in werkelijkheid egoistisch en ongenaakbaar geweest zou zijn, wordt door prof. Wester nadrukkelijk bestreden. Maar naarmate zijn
roem toenam werd de dichter door steeds meer menschen lastig gevallen en daartegen moest hij
zich wel wapenen door uiterlijke koelheid. „Van nature verzette hij zich tegen nieuwsgierigheid
zonder diepere belangstelling, ook zelfs wanneer het vorstelijke of beroemde persoonlijkheden
betrof." De schrijver ontleedt Goethe's karakter in drie phasen: als egocentraal (leerling-vrijmetselaar), homocentraal (gezel) en Theocentraal (Meester-vrijmetselaar) en bespreekt uitvoerig
Goethe's geloof aan de onsterfelijkheid. Ook een herdenkingswerkje van zeer bijzonderen aard,
dat belangstellenden zij aanbevolen.

C. J. J. WESTERMANN: De spelling van De Vries en Te Winkel.
J. B. Wolters, Groningen, 1931. (22 X 15.5). 54 blz
ing. f 0.75.
Ook dit boekje illustreert de overmatige belangstelling voor het spellingprobleem. De heer
Westermann beoogt een spellingherziening die min of meer staat tusschen De Vries Te Winkel
en Kollewijn. De heer Westermann heeft over het spellingvraagstuk veel nagedacht en uit dat
nadenken resulteeren vele gave opmerkingen. Zijn voorstellen worden echter te veel beheerscht
door een overdreven bezorgdheid voor onverstaanbaarheid. Gezondere opmerkingen maakt de
heer Westermann naar aanleiding van de pronominale aanduiding der abstracta en collectiva.
Want ook vele modern georienteerde grammatica's zijn op dat stuk nog lang niet in orde.
Een simplistische voorstelling als die van Rijpma is er b.v. vlak naast.

Dr. HERMAN WOLF: Goethe's wereldbeschouwing en levenswijsheid.
Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1932. 261 blz.
ing. f 2.25, geb. f 3.75.
Een bloemlezing uit zijn proza, brieven en gesprekken verzameld, vertaald en ingeleid. Wie
Goethe reeds door het lezen van zijn voornaamste werken genaderd is, kan met deze bloemlezing stellig z'n voordeel doen. Doch men kan er niet mee volstaan, het is een inleiding in
Goethe's omvangrijk en variant werk. Na een gedegen inleiding omtrent Goethe's wijsgeerige
wereldbeschouwing heeft Dr. Wolf zijn stof verder in de volgende hoofdstukken verdeeld: „De
Natuur", „De Mensch en het leven", „Kunst en Kunstenaar", „De Godsdienst". Met een reeks
vertaalde spreuken en aforismen wordt het boekje afgesloten, dat bij critische lezing door
bevoegden stellig zal genoten worden.

Dr. C. J. WYNAENDTS FRANCKEN: Letterkundige Essays. H. D.
Tjeenk Willink, Haarlem, 1932. 240 blz.
Het lijkt ons te betreuren, dat de schrijver van dezen, overigens hier en daar voortreffelijken
bundel, heeft gemeend, daarin ook een bewonderend essay over Anatole France te moeten
opnemen. Anatole France was een onwetenschappelijk en oppervlakkig denker, die in zijn bekende
gesprekken met bewonderende vrienden o.a. de enormiteiten lanceerde: „De Kerk zeif is de
meest geweldige macht van onderdrukking, die ooit op de volkeren gedrukt heeft; de verdelgster
van alle zelfstandig denken, allen wetenschappelijken zin en alle vreugde". Overigens staan er
uitstekende essays in dit boek, zoowel die over Goethe en Samuel Johnson als die over onderwerpen van meer algemeenen aard, als „De Humor en het Tragische", waarbij we echter
bezwaar moeten maken o.a. tegen de bewering op bladz. 184, dat de Kerk door haar leerstellingen,
rust en vrede schenkt in ondragelijke benauwdheid. Daar Dr. Wynaendts Francken een antiKerkelijke standpunt inneemt, is zijn „Letterkundige Essays" alleen geschikt voor ontwikkelden
met critisch inzicht.

Prof. Dr. E. ZELLWECKER: Goethes Leben and Wirken in Urkunden.
geb. M. 2.50.
J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1932. 368 blz.
Naar aanleiding van de Goethe-herdenking heeft Prof. Zellwecker een boekje samengesteld,
waarin hij in bet raam van een kort levensoverzicht allerlei uitlatingen van en over Goethe heeft
bijeengebracht. Het boekje wil geen „Selbstzweck - zijn, maar „anregen" tot verdere studie.
Voor Duitsch-studeerenden en voor alle belangstellenden in den grooten dichter is dit werkje
van groot nut. Het is bovendien rijkelijk gellustreerd.

ZONDER NAAM: Uit onze eigen schrijvers. Gebr. Kluitman, Alkmaar,
ing. f 1.90, geb. f 2.50.
1932. Deel I: 316 blz.
Dit boek is bedoeld als leesboek voor de laagste klassen van gymnasia, H.B.S. en dergelijke
inrichtingen. Het is een verzameling van fragmenten uit bekende jeugdboeken en van bijdragen
over uiteenloopende onderwerpen van verschillende schrijvers.

ZONDER NAAM: Werken van Jan van Ruusbroec. Het Kompas,
ing. f 3.50.
Mechelen, 1932. Deel I. 263 blz.
Het eerste deel van de voorgenomen volledige editie van de werken van den peinzer van
Groenendaal: Rycke der Ghelieven, voorzien van een inleidende beschouwing, voetnoten en
woordenlijst. Een verdienstelijke heruitgave, naar inhoud en redactie geheel liggend binnen het
bereik van het ontwikkelde publiek.

GESCHIEDENIS
W. W. ANTONOW: Das Sowjetparadies. Heinrich Wilhelm Hendriock, Berlin-Steglitz, 1931. 175 blz.
ing. M. 3.60.
Een reeks interessante momentopnamen van karakteristieke gebeurtenissen uit de Sovjet-geschiedenis van iemand, die partijloos 10 jaar onder het huidige regiem geleefd heeft. Zoo worden ons
geteekend de figuren van Lenin, Trotski, Stalin e.a., de voortdurende strijd om de macht tusschen
laatstgenoemden, en het leven van alle dag onder 't schrikbewind der Gepoe. 't Beste hoofdstuk
is de spannende beschrijving van de historische nacht van Kerenski's vall Veel wetenswaardigs,
doch critisch te lezen, want 't is vaak moeilijk uit te maken: waar verdichtsel en waarheid aan
't woord zijn.

OCTAVE AUBREY: L'Imperatrice Eugenie. A. Fayard, Paris, 1931.
(12 X 18.5). 446 blz.
ing. Ffr. 15.—.
De zonnige hoop van haar jeugd, de pracht, de benauwdheden, de arbeid en de tegenslagen van
haar regeering, de droefheid en bezorgdheid der ballingschap worden beter verhaald door Aubrey
dan door wie ook en wel aan de hand van onuitgegeven stukken. Men vindt aan het eind van
zijn boek een mooie passage, waar hij de eerbiedwaardige vrouw toont, haar dossieren doorbladerend en er den beruchten brief weervindend, welke Willem I haar in 1870 had geschreven.
Hij eischte er Elzas en Lotharingen in op, niet als Duitsche landen, die natuurlijkerwijze tot
zijn Rijk behoorden, maar integendeel als Fransche provincies, die een onderpand zouden zijn tegen
een toekomstige revanche, Eugenie stuurde dezen brief aan Clêmenceau, die hens in de Fransche
Kamer voor las.

JACQUES BAINVILLE: Napoleon. A. Fayard, Paris, 1931. (18 X 12).
594 blz.
ing. Ffr. 16.50.
Bainville weet heel goed en verbergt niet, dat het avontuur van zijn held wonderlijk is, dat de
verscheidenheid, de uitgebreidheid en de kracht van zijn vermogens buiten vergelijk staat. Dat
belet hem echter niet op te merken, dat Napoleon de man is, die in zijn tijd het meest heeft
nagedacht over het „waarom" der menschelijke handelingen, en van den anderen kant is het
ongetwijfeld het staatshoofd, van wien alle gedachten en alle beslissingen zoo direct mogelijk
ondergeschikt zijn gemaakt aan een politiek: de buitenlandsche politiek, waarvan de kopstukken
der Revolutie, gevormd door de zoogenaamde philosophic der 18e eeuw, de verantwoordelijkheid
op zich genomen hadden, die „van de natuurlijke grenzen van Frankrijk".

J. F. L. DE BALBIAN VERSTER: Burgemeesters van Amsterdam in
de 17e en de 18e eeuw. Geillustreerd. W. J. Thieme & Cie., Zutphen,
1932. 164 blz.
Bevat korte biographieen van 19 Amsterdamsche burgemeesters en geeft daarmede tevens een
zeer goeden kijk op de geschiedenis van Amsterdam tusschen de Alteratie (1578) en de Fluweelen
revolutie (1795). Zelfs meer dan dat, n.l. een groot gedeelte van onze vaderlandsche geschiedenis
der 17e en 18e eeuw. Want deze 19 hebben geschiedenis gemaakt, ceder op zijne wijze. De 17e
eeuwers zijn mannen met daden in de vuisten, de 18e eeuwers zijn van zwakker constitutie en
vertoonen duidelijk de decadentie van hun tijd. Johannes Hudde en Nicolaas Witsen zijn overgangsfiguren. Een gang langs deze regentengalerij is leerzaam en aangenaam tevens. Een werk
voor onze Nederlandsche geschiedkenners van groot belang.

RENE BAZIN: Pie X. Geillustreerd. Flammarion, Paris, 1932. (18 X
14). 126 blz.
Ffr. 3.75.
Dit keurig uitgegeven boekje is een uittreksel van het grootere werk, dat Bazin over den Paus
der Eucharistic schreef. Goedheid, liefde en moed: ziedaar de synthese van dit rijke en vruchtbare
leven. Bazin heeft er een boeiend en frisch bock van gemaakt.

BEAU DE LOMENIE: Qu' appelez-vous droite et gauche? Librairie
ing. Ffr. 12.--.
du Dauphin, Paris, 1931. (12 X 9). 166 blz.
Rechts-links: die woorden, waarvan men in het politieke Fransche vocabularium een zoo druk
gebruik en misbruik maakt, hebben tegenwoordig wel een heel duisteren zin. Dat bekennen
allen, die een antwoord geven op de navraag, gedaan door den jeugdigen schrijver van dit bock.
Hij heeft behalve Parlementsleden vooraanstaande sociale werkers als Lyautey en groote
politieke schrijvers om hAvi gedachte gevraagd. Van hun dikwijls tegenovergestelde antwoorden
— want ze komen van twee kanten -- geeft Beau de Lonsênie een knappe analyse en hij komt
tot de gevolgtrekking, dat de afwijkende meeningen van zijn zegslieden op slot van zaken uit
twee tegenstrijdige en onherleidbare methaphysische thesissen voortkomen.

WERNER BEUMELBURG: Deutschland in Ketten. Gerhard Stalling,
Oldenburg i. 0., 1932. (20 X 12.5). 438 blz. ing. M. 5.—, geb. M. 6.50.
Het bock is zoo partijdig als men van een verstandig en stellig knap man, die voor zijn vaderland
in den wereldoorlog heeft gestreden, kan verwachten. Dat is op zich echter geen bezwaar. Tendenz
ontbreekt in dezen zin, dat niet blijkt, dat schr. symphatiseert of aanhanger is der nat. socialisten
partij. Wel toont hij voortdurend de onrechtvaardigheden aan door Frankrijk in die jaren tegenover Duitschland begaan en is zijn uiteindelijk doel: Versailles ten opzichte van de knechting van
Duitschland ongedaan te maken. leder die belang stelt in internationale politiek, een frisch bock
daarover wil lezen en kritischen zin heeft, zij dit bock aanbevolen.
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RICHARD BIE: Das Katholische Europa. Voigtlander & Co., Leipzig,
1931. 340 blz.
geb. M. 9.50.
Dit boek is geen dogmatische leergang, dock een analyse van de ontwikkelingsgang der Kerk.
Het eerste gedeelte: Kruis en Kerk, behandelt Jesus, zijn passie en genadeleer, de bronnen van
het Christendom, Paulus (waarbij eenige anti-semitische sententies zeer storend werken). Dan
volgt een critische beschouwing over Augustinus. Na een historisch overzicht van de 2000-jarige
geschiedenis der Kerk wordt het religieuze vraagstuk der hedendaagsche generatie aangesneden.
Zeer uitvoerig wordt het probleem: nationalisme en katholicisme bekeken onder zijn verschillende
aspecten. Dit werk, blijkbaar met goede bedoelingen geschreven, bevredigt ons niet, 't is te
exclusivistisch in zijn uitspraken, te eenzijdig in z'n beoordeeling •.— het heeft ons in den grond
niets te zeggen -- 't is dus geen intellecteele verrijking of historische aanwinst -- 't valt ten
slotte alleen op door haar overbodigheid. Op jeugdige geesten zal 't bovendien verwarrend
werken — het blijve derhalve uit handers van onbevoegden.

Dr. H. BLINK: Een tijds- en levensbeeld. Van Stockum & Zn., Den
Haag, 1932. 248 blz.
ing. f 3.90, geb. f 4.90.
Het was de bedoeling van Dr. Blink zijn levensherinneringen, geschreven op het einde van zijn
leven, te laten verschijnen op zijn tachtigsten verjaardag, 12 Februari 1932. Maar hij overleed
26 December 1931. Zooals het voorwoord van zijn weduwe bericht, was het werkje toen reeds
vrijwel gereed, en zoo is het toch op den vastgestelden datum verschenen. Al is het geen zeer
diepgaand werk, het is toch interessant door den prettigen verteltrant en de talrijke herinneringen
aan bekende persoonlijkheden van den grooten geograaf.

P. Dr. NORBERTUS BROECKAERT, O.F.M.: Mgr. Trudo Jans.
Geillustreerd. Davidsfonds, Leuven, 1932. (20 X 14). 181 blz.
Een sappig en fleurig verteld missionaris- en martelaarsleven, des te interessanter omdat het in
onzen tijd speelt. Mgr. Trudo Jans, O.F.M., werd op den avond van den 9den October 1929 door
een bende communistische bandieten op de bijstatie Siaotang in China vermoord met nog twee
andere paters en verschillende christenen.

MARC CHASSAIGNE: Le proces du comte de Morangies. Librairie
F fr. 9.---.
Gallimard, Paris, 1929. (17 X 11). 228 blz.
Dit proces toont wat er in de sociale diepten voor strevingen verborgen zitten en is zoodoende
een snort voorspel-in-klein-formaat van de strevingen, conflicten en gevechten der latere
bloedige revolutiedagen. In dien zin ook is het wel interessant om te lezen en de goede verstaander ziet er zich de latere groepeeringen reeds afteekenen. Jammer alleen is, dat dit verhaal
wat al te droog en lang uitgesponnen is. Menigeen zal het daarom maar weinig kunnen genieten,
al zijn de omstandigheden, feiten en intrigues, die verhaald warden, nog zoo interessant.

WINSTON S. CHURCHILL: Weltabenteuer in Dienst. Vertaald uit
het Engelsch door Dagobert von Mikusch. Paul List, Leipzig, 1932.
(23.5 X 16). 317 blz.
Partijdigheid mogen we den openhartigen auteur, die dikwijls zoo helder de fouten aangeeft, niet
verwijten. Dank zij zijn afkomst -- schr. is een afstammeling van den hertog van Marborough -en actie was het hem gemakkelijk in aanraking te komen met Edward VII, Chamberlain, Lord
Balfour, Kitchener, Lord Roberts. Uitgezonderd over den eerste is de karakterteekening der
andere persoonlijkheden zeer scherp. De beste hoofdstukken zijn die over den veldtocht in Afrika
met den slag bij Omdoerman (Sept. 1898) en den strijd tegen de Boeren. Voor het eerste valt
dit niet te verwonderen, want over dien strijd publiceerde hij een degelijk afzonderlijk werk.
Deze vlotgeschreven memoires brengen ook een zeer duidelijk begrip bij over de psyche van het
geslacht der jongeren omstreeks 1900.

Fr. VICT. CLAASSEN: Robespierre. R.K. Jongensweeshuis, Tilburg,
1931. (19 X 15). 190 blz.
leder die een vlot geschreven, zuiver aan de katholieke princiepen getoetst boek over Robespierre
wil lezen, kunnen we dit handige boekje recommandeeren. De vele lastige kwesties, welke hier
van een zoo ruim en breed mogelijk standpunt bekeken worden, geven een les in de historie, die
iedereen kan ter harte nemen. Uit wetenschappelijk oogpunt achten we bet vermeldenswaard, dat
schr. aan de sinistere figuur van Fouche de plaats geeft, welke hem toekomt bij de preparatie
van het drama van 8-9 Thermidor. Ofschoon de opdracht van een boek, een zuiver-particuliere
aangelegenheid van den schr. is, meenen wij er toch op te moeten wijzen, dat deze wel zeer op
haar plaats is. In dit boekje spreekt geest van den geest van den voortreffelijken docent, die de
gebeurtenissen van de Fransche Revolutie z66 voortreffelijk te behandelen wist, dat niet alleen
de kennis, maar bovenal het inzicht werd verruimd en verdiept. Eenzelfde taak kan ook dit
boekje vervullen.

CARL CLEMEN: Religionsgeschichte Europas. Carl Winter, Heideling. M. 10.—,.
berg, 1931. (20 X 13). 335 blz.
In vier hoofdstukken, zeer verschillend in groote, behandelt de schrijver de godsdienstgeschiedenis
der volgende religies: het Jodendom, het Christendom (de Chr. Oudheid en de Grieksche-Orthodoxie; de Chr. Middeleeuwen met speciaal 't Katholicisme; de nieuwere tijd, waarbij vooral
't Protestantisme), de Islam en 't Lamaisme. Wat ons oordeel over deze afzonderlijke capita
betreft, zouden we eerstens het Jodendom gaarne breeder behandeld hebben gezien, ook in zijn
verband met 't Hellenisme en de invloed der Oostersche religies in de eeuwen van 't heidensch-
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Romeinsche Rijk. Vele gedeelten zijn voor Katholieken niet te aanvaarden, derhalve zij critische
lezing aanbevolen.

ALEXANDER COHEN: In opstand. Andries Blitz, Amsterdam, 1932.
ing. f 2.90, geb. f 3.90.
255 blz.
De blijvende en overheerschende indruk na lezing van het verslag der eerste dertig levensjaren
van Cohen is: wat jammer dat deze man geen andere opvoeding heeft genoten. Een goedbedoelende
maar uiterst ontactische vader heeft dezen in den grond door en door eerlijken mensch-met-eenmoeilijk-karakter, met zijn groot talent zooveel schoons en goeds had kunnen scheppen, den weg
van ongeloof en anarchisme opgedreven. Een weg, die via het socialisme is gegaan. Zijn door
een verkeerde visie verwrongen oprechte aard dreef hem naar de consequentie van het socialisme,
het anarchisme. Zijn vroegere socialistische medestrijders krijgen dan ook menige harde noot te
kraken. Cohen schrijft een levendigen, sprankelenden stijl, -- hij heeft geleerd van het vereerde
Frankrijk —, maar daar hij zich geen enkelen dwang oplegt en ongegeneerd de meest stuitende
bijzonderheden vertelt, is „In Opstand" zeer sterk voorbehouden.

J. COHEN STUART: De zeemacht in Nederlandsch-Indic. Gebr.
van Cleef, Den Haag, 1932. (23 X 15). 101 blz.

W.

Werd hoofdzakelijk door den schrijver samengesteld uit de jaarboeken der Koninklijke Nederl.
Zeemacht, die wegens hun omvang om hun eigen karakter voor niet-ingewijden minder toegankelijk zijn. Daarom was het nuttig eens in het licht te stellen, de vele en belangrijke diensten
die de Zeemacht in de jaren 1874-4888 vooral op de kusten van Atjeh aan het Hollandsche
gezag heeft bewezen, en in breeder kring bekend te maken.

Dr. H. CORDEMANS: De tweede Spaansche Republiek. StandaardBoekhandel, Brussel, 1931. (20 X 13). 108 blz.
ing. Bfr. 5.—.
Het voorspel en eindverloop van de geboorte der tweede Spaansche republiek. Vlotgeschreven en
welgedocumenteerd.

FRANCOIS COTY: Sauvons nos Colonies. Bernard Grasset, Paris,
1931. (19 X 12). 268 blz.
Ofschoon de strekking van dit boekje er speciaal op gericht is het Fransche publiek en het
gouvernement aldaar wakker te maken voor de dreigende gevaren en het laatste te bewijzen,
dat het vooral in Afrika onbezonnen handelt, zal dit geschrift, zooals schr. zegt -- en we
kunnen dit onderschrijven -- bij iederen Europeaan, wiens vaderland kolonien bezit, 'n echo
opwekken welke er hopelijk toe zal bijdragen, dat zich in het diepste der ziel van het blanke
ras de overtuiging vestige, dat het niet aangaat zijn beschavingswerkzaamheid te doen wijken
voor de anarchic en de chaos.

COLIDENHOVE--KALERGI: Stalin & Co. Pan-Europa Verlag, 1932.
54 blz.
ing. M. 0.90.
Deze brochure analyseert het bolsjewistisch probleem en het Nieuwe Rusland als bolsjewistische
zedenleer, als bolsjewistische staat en als sovjet-trust. Aan het hoofd der geheele machtige
organisatie staat als de roode Napoleon: Stalin. Het Vijfjarenplan is als een gigantische economische opmarsch tegen Europa, wiens veranderde structuur de schrijver even scherp onder de
loupe neemt dan die van Rusland. De brochure toont het gevaar van een godsdienst-oorlog tegen
Europa en geeft maatregelen aan, die genomen moeten worden. opdat een wereldrevolutie worde
voorkomen. Ook al deelt men niet alle meeningen van den schrijver, dan toch zal men de brochure
met genoegen lezen.

CHRISTOPHER DAWSON: The making of Europe. Sheed & Ward,
London, 1932. 317 blz.
geb. Sh. 15./-.
Wanneer men bedenkt, hoe, ondanks de steeds voortschrijdende Katholieke emancipatie, de
officieele wetenschap in Engeland over het algemeen nog steeds afwijzend staat tegenover de
Katholieke wetenschappelijke opvattingen, die niet wil kennen of ze niet ernstig neemt -- men
leze maar eens wat er over Belloc geschreven wordt -- dan kan men begrijpen van welke
beteekenis het is dat de Katholieke Dawson als wetenschappelijk man hoog gewaardeerd wordt.
Zijn „Making of Europe" is een essay in sociale biologic. een studie der geschiedenis van
Europa van de 4e tot de 1 le eeuw, waarbij ook de Byzantijnsche en Islamitische culturen grondig
beschouwd worden. Wetenschappelijk en in helderen trant worden alle factoren beschouwd, welke
aandeel hadden in de geboorte van Europa, waarbij uiteraard een groote plaats werd afgestaan
aan de bespreking van het Christendom, terwijl de auteur niet gevallen is in de Pout van
zooveel Katholieke schrijvers, die de middeleeuwsche cultuur te veel geidealiseerd hebben. Een
waardevol werk, dat ten zeerste aanbevolen kan worden.

ABEL DECHENE: Le Dauphin fils de Louis XV. Geillustreerd.
Librairie du Dauphin, Paris, 1931. (19.5 X 14). 367 blz.
ing. Ffr. 20.—.
Deze prins geleek in niets op zijn vader. Hij was leergierig, liefderijk, flink, bezadigd en diep
christelijk. Voor de tweede maal gehuwd met Josepha van Saksen, hadden zij een bewonderenswaardig eendrachtig huwelijksleven te midden der hinderlagen van een vervallen hof. Zij
zouden met een waarlijk koninklijke ernst hun zes kleine kinderen gaan opvoeden, toen zij
op jeugdigen leeftijd stierven, in 1765. Dat is de tine lijn van het bestaan van den Franschen
troonopvolger Lodewijk. Een verborgen leven, dat eentonig-somber zou kunnen schijnen, maar
A. Dechine, een Jezuiet, die omgeving en tijd door en door ke pt, heeft er de bijzonderheden
van doen herleven met een bescheiden ontroering, die alle lezers zal treffen.
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ED. GASC. DESFOSSES: La Revolution Francaise. Geillustreerd.
Beauchesne, Paris, 1932. (20 X 13).
gecart. Ffr. 90,—.
De groote Fransche omwenteling blijft steeds een veel bestudeerd onderwerp en ook in den
laatsten tijd zijn verschillende onderwerpen hierover verschenen. Hoewel schr. de diverse
waarde zijner bronnen soms wat oppervlakkig beoordeelt, blijft het geheel toch nauwkeurig
en zeker, en vanuit Katholiek oogpunt aanbevelenswaardig. De vrijmetselarij wordt er zonder
medelijden ontmaskerd. Het boek bevat een groot aantal illustraties, doch jammer genoeg
zonder onderschrift.

Dr. P. A. DIEPENHORST: Groen van Prinsterer. J. H. Kok, Kampen,
1932.
De eerste vier vrij korte hoofdstukken geven een overzicht van Groan's levensloop. Dan volgt
een hoofdstuk: „Het werkleven van Groen" als slot van dit gedeelte van het boek en daarna komt
een serie hoofdstukken die Groen beschouwen onder verschillende aspecten. Methodisch vertoont
dit werk vele feilen, doch voor historici is het van groot nut voor hun studie.

LUCAS DUBRETON: Le Drapeau Blanc. Les Editions de France,
Paris, 1932. (19 X 12). 275 blz.
ing. Ffr. 15.—.
Er is in den loop van de 19e eeuw geen koning geweest, die op zijn land een diepere invloed
had en een hooger zedelijk gezag, dan een verbannen vorst in Frankrijk. Wie Henri V en het
geval van de „drapeau blanc" niet kent, kan de geschiedenis van Frankrijk tusschen 1830 en 1880
niet begrijpen. De schrijver verhaalt met nauwkeurigheid en onafhankelijkheid de lotgevallen van
deze roerende geschiedenis.

MAURICE DUVIVIER: Le masque de fer. Armand Colin, Paris, 1932.
(19.5 X 14). 340 blz.
ing Ffr. 25.—.
Buiten Frankrijk zullen ternauwernood eenige weinige ontwikkelden deze geschiedenis kennen,
die toch in de 18e eeuw een Europeesche vermaardheid genoot. Voltaire vooral heeft haar bekend
gemaakt, doch tevens de algemeene opinie op een dwaalspoor gebracht uit louter belustheid op
sensationeele schandaal-berichten. Het betreft een geheimzinnig personnage uit den tijd van
Lodewijk XIV, tusschen 1670 en 1705, die zijn leven in de gevangenis doorbracht en eindigde,
het gelaat voortdurend verborgen achter een fluweelen masker. Van dit fluweelen masker heeft
Voltaire een ijzeren gemaakt. De gevangene was een in een crimineele zaak ernstig gecompromitteerde edelman, maar Voltaire maakte er een geheimen zoon van, een eerstgeborene van de
moeder van Lodewijk XIV. Hoeveel succes de hypothese van Voltaire ook genoot, er werden
ook andere geopperd en nooit werd het geheim met zekerheid achterhaald. Duvivier heeft
de zaak opnieuw onderzocht met de scherpzinnigheid, logica en vasthoudendheid van een
officier van justitie. Deze politieroman is een stuk geschiedenis.

Mr. Dr. H. J. ELIAS: Onze wording tot natie. P. Steenlandt, Kortrijk,
ing. f 1.40.
1932. (23 X 15.5). 120 blz.
Na een uitvoerige en in velerlei opzicht merkwaardige inleiding, waarin schr. het ontstaan van dit
boekwerk verantwoordt, geeft hij in enkele hoofdstukken een boeiende schets van den ontwikkelingsgang der Vlaamsche beweging. Waardevol is deze „schets" vooral om de weloverwogen,
zeer zuivere historische beschouwing, welke schr, ten beste geeft naar aanleiding van overigens
bekende feiten. In dit opzicht is vooral geslaagd te noemen, de wijze waarop de auteur den
weg naar de eenheid der Nederlanden en de wording van Zuid-Nederland schildert. De interpretatie is in die hoofdstukken n.l. bijzonder scherp, waaraan een zekere geopolitieke inslag niet
vreemd is.

Dr. GEORGE H. J. ERLER: Das Recht der nationalen Minderheiten.
geb. M. 19.50.
Aschendorff-Verlag, Munster, 1932. 528 blz.
Na eerst de grondbeginselen van dit groote probleem te hebben vastgelegd, volgt de geschiedenis
der rechten van de nationale minderheden, de behandeling der nationale minderheden na den
wereldoorlog, de wetgeving voor deze minderheden in de betrokken staten. het rechtssysteem voor
de nationale minderheden, het bezwarend en verdrukkend optreden in de minderheden kwesties,
en uitbreidingsmogelijkheden van de rechten der nationale minderheden. Het is een samenvatting van alles wat er op dit gebied verscheen; het onderwerp in zijn details bewerkt.

ESSAD BEY: Olie en bloed in het Oosten. Allert de Lange, Amsterdam,
ing. f 2.90, geb. f 3.90.
1932. 342 blz.
De schrijver, zoon van een oliemagnaat en een bevrijde Russische sovjet-propagandiste, verhaalt
van de bijna ongelooflijke toestanden op de olievelden, met de boortorens van Bakoe in het oude
Aserbeidsjan. We maken kennis met Sjah's, Pasja's, Khans en Emirs en hoe die Oostersche vorsten
in Turkestan, Armenie, Perzie en de Kaukasus mogen heeten. De meesten zijn roovers en oplichters in het groot. Stalin, Lenin, Hindenburg, Van der Velde en Mc Donald komen op het
tooneel. Bij zijn verschillende vluchten beleefde Essad-Bey avonturen, die niet onderdoen voor
Simbad, den zeeman, en natuurlijk ontbreekt een Armeensch bloedbad niet, waar duizenden binnen
enkele dagen afgeslacht worden. Niet zonder humor vertelt hij van de geschiedenis der olievelden
en de vorstelijke bandieten. Stakingen, ontvoeringen en opstanden zijn aan de orde van den dag.
Omdat de schrijver zonder eenige terughouding de zeden beschrijft dier harembezitters, is de
noodige reserve geboden.

W. FEHLING: De gruwelen van den oorlog. Vertaald uit het Duitsch
door J. E. Raaymakers. Have, Voorburg, 1932.
Naast de „geweldige" oorlogsliteratuur neemt dit eenvoudig dagboek een bescheiden, maar
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niet onverdienstelijke plaats in. „De reden waarom ik er toe gekomen ben, dit boek te schrijven,
is, dat de menschheid nog niet voldoende beseft, wat de wereldoorlog van 1914-1918 voor
mensch en dier beteekende. Daarom gevoelde ik mij verplicht de ervaringen, welke ik in de vier
oorlogsjaren opdeed, in al haar wreedheid en ellende zoo natuurgetrouw mogelijk weer te
geven." De beschrijving dezer ervaringen is ongekunsteld en oprecht, jammer alleen dat in het
eerste hoofdstuk „oorlog zulke gruwelijke begripsverwarringen staan.

–
WERA FIGNER: Terug in de wereld. Allert de Lange, Amsterdam,
ing. f 2.90.
1932. 230 blz.

Meer dan 20 jaren, tot 1904, heeft de revolutionnaire Wera Figner doorgebracht in de kazematten
van de vesting Schlusselburg. In haar boek beschrijft ze hoofdzakelijk de beide eerste jaren van
Naar leven na de vrijlating. Volkomen afgesloten geleefd hebbend, kwam ze terug in een wereld,
die een kwart eeuw verder gevorderd was, en het is aangrijpend te lezen, hoe volkomen radeloos
zij tegenover dit leven stood. Dat is de waarde van dit boek: te lezen hoe een gevoelig, intelligent
mensch reageert op het leven, waaruit zij een paar tientallen jaren is weggerukt geweest.

Dr. FRANZ FLASKAMP: Die Anfdnge friesischen and sa,chsischen
Christentums. P. Borgmeyer, Hildesheim, 1930. 81 blz.
Het behandelt het bekeeringswerk in ooze noordelijke provincien en het aandeel, hetwelk daarin
gehad hadden de H. Wilfried, Egbert en Wigbert, Willebrord, Suitbert en de beide Ewaldens.
Een instructief werkje, Kier en daar iets onevenwichtig.

GEORG FUCHS: Wij achter de tralies. Herinneringen van No. 2911
in de gevangenis geschreven. Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1932.
ing. f 3.90, geb. f 4.90.
345 blz.
Georg Fuchs, professor in de kunsthistorie te Munchen, werd in 1923 als politiek gevangene tot
12 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. Na ruim 4 jaar in het tuchthuis te Ebracht doorgebracht te
hebben, werd hij in 1927, ter gelegenheid van Hindenburg's tachtigsten verjaardag, begenadigd.
Over den aard van zijn „misdrir zwijgt hij overigens, zooals hij ook niet zijn eigen persoon
op den voorgrond stelt. Het is zijn bedoeling geweest duidelijk te laten hooren, hoe het in de
gevangenis in werkelijkheid is, hoe de verschillende typen misdadigers op het tuchthuisstrafstelsel
reageeren. Als fijngevoelig, ontwikkeld man heeft hij zijn omgeving -- en de misdadigheid in het
algemeen — bestudeerd, waarbij hij tot bepaalde conclusies is gekomen, o.a. betreffende een
noodlot dat den mensch in de misdadigheid kan sleepen, welke wij niet alle kunnen aanvaarden.
„Wij achter de tralies" is echter, behalve een belangrijk, een streng voorbehouden boek, onder
sneer, wegens de walgelijke bijzonderheden uit den levensloop van enkele misdadigers, door den
schrijvers verteld -- zij het zonder jacbt op eenig prikkelend effect --- en door zijn verdediging
van den zelfmoord. Van het Katholicisme is de Protestantsche Fuchs overigens niet bijster op de
hoogte; anders had hij geweten dat het op bladz. 258-260 verhaalde: schending van het biechtgeheim, onbestaanbaar is.

G. E. R. GEDYE: Die Revolver-Republik. Gilde ..Verlag, Köln, 1931.
geb. M. 7,--.
265 blz.
In dit boek geeft een Engelsch journalist als ooggetuige weer hetgeen hij in Duitschland meemaakte tijdens de bezetting van het Rijngebied en de eerste seperatistische bewegingen, die
aanstuurden op een scheuring in het Duitsche rijk en een afscheiding van Rijnland van Pruisen.
Vlotte journalistiek, scherp van observatie en niet zonder beteekenis voor de contemporaine
geschiedenis.

ANDRI GERMAIN: La revolution espagnole. Bernard Grasset, Paris,
1931. (18.5 X 11.5). 240 blz.
Andre Germain teekent scherp en het is ontstellend uit de gehouden gesprekken de conclusie te
moeten trekken, dat ieder hunner zag, waar de fouten zaten, die verbetering behoefden, maar dat
Oa enkele iets deed of beter gezegd: dat ieder den moed miste voor een daad. Uitgezonderd
dan Minister de los Rios en de Voorzitter van het neutrale Werkliedenverbond. De onthullingen
over de medeplichtigheid van de los Rios aan den kloosterbrand beantwoorden dan ook wel
aan het beeld, dat schr. van dezen politicus geeft; iemand die tot alles in staat is. Rustig en
zakelijk behandelt hij zijn politieke personen en geeft hun meest markante ideeen en uitspraken
helder weer. Pas in de laatste hoofdstukken blijkt zijn republikeinsche sympathie, maar tevens
zijn grooten afkeer van bloedvergieten, ja van elke revolutie als zoodanig. Een aardig boekje,
dat alleen echter niet volstaat, om zich een goed oordeel te vormen.

FRANZ GOLDSCHMITT: Sovjet Rusland. Gilde-Verlag,
194 blz.

Köln, 1932.

Een levendige beschrijving van de Russische revolutie vanaf de val van Kerenski in 1917 tot het
bewind van Stalin: de aanvang van het Vijfjarenplan. Tevens een bevattelijke uiteenzetting
van de valsche beginselen, waarop 't Sovjet-systeem ad hoc steunt, waarbij een krachtige waarschuwing zich aanpast om niet te blijven berusten in de bestaande sociale verhoudingen, die veelal
misstanden zijn! Bondig, bevattelijk en welgedocumenteerd: 'n verdienstelijke bijdrage tot de kennis
van 't huidige Rusland.

P. DE LA GORCE: Louis-Philippe. Plon Nourrit & Cie., Paris, 1931.
ing. FL. 20.-(19.5 X 12.5). 421 blz.
In de zeven boeken die de regeering schilderen, legt schr. niet minder zorg aan den dag, om
op de smetten en fouten te wijzen dan op het goede. Eenerzijds wordt de onwettige wijze waarop
burgerij, het voltairiaansch fanatisme der intellectueelen, de anarchie die den geesten ontbutst;

178

GESCHIEDENIS.

Louis-Philippe aan het bewind komt in alle omstandigheden nauwkeurig onderzocht -- hij besluit
tot een gedeeltelijke verontschuldiging van den koning; -- de koppige zelfzucht der leidende
en als gevolg: de onmacht lets te stichten in de staatkundige orde, vrede te brengen in de godsdienstige, ondanks een opleving waarin Montalembert c.s. zich vereeuwigde. Anderzijds: de
vrede, het werk van den koning, verworven ondanks beletselen als de Nederlandsch-Belgische en
de Spaansche kwestie. Vervolgens: de economische opbloei, de technische vooruitgang, de
kapitalistische orde in een woord. De revolutie van 1848 blijkt ten slotte een groote misvatting:
onbewustheid der tegenstanders, verblinding, ontreddering der overwonnenen. Nog dieper gaand
had P. v. d. G. kunnen besluiten dat die vermetelheid aan den eenen kant, die kleinmoedigheid
aan den anderen is te verklaren door het feit, dat de aangevallen en verdedigde schat slechts
van zuiver materialistische orde was.

GEOFFRY DE GRANDMAISON: L'Espagne et Napoleon. Plon
Nourrit & Cie., Paris, 1932. (22 X 14). 428 blz.
ing. Ffr. 36.—.
Dit boek is het waardig slot van een prachtig werk. Schr. heeft de betrekkingen tusschen
Frankrijk en Spanje in de jaren 1789-1823 volledig kunnen beschrijven. Hetgeen hem het best
kenschetst, is wel zijn groote zekerheid gepaard aan een even groote voorzichtigheid in zijn
navorschingen. een levendige verhaaltrant en een steeds verheven en juiste denkwijze. Een gebrek
dat vooral dit laatste deel lastig te lezen maakt, is het feit dat hij in de achtereenvolgende
tafereelen telkens een behandeld tijdperk herneemt. Men krijgt daardoor een indruk van verwarring en verbrokkeling der feiten, wat niet weg neemt, dat het een echt bestudeerd werk is,
vooral om zijn nieuwe gegevens en bewijsstukken; te meer nog daar de schrijver zich op ongekend
terrein bevindt en de jaren 1812-'14 van het grootste belang zijn voor een heele eeuw Spaansche
geschiedenis.

HANS GRIMM: Der Schriftsteller und die Zeit. Albert Langen, Miinchen, 1931. (22.5 X 14.5). 188 blz.
De artikelen, welke dit boek bevat, zijn van uiteenloopenden aard en beteekenis. Desondanks
zit er lijn in. Want welke ook het onderwerp was, dat de schrijver behandelde, steeds was zijn
doel: het wakker schudden van het Duitsche yolk, opdat het zijn eigen weg zou gaan en bedenken
moge, dat de Duitscher als zoodanig in het buitenland verre van bemind is. Het geneesmiddel,
dat schr. aangeeft, vinden wij trouwens erger dan de kwaal. Want zoo zijn raadgevingen opgevolgd worden, zal Duitschland nooit de vrienden krijgen, welke het in de huidige tijdsomstandigheden zoozeer noodig heeft. Integendeel, dan wordt brandstof aangedragen voor een nieuwen
oorlog. Het heele boekje ademt een -- zij het degelijk nuchtere — nationalistische geest, die
allerminst aanmoediging verdient.

GRINKO: Der Fiinfjahrplan. Verlag fur Politik und Literatur, Berlin,
1932.
Dit werk is door G. Grinko met de hulp van ambtenaren der staatsplancommissie (Gosplan)
samengesteld. Doelstelling van het Vijfjarenplan is: opbouw van geheel Rusland (zoowel in
Azle als in Europa) in staatsindustrie- en staatslandbouwbedrijven; een zoo breedopgezette
socialisatie, als ooit in de wereldgeschiedenis werd ondernomen. Tevens moet dit plan dienen
als een offensief tegen het wereldkapitalisme. De reusachtige taak en de veelzijdige werking
van het Vijfjarenplan wordt hier uiteengezet.

Mr. HENRI VAN GROENENDAEL: St. Jeanne d'Arc. Nieuwe Tilburgsche Courant, Tilburg, 1932.
Het eenvoudige en onopgesmukt relaas van de Maagd van Orleans.

Dr. WALDEMAR GURIAN: Der integrale Nationalismus in Frankreich. Vittorio Klosterman, Frankfurt a. Main, 1932. (21 X 15). 131
ing. M. 4.80.
blz.
Het eerste gedeelte van dit werkje omvat het leven en de uiteenzetting der beginselen van
Charles Mauras die de Action Francaise organiseerde, het tweede gedeelte het integrale nationalisme als „politisch laboratorium". In het derde gedeelte wordt de algemeene beteekenis der
Action Francaise uiteengezet. De schrijver heeft, hoewel op een kort bestek, zijn ideeen scherp
omlijnd, en duidelijk verklaard; hij behandelde zijn onderwerp volledig, het is af. Het is een
welkome en waardevolle bijdrage in den ideeenstrijd onzer dagen.

WALDEMAR GURIAN: Het Bolsjewisme. Geschiedenis en leer. Vertaald uit het Duitsch door Mr. H. J. A. van Son. C. N. Teulings, Den
ing. f 4.25, gels. f 4.90.
Bosch, 1932. 304 blz.
WALDEMAR GURIAN: Der Bolschewismus. Einfuhrung in Geschichte
und Lehre. Herder & Co., Freiburg i. Br., 1931. 337 blz.
De Russische koepelkerken verdwijnen in den nevel, het licht gloeit op uit de strakke schaduwen
van de moderne fabriek: de Diesseits-realiteit verdringt het Jehnseits-ideaal. Deze symboliek van
den boek-omslag teekent den opzet van Gurian's werk: het geeft geen statistieken, geen reisindrukken, geen gevangenis-ervaringen, maar dringt door tot de grondgedachten van het systeem
en bestudeert de taktiek van het radicale experiment. Wie zoo verstandig is hier belang in te
stellen, zal goed doen dit boek te lezen; de rustige kritische uiteenzetting van Gurian doen zwakheid en macht en gevaar van het Bolsjewisme beter begrijpen. Eerst wordt de voorgeschiedenis
besproken: de tijd dat Russische intellectueelen de Westersche ideeen van democratie en materialisme als een openbaring ontvangen en als een „godsdienst" gaan aanhangen met hart en
ziel. De vervolging der autocratische regeering dringt hen terug van bet weldoend contact met
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het yolk; in de eenzaamheid van studie en geheime samenkomsten worden de utopische constructies opgebouwd, waarin Lenin en velen der eerste leiders hun onverzettelijke kracht zullen vinden.
Dan volgt de tijd van het „oorlogscommunisme"; dan de Nieuwe Econ. Politiek, „de pauze om
op adem te komen", als Lenin toegeeft zich vergist te hebben, niet in het gestelde doel, maar
in het tempo waarmee het doel bereikt kan worden; dan het Vijfjarenplan, de periode van thans,
waarin de revolutie-theoretici en -litteraturen verdrongen zijn door de practici, de organisatoren,
de „werkers". In zijn beoordeeling van de eerste leiders der Sovjet-republiek — thans bijna alien
gestorven of uitgestooten -- is Gurian zeer mild. Het beginsel, dat het doel alle middelen heiligt,
beheerscht de meesten van hen, een leugen, die zelden of nooit in de wereldgeschiedenis zoo
radicaal als waarheid is aanvaard en toegepast. Met name geldt dit voor een figuur als Dscherschinski, in den dagelijkschen omgang een vriendelijk en zachtzinnig en naar 't schijnt eerlijk en
belangeloos man, die als eerste leider van Tcheka en GPU. aansprakelijk is voor foltering en
moord op duizenden. Men denkt aan Pascal's woord: „Jamais on ne fait le mal si pleinement ni si
gaiement que quand on le fait par conscience".

E. D'HAUTERIVE: La contrepolice Royaliste en 1800. Perrin, Paris,
1931. (18 X 12). 225 biz.
ing. F fr. 15.—.
Men leze het belangwekkende boek van E. d'Hauterive over de tegenpolitie der Koningspartij
rond 1800 en men zal begrijpen, hoe wankel een regeering stond, die voortdurend belaagd tot
aan zijn laatsten dag samenzweringen te vreezen had. -- Dit alles noodzaakte Napoleon, die zich
eigenlijk zoo graag aan de burgerlijke organisatie had willen geven en een economische en sociale
organisatie had willen geven en een economische en sociale reorganisatie van heel Europa tot
stand brengen, om steeds op zijn „qui vive" te zijn, om aan de steeds weer opkomende belemmeringen van zijn actie weerstand te bieden en om zich lange, tijdroovende plannen te ontzeggen.

Dr. CASSIANUS HENTZEN, 0.F.M.: De politieke geschiedenis van
het Lager Onderwijs in Nederland. R.K. Centraal Bureau voor Onderwijzers, Den Haag, 1932.
Van het buitengewone, schitterende werk door den Franciscaanschen geleerde geleverd is
bovengenoemde uitgave het 4e deal. Het le deal dat tot ondertitel heeft: „De vestiging van het
Staatsmonopolie 1795--1813, verscheen in 1920 -- de beide volgende deelen, resp. verschenen
in 1925--1928, gingen over De Financieele Gelijkstelling 1920--1925. -- En dit 4e deal behandelt
thans „De Financieele Gelijkstelling 1926--1929". Een standaardwerk dat van blijvende waarde is.

Dr. P. J. VAN HERWERDEN: Het verblijf van Lodewijk van Nassau
in Frankrijk. Geillustreerd. Van Gorcum & Co., Assen, 1932. (24 X 16).
222 blz.
ing. f 3.90.
De voortreffelijke opstellen, welke Robert Fruin gewijd heeft aan verschillende onderwerpen,
rakende de eerste jaren van den Tachtigjarigen oorlog, laten reeds op 'n zeer duidelijke wijze
zien, de groote beteekenis van de buitenlandsche verhoudingen voor het al of niet slagen van
den opstand tegen Spanje. Dit werk is vlot geschreven, saamgelezen uit de meest uiteenloopende
literatuur, terwijl ook de archieven van allerlei, laten we zeggen, ongewone plaatsen niet verwaarloosd zijn, kan het het inzicbt van ieder historicus zeer verhelderen. Alleen het aanhangsel
moeten we minder geslaagd noemen.

Dr. RUD HUYSMANS: Wazo van Luik in den ideeenstrijd zijner
dagen. Dekker & Van der Vegt & J. W. van Leeuwen, Utrecht, 1932.
Dit proefschrift plaatst ons midden in een bewogen tijdvak der Kerkgeschiedenis; de tijd, welke
aan den investituurstrijd voorafging en waarin zich de ideeen gingen vormen, die tot dezen
strijd aanleiding gaven. In dien tijd leefde de groote kerkvorst Wazo, die in persoonlijke relatie
met de Pausen stond en z'n ideeen: de onafhankelijkheid der geestelijke macht van de wereldlijke
vorsten met billijking van Rome mocht ingang doen vinden. 'n Methodisch werk van groote
historische beteekenis. Getuigend van een gezonden critischen geest en een helderen historischen zin.

MAURICE HINDUS: Rood koren. Em. Querido, Amsterdam, 1932.
276 blz.
De Moskousche wereldhervormers hebben bij hun pogingen het aardsch paradijs op deze wereld
te vestigen, -- wat het materieele betreft, -- met twee groote problemen te worstelen: het
industrieele en het agrarische. In een landbouwstaat als Rusland is het laatste zeker het belangrijkste. Het is dit vraagstuk dat Hindus in zijn boek behandelt. De merkwaardigheid der behandeling is dat Hindus zijn personen zelf aan het woord last. Hij verhaalt de gesprekken door hem,

op zijn reizen door Rusland, gevoerd met de boeren, die voorstanders der „kolchozy" (collectieve
landbouwbedrijven) zijn, met hen, die er verbitterde tegenstanders van zijn, en met de communistische drijvers, die de collectivisatie met bloedig geweld invoeren. De schrijver blijft dus
tamelijk onpartijdig. Maar des te schrijnender spreekt daardoor uit zijn boek de ontzettende
jammer van een millioenenvolk, dat met onmenschelijke wreedheid gedwongen wordt tot een
stelsel, dat in strijd is met het primair-menschelijke.

Dr. ILJIN: Welt vor dem Abgrund. Eckart-Verlag, Berlin-Steglitz, 1932.
ing. M. 20.—.
576 blz.
Het omvangrijke werk is verdeeld in drie deelen: in 't eerste gedeelte worden de grondslagen
van het Sovjet-bewind uitvoerig besproken, in 't tweede de oeconomie en hare verschillende
vertakkingen en in 't derde deal de cultuur en het resultaat der bolsjewistische opvoeding van
het Russische yolk. Het geheel bestaat uit een dertigtal opstellen, alle van deskundigen in deze
materie en steunend op officieele Sovjet-bronnen -- een volledige encyclopaedia van het
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bolsjewisme in z'n huidigen vorm. Met wetenschappelijke nauwgezetheid en onvervalschte zakelijkheid wordt het gelaat van het bolsjewisme onthuld -- worden haar doelstelling en
resultaten onder behandeling genomen. Als critiek van het bolsjewisme is dit boek waarachtig en
„schonungslos" — 't bevat geen enkel woord, dat niet door den mond der bolsjewisten zelf
bevestigd wordt. Zelden zijn de gevaren van dit fatale systeem voor Rusland, ja voor geheel
Europa, zoo ontstellend-duidelijk blootgelegd. Dit boek is een geestelijk arsenaal voor den strijd
tegen het bolsjewistisch wereldgevaar!

M. ILJIN: Het vijf-jaarplan. Uit het Russisch vertaald door Maria
Tsjornaja. H. Meulenhoff, Amsterdam, 1932.
ing. f 1.50, geb. f 2.25.
Iljin, een roode ingenieur, gaat aan het werk (met of zonder regeeringsopdracht?) om de jeugd
enthousiast te maken voor het 5 jaar-plan. Zijn cijfer-mentaliteit moet hij aanpassen aan de
denkwijze voor het yolk, dat tot dan toe niets moest hebben van de ver-mecaniseerde rede.
Het resultaat is dan ook iets halfslachtigs, iets heel onnatuurlijk-naiefs. De „kapitalistische.
economie wordt belachelijk gemaakt door de voorbeelden van Mister Fox, Pox, Crocks en Nox.
Het particuliere bezit in dit systeem krijgt de schuld van de ellende der arbeiders, maar zai
ook het stelsel doen ineenstorten. In de roode heilstaat is de machine niet langer de vijand
van den arbeider maar de vriend, omdat deze het gemeenschappelijk bezit is van alle werkers.
En met deze beweringen moet dan de stelling bewezen zijn: het plan is geen plan meer, maar
werkelijkheid. Als het plan slaagt (en de kapitalistische maatschappij ineenstort) dan zal dat
toch niet te danken zijn aan de omzetting van particulier in gemeenschappelijk eigendom.

JEAN JALIRES: Geschiedenis der Fransche revolutie. Geauthoriseerde
vertaling van Dr. W. van Ravenstein. A. W. Sijthoff, Leiden, 1932.
De opzet van dit werk is historisch-materialistisch en lijdt aan een eenzijdigheid van geschiedbeschouwing, die evenzeer, of nog meer, een verwrongen beeld van de werkelijkheid geeft als
een werk, dat al het gebeurde uitsluitend van politiek of godsdienstig standpunt zou bezien.
Het lezen van dit boek, zonder de correctie van andere inzichten, zal al te makkelijk het groote
publiek, waarvoor dit werk bestemd is, in dwaling brengen. Als aanvulling op wat door andere
schrijvers verwaarloosd is verdient het zeer groote waardeering, maar daarom juist is het voor
de arbeidersklasse, waarvan het meerendeel vermoedelijk geen Fransch verstaat, in zekeren zin
een gevaar. Niet zoozeer, omdat de goede bedoelingen der revolutionnaren meer op den voorgrond geplaatst worden als die hunner tegenstanders of omdat aan de lichtzijden meer plaats
wordt geschonken dan aan de schaduwzijden der Revolutie, maar ook, omdat het revolutionnaire
sentiment heftig aangesproken wordt en vooral, omdat de talrijke citaten uit de beruchte blaadjes
van den revolutietijd zoo rauw, zoo schaamteloos en oneerbiedig zijn, dat „De Tribune" er haar
vocabulaire uit kan geput hebben. Het wil ons voorkomen, dat zeker in onze dagen die geest van
verruwing door het voorzetten van dergelijke lectuur niet aangewakkerd moet worden. We kunnen
dit werk slechts aanbevelen aan hen, die uit studieplicht genoodzaakt zijn kennis te nemen ook
van de inzichten, die in dit boek worden voorgestaan. Voor niet-bestudeerden is het wenschelijk
zich er van te onthouden. Zij verliezen daardoor niet zooveel als zij waarschijnlijk vermoeden,
want vele passages zijn zoo taai, dat ook bestudeerden er een kluif aan hebben, die velen hunner
teleurgesteld spoedig laten liggen.

Dr. M. DE JONG: Friesche Cultuurproblemen. G. W. den Boer, Middelburg, 1931.
Een kloek ruim inlichtend betoog, dat alleen ontsierd wordt door een uitval tegen Mag.
Doodkorte O.P.

PIERRE JOURDA: Marguerite d'Angouleme, Reine de Navarre. Desclêe de Brouwer & Cie., Paris, 1932. 286 blz.
„Une Princesse de la Renaissance" betitelt de schrijver zijn werk, en met recht. Deze Navarreesche Koningin, de schrijfster van het Heptameron. vertegenwoordigt op waardige wijze de
Renaissance op den troop. Ook de Reformatie vond in haar een symphatiseerende beschermster,
ofschoon zij nooit het oude geloof verlaten heeft en erin gestorven is. Maar de tijden waren
woelig en verwarrend. Pierre Jourda heeft het leven van Marguerite de Navarre op aantrekkelijke
wijze beschreven en licht verspreid over veel donkere vlekken. Jammer alleen dat een inhoudsopgave en pagineering ontbreken. Overigens gaarne aanbevolen.

GERARD KNUVELDER: De Mythe Nederland. Paul Brand, Hilversum, 1932.
ing. f 2.90.
In ons decennium, waarin het zelfstandigheidsgevoel in het tot de Belgische staat behoorende
Zuid-Nederland van jaar tot jaar meer van zich doet spreken. is het opvallend hoe NoordNederland, zij het dan nog in beperkten zin, zich meer en meer bezig houdt met het grootNederlandsche vraagstuk. Het werk van Gerard Knuvelder is niet geschreven door iemand, die
blindelings een bepaald streven aanhangt; integendeel hij houdt rekening met alle historische,
maatschappelijke, godsdienstige en economische vraagstukken, die hierbij in het geding komen.
Indien wij den schrijver goed begrijpen legt hij er, naast de actueele punten, die hij in verband
met zijn probleem behandelt, de nadruk op dat hier sprake is van een evolutionaire ontwikkeling
ten opzichte van het vraagstuk Groot-Nederland, een evolutie welke hij meent thans reeds op
verschillend gebied duidelijk te kunnen opmerken. Zeer helder en ondersteund door bewijsvoeringen
wordt in dit boek aangegeven, dat de sociaal-economische onafhankelijkheid van Zuid-Nederland,
waarin dus is begrepen Brabant, Limburg en Vlaanderen, voor geheel Groot-Nederland van vitaal
belang is. Het zou ons te ver voeren, indien wij in deze korte bespreking meer gedetailleerd
moesten aantoonen welke problemen door den schrijver zijn aangeroerd, problemen, waarbij bijvoorbeeld de plicht van Nederland ten opzichte van zijn kolonien niet een der geringste is.
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H. R. KNICKERBOCKER: Der rote Handel droht. E. Rowohlt, Berlin,
1932.
H. R. KNICKERBOCKER: De roode handel dreigt. A. W. Sijthoff,
Leiden, 1932.
Het boek van Knickerbocker behelst het reisverslag van een correspondent. Het wil weergeven
een „zelfstandigen" kijk op de U.S.S.R. Doch daarvoor spreekt hij teveel met leidende personen.
Voortdurend komt de gedachte op: „wordt Knickerbocker niet alleen daarheen geleid, waar de
roode ontvanger-van-vreemdelingen hem hebben wil? Hooren we wel iets meer dan de heeren
kwijt willen zijn?" Tegen dezen argwaan pleiten de reeks van becijferingen verderop in het boek;
maar de hoofdindruk blijft: een vluchtige journalistenbeschouwing.

J. A. KOCH: Studien over den tijd van Constantijn. Morks Drukkerij,
Dordrecht, 1931. (22 X 16). 94 blz.
Schr. geeft in zijn proefschrift een goed overzicht van de ingewikkelde geschiedenis der august!
en caesares rond 300 n. Kr. en hoe Konstantijn aan het bewind kwam en alleenheerscher werd.
Uitvoerig behandeld schr. de familierelaties en de economische misstanden in het Romeinsche
Rijk, 'n verdienstelijk werk. 't Beeld van den grooten keizer is niet aantrekkelijk: sluw politicus
en wreedaard. De groote ommekeer ten gunste van het Christendom door Konstantijn bewerkt is
zeker voor 'n groot deel toe te schrijven aan staatkundig inzicht, maar hiermee alleen wordt die
ommekeer niet ten voile verklaard bij 'n man, die volgens schr. een zeer bijgeloovig heiden,
Mithrasvereerder was. Deze Studien mogen ons op profaan politiek gebied een goede samenvatting geven, in z'n geheel is 't werkje eenzijdig en door de minimale waardeering van het
Christendom (-- Katholleke Kerk) onvolledig en onjuist.

ROBERT KOTHEN: L'Ame Russe en detresse. La Pensee Catholique,
Liege, 1932. 64 blz.
ing. Bfr. 3.—.
Veel hooren we over Rusland, maar feiten en documenten, kort en klaar, bewijzen ons veel en
kunnen onze oogen openen. Hoe het godsdienstig leven vervolgd wordt en hoe de goddelooze
propaganda georganiseerd is in Rusland wordt Kier bondig, maar sprekend getoond.

G. LACOUR-GAYOT: Talleyrand 1754-1838. R. Payot, Paris, 1931.
ing. Ffr. 40.—.
(23 X 14). 510 biz.
Dit derde en laatste deel der biographie van den beroemden diplomaat is minder rijk dan de twee
voorgaande aan buitengewone lotswisselingen en zonderlinge combinaties, dock het bevat tallooze
leerrijke voorvallen, die een logisch uitvloeisel van dit leven vormen. Lacour-Gayot vertelt
ze zonder er doekjes om te winden en met de scherpzinnigheid, die de kennis vereischt van
dit karakter met zijn genuanceerde schakeeringen, die zich schuil houden achter een gesloten
uiterlijk met trekken als in marmer gegrift.

H. LEVELT: Oudenbosch in verleden en heden. W. Vorsselmans,
Zundert, 1932. 388 blz.
Een daad van pieteit tegenover het verleden, die navolging verdient. De beer Levelt schetst
in het eerste deel groei, Bestuur en Huishouding der gemeente Oudenbosch, en dat is wel het
interessantste deel van zijn werk. De beknopte geschiedenis der H. Beernaertsabdij bij Antwerpen, wier ontginningen de oorsprong werden der latere gemeente, gaat vooraf en werpt op het
ontstaan der gemeente het gewenschte licht. Deel II is aan een beschrijving der gemeentelijke
archieven gewijd en vormt een onmisbaren gids voor verder detail onderzoek. Alles bijeengenomen een verdienstelijke bijdrage tot de geschiedens van Brabant.

ALBERT LONDRES: De wandelende jood is thuis. Vertaald uit het
Fransch door F. H. M. Schiphorst. Scheltens & Giltay, Amsterdam,
ing. f 2.25, geb. f 2.90.
1932. 248 blz.
De Fransche schrijver-journalist maakt een rondgang door ghetto's van West-, maar vooral van

Oost-Europa, geeft een verslag van het ellendeleven der Joden in laatstgenoemd deel van Europa,
de progroms waaraan zij blootstaan, om tenslotte te betoogen dat de zwervende Jood in Palestina, waar hij zichzelf kan zijn, thuis is. Het knap en met gloed geschreven, suggestieve boek is
geschikt voor volwassenen.

SIR EDWARD MACLAGAN: The Jesuits and the great Mogul. Geillustreerd. Burns Oates & Washbourne, London, 1932. 434 blz.
geb. Sh. 17/6.
In 1579 zond de Groot-Mogol Akbar zijn bekende invitatie, om twee geleerde priesters naar zijn
hof te zenden, als gevolg waarvan de Jezuieten Aquaviva en Monserrate naar hem werden
gezonden. Uit bronnenstudies heeft Edward Maclagan thans de geschiedenis van deze en de vol.
gende -- vergeefsche -- missies bij den Groot Mogol samengesteld. Ook die van de eeuwen
daarna wordt behandeld. -- tot 1803, toen de laatste Jezuietenpater, Francis Xavier Wendel,
die na de opheffing der orde in Indie was gebleven, overleed. Het is bekend dat de Jezuieten
in Indie een massa wetenschappelijken arbeid hebben verricht; -- ook de geschiedens hiervan
wordt nauwkeurig nagegaan. Inderdaad dit boek, waaraan jaren van studie zijn besteed, bevat
de volledige, gedocumenteerde historie der Jezuieten in Indie. Een werk, niet alleen voor historici,
maar, door de glasheldere, interessante wijze van behandeling, ook voor den belangstellenden leek.

EMIL LENGYEL: Hitler. George Routledge, Londen, 1932.
Het behandelt de politieke ontwikkeling van Hitler en zijn beweging van den beginne tot de
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Rijkspresidentsverkiezing van dit jaar. Het boek bevat een lange reeks van weinig vleiende
beoordeelingen, die nu en dan door een sterke dosis humor wordt gekruid. Over Hiders' zelfbiografie schrijft de auteur: „Het is het boek van een man, die gebrek heeft aan kennis en takt,
maar vitaliteit bezit".

L. MADELIN: De Fransche revolutie. Vertaald uit het Fransch door
A. Broekhuizen. W. J. Thieme & Cie., Zutphen, 1932. (22 X 15).
784 blz.
Met zoo'n fijnen blik en diep ingrijpend vermogen heeft Madelin die catastrophale gebeurtenis
bekeken en tegelijk zoo op eenvoudige wijze uitgebeeld dat 't iederen keer pakt. Dit boek is dan
ook 'n voorbeeld op historisch gebied. Eenerzijds compilatiewerk van de beste soort, had deze
schrijver voor andere bekende werken van zijn hand, de archieven over de revolutie zoo doorgewerkt en bier en daar voor dit boek opnieuw, dat 't toch een groote originaliteit en een weldoende frischheid heeft. De speelsche wijze waarop Kier het detail zoo juist tusschen het grootsche
gebeuren is verweven, is bewonderenswaardig. Wie eens een mooi geschiedwerk over een
gebeurtenis van groote beteekenis wil lezen, neme dit werk ter hand.

ARNOLD MEIJER: Wij vergaan. Het Signaal, Oisterwijk, 1932.
geb. f 4.40.
Schr. geeft een degelijk gefundeerd en een goed bezonken oordeel over Europa en de Europeesche
toestanden, over Azle en de Aziatische toestanden. Hij ziet in Europa allerwegen inzinking en
verval: in het bestuur van land en yolk, in het sociaal en economisch leven, in kunsten en
wetenschappen, kultuur en ontspanning. Waarom? Omdat het godsdienstig leven niet bloeit.
En van de Katholieke Kerk gaat niet de levendmakende kracht uit die van haar uitgaan moest.
In Azie en in Indie heeft Europa de veroverde volken onderdrukt, voor geen wreedheid is het
teruggeschrikt; het heeft bun de geestelijke waarden die zij bezaten ontnomen en bun weinig anders
daarvoor in de plaats gegeven dan techniek; gedreven door geldzucht heeft Europa de landen
waar het zich vestigde vermaterialiseerd, ze niet opgeheven, de diepste behoeften van den
mensch onbevredigd gelaten. De gevolgen doen zich nu gelden: een opstandig nationalisme is ontwaakt, dat zich tegen alle invloeden van het Westen krachtig verzet. In het laatste gedeelte
wijst de schrijver den weg aan die moet worden ingeslagen om den volkeren rust en geluk,
macht en aanzien te geven: het Katholicisme moet worden beleefd, de Kerk moet uitkomst en
redding geven. Men hoeft het niet overal met hem eens te zijn. Men kan zich b.v. afvragen of zijn
visie op de dingen niet te somber is, met name of er aan den duisteren hemel niet meer lichtende teekenen zijn dan hij doet uitkomen en of zijn conclusies soms niet te algemeen zijn. Maar
waarover niet te disputeeren valt, is, dat in heel het boek een man aan het woord is met
universeele kennis, met een warm hart, echt katholiek voelend, die bet waarachtig meent met
het Neil der volkeren, met het tijdelijk en eeuwig Neil van Europeaan en Aziaat, blanke en
kleurling.

P. MINDERAA: Het koor der verschrikking. J. W. Ploegsma, Zeist,
ing. f 1.30, geb. f 1.75.
1932. 94 blz.
Het werkje van Minderaa herinnert aan Norton Cru's „Temoins" en Cyril Falls' „War Books".
Evenals deze auteurs schift hij de oorlogsliteratuur, en haalt er die gedeelten uit naar voren,
die werkelijk eenigszins een denkbeeld kunnen geven van het ontzettende begrip: oorlog. Met
de dreigende vooruitzichten, door onzen tijd geschapen, voor den geest heeft hij zijn werk opgevat
als een roeping, waardoor het boekje inderdaad diep aangrijpt. Het effect wordt nog verhoogd
door de critische schifting, toegepast op de behandelde werken, en door het aantoonen van valschen
schijn, die meerdere auteurs in bun boeken gewekt hebben. Aan het einde is een vrij uitgebreid
literatuuroverzicht opgenomen. —Aanbevolen voor volwassenen.

E. MOLT: Gefflustreerde wereldgeschiedenis voor oud en jong Nederland. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1932. 490 blz.
Dit is reeds de tweede druk van dit lijvig boek. Daaruit blijkt wel dat het in een behoefte
voorziet. De schrijver heeft er voor gezorgd geen dorre opsommingen van feiten te geven, maar
getracht, vooral door in bijzonderheden te treden, het lezen en bestudeeren van geschiedenis
aantrekkelijk te maken. Voor velen zal dit boek een gemakkelijk te volgen gids zijn op den
weg naar kennis van de wereldgeschiedenis.

FRIEDRICH MUCKERMANN, S.J.: Het Bolsjewisme dreigt. Henri
ing. f 0.25.
Bergmans & Cie., Tilburg, 1932. 48 blz.
In woord en geschrift maakt de bekende Duitsche Jezuieten-pater zich verdienstelijk voor de
bestrijding van het bolsjewisme. Scherp-terzake en vooral logisch doet hij het ditmaal in deze
geillustreerde brochure, die wij sterk ter verspreiding aanbevelen.

B. MUSSOLINI: Mon journal de Guerre. Vertaald uit het Italiaansch
door E. Bestaux. Editions du Cavalier, Paris, 1932. (19 X 12). 248
ing. Ffr. 12.—.
blz.
Dit dagboek geeft de indrukken weer van Mussolini gedurende de 18 maanden, die zijn verwonding voorafgingen. Van militair standpunt uit heeft het geen groote beteekenis, natuurlijk; maar
het is een psychologisch document en dubbel zoo kostbaar. Men ziet er in, hoe Mussolini
steeds gelet heeft op de reacties der volksziel; men ziet er nog beter in, de ontwikkeling van
dezen polemist, die, door patriotisme bij de militaire discipline ingelijfd, er het begrip van orde
aanleert en tijdens de begroeving zijner ziekte zich keert naar nieuwe problemen, die zeven
jaar later het staatshoofd zal beginnen op te lossen. Geen grootsprekerij, maar pakkende en ware
aanteekeningen.
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Dr. ALPHONS NOBEL: Buch iiber Bruning. Geillustreerd. KittlerVerlag, Nurnberg, 1932. 88 blz.
-gecart. M. 1.50.
Slechts weinige staatslieden van den huidigen tijd hebben zoo de wereld belangstelling getrokken
dan de voormalige rijkskanselier van Duitschland, Dr. Bruning. De schr. geeft in dit werkje een
volledig beeld van dezen grooten en plichtsgetrouwen staatsman; hij volgde persoonlijk de
ontwikkeling van den mensch en den politicus Bruning, hetgeen dit werkje des te interessanter
maakt.

P. J. NOTGES: Katholizismus and Kommunismus. Geillustreerd. GildeVerlag, Köln, 1931.
Er wordt veel over Rusland geschreven. Uit lust tot sensatie en nog meer uit onkunde. Doch
wanneer een ernstig geschiedvorscher als P. Notges zich aan de studie zet en put uit de meest
officieele bronnen. kan men een vrij-zeker vertrouwen hebben, al bedenken we daarbij, dat de
officieele gegevens en de eigen Sovjet-pers ook vaak systematisch valsch worden ingelicht, kan
de vergelijkende en controleerende methode (waarbij men in 't Katholicisme steeds een stellig
houvast en bestendige zekerheid heeft) welke de geleerde auteur toepastte, ons toch wel veel van
de waarheid zeggen. En deze waarheid omtrent het bolsjewistische Rusland spreekt met ontstellende duidelijkheid tot ons!

MAX OEDERLIN: Marsch im Jura 1916-'17. Grethlein & Co., Zurich,
1930. (19 X 12). 159 blz.
In het boek wordt ons verteld, hoe er met een artillerie afdeeling heen en weer wordt getrokken.
In deze verhandeling blijkt de schrijver een minimum aan geest, geestigheid, oorspronkelijkheid,
beeldend vermogen of wat ook te bezitten. Het is een eindeloos en dor relaas van: „en toen trokken we daar naar toe. En daar stonden huisjes. Daar stonden huisjes; ja. En toen zijn we weer
verder gegaan ......

Dr. R. P. OSWALD: Der Streit urn den Belgischen Franktireurkrieg.
Geillustreerd. Gilde-Verlag, Köln, 1931. 236 blz.
In archieven, brochures, boeken en dagbladen, brieven en persoonlijke ontmoetingen heeft hij
nagegaan, wat z.i. de waarheid is in het zoo betreurenswaardige franctireurs-vraagstuk. Door de
groote objectiviteit van zijn standaardwerk klinkt een subjectieve toon, om zijn yolk te zuiveren
van de blaam, welke aan hetzelve kleeft. Een gedegen boek als dit is niet lichtvaardig geschreven:
hij geeselt fabels en vernietigt schrijvers als Bêclier; hij gaat na, hoe de Kerk zich verhoudt tot
oorlog voeren en begrijpt, dat het yolk, niet voldoende ingelicht over oorlogsrecht, in opwinding
naar de wapeneti grijpt. Uitgebreide registers vergemakkelijken het lezen van dit, wars van alle
overdrijving geschreven, boek. En op dien grond moge het bewerken, dat in de nabije en verre
toekomst de les der geschiedenis, gedurende de oorlogsjaren zoo wreed in praktijk gebracht,
volgens betere richtlijnen ter harte genomen moge worden.

LUDWIG FRH. VON PASTOR: Geschichte der Papste. Herder &
Co., Freiburg i. Br., 1932. Deel XV 592 blz. Deel XVI 613 blz.
Per deel geb. M. 25.—.
Pastor's monumentale werk over de Pausen in den loop der eeuwen, dat de dood ontijdig afbrak,
wordt door de opvolgers op waardige wijze voortgezet. Deze beide deelen zijn 't meest treffend
bewijs van Pastor's diepe weten. Zij bevatten de meest-treffende en verrassende bijzonderheden op
allerlei gebied en doet niet alleen in het algemeen, doch ook in de kleinste details (dank de eerbiedwekkende massa literatuur en archeologisch materiaal, dat doorwerkt werd) een nieuw en betrouwbaar licht opgaan over de pontificaten, die ter behandeling komen, in casu van Paus Clemens XI,
Innocentius XIII, Benedictus XIV en Clemens XII. Ter sprake komen in deel 15 hoofdzakelijk het
Jansenisme en het vraagstuk der Chineesche ritus, terwijl het zwaartepunt gelegd is op de
schildering van de Kerk-politieke gebeurtenissen, terwijl de kerk-religieuze toestanden de verschillende landen op de tweede plaats behandeld werden. Deel 16 vraagt allereerst de aandacht
voor den erudieten paus Benedictus XIV, den voortreffelijken canon-kenner, die de verhouding en
positie van den modernen staat t.o.v. de Kerk in een juist licht plaatste en menig Kerk-juridisch
vraagstuk definitief tot oplossing bracht. Ten slotte wordt de moeilijke periode voor de Kerk onder
Clemens XIII behandeld -- immers toen zette de strijd tegen de Jezuietenorde in, met als gevolg
een openlijke stellingname tegen Kerk en pausschap.

L. PFANDL: Johanna die Wahnsinnige. Geillustreerd. Herder & Co.,
Freiburg i. Br., 1930. 196 blz.
geb. M. 6.80.
Een boeiend en leerzaam werk over de moeder van Karel V. Niet alleen om haar, doch meer nog
om hetgeen over haar afstammelingen wordt meegedeeld, over Karel V en Filips II en zijn zoon
Don Carlos, is het voor ons, Nederlanders, hoogst belangrijk. Veel in het karakter der beide
vorsten onzer landen wordt begrijpelijk, wanneer men dit boek aandachtig doorwerkt. De schrijver
toont namelijk aan, dat Joanna aan dementia praecox leed of schizophrenia en haar achterkleinzoon Don Carlos, door Schiller vereeuwigd, aan zwakzinnigheid, welke ongetwijfeld aan erfelijke
belasting is toe te schrijven. Wanneer men de Spaansche vorstenhuwelijken van dien tijd nagaat,
kan dat niemand verwonderen. Filips is zeker een tragische gestalte. Door zijn naaste omgeving
werd hij voortdurend bespionneerd en verraden. Willem van Oranje betaalde jaren lang een
kamerdienaar des konings om diens papieren en geheimen machtig te worden. Pfandls oordeel
over onze bevrijdingsopstand is wel wat erg hard en rauw en toont Bemis aan voldoend
historisch inzicht.
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G. B. PICOTTI: La Jeunesse de Leon X. Vertaald uit het Italiaansch
door F. Hayward. R. Payot, Paris, 1931. (22.5 X 14). 326 blz.
ing. Ffr. 25.—.
In een zeer betrouwbare en gedocumenteerde studie laat G. Picotti, zeer op de hoogte van het
tijdvak der Renaissance, ons zien, dat op slot van zaken de tweede zoon van Laurent de Medici
weinig beantwoordde aan de verwachtingen, die zijn vader van hem koesterde. De omgeving,
waarin hij werd opgevoed is die van pracht en praal van het Italie der XVe eeuw. De „jacht op
de beneficiet-, die men voor Johannes maakte, terwijl hij te Pisa een vrij los studentenleven
leidde, eindigde met het kardinalaat. Wat zal die kardinaal van 13 jaar gaan doen? Laurens
wilde, dat hij als bemiddelaar zou dienen tusschen Florence en Rome. Alexander II zou willen,
dat hij invloed zou uitoefenen op zijn broer Petrus, de onwaardige opvolger van Laurens. Hierin
slaagde hij slecht. Daar het succes destijds de eenige waarborg van het vertrouwen was. dringt
men den jongen kardinaal weldra op den achtergrond. Dan volgt de catastrophe: de Medici
worden uit Florence verjaagd. En op 20-jarigen leeftijd vertrok hij, wien het lot een zoo schitterende wraak zou geven, in ballingschap. Picotti heeft die 20 jaar dag voor dag gevolgd, kan
men zeggen. Hij beweegt zich met gemak in dit Italiaansche geharrewar, waar de geschiedenis
der Kerk op het punt staat een te worden met een diplomatie overeenkomstig de leer van
Machiavelli.

PIRENNE ET HALPHEN: La Fin du moyen age. F. Alcan, Paris,
1932. (21 X 14). Deel I 650 blz. Deel II 375 blz.
Tezamen ing. Ffr. 60.—.
Het tijdperk 1285--1492 omsluit het einde van een wereld en het begin van een nieuwe. Sedert
het einde der 13e eeuw zijn zoowel de grondidee als de vormen van de middeleeuwen aan het
wankelen geraakt door een langzame werking die alles aantast. Deze collectie onder de leiding
van Halphan raakt in de twee deelen over deze periode alle kwesties die de katholieke zaak
betreffen, met dien verstande, dat niet alle medewerkers het doen in den gewenschten geest. Waar
nergens de godsdienst wordt aangevallen, veronderstelt men toch ook nergens het bovennatuurlijke.
Dit groote deel, zeer wel ingelicht, helder en uit verschillend oogpunt zeer interessant, (Pirenne
spreekt er herhaaldelijk over de Nederlanden) verraadt toch geen bijster weldoenden geest. Op
dit voorbehoud na, moeten wij toch besluiten dat de heele wereldgeschiedenis dier dagen op de
meest barmonische wijze is samengevat als de instrumenten in een orkest.

R. POINCARE: Au service de la France. Pion Nourrit & Cie., Paris,

1931. (22 X 14). 365 blz.

gec. Ffr. 30.—.

Dor en nauwkeurig, evenals de andere deelen, verhaalt dit boek dag voor dag de gebeurtenissen
van 't jaar 1916, zooals de President der Republiek ze kende vanuit zijn bureau. Het vizioen van
Verdun is een beetje gesluierd in dit bock. De gebeurtenissen van Saloniki en de houding van
Griekenland zijn er met groote nauwkeurigheid beschreven, evenals alles wat de diplomatie
betreft. Alles bij elkaar is het een beetje eentonig, in vergelijking met sommige van zijn voorgangers, maar het is vol kostbare getuigenissen, die een aantal onjuiste beoordeelingen over dat
jaar, dat reeds zoo veraf schijnt, recht zetten.

J. FRANCIS PRIMO: La jeunesse de Brissot. Bernard Grasset, Paris,
1932.
Een figuur uit de Revolutie, wel eenigszins vergeten, maar wiens rol toch belangrijk is geweest.
Brissot was de zoon van den kok te Chartres. Hij doet aan allerlei kuiperijen te Parijs, maar
de Bastille wacht hem. Hij vlucht naar Londen en verbindt zich aan de bekende Courier d'Europe
onder redactie van Swinton. Geruineerd, komt hij in Parijs terug, werpt zich in de politiek en
vindt zich rijp, om Frankrijk in Revolutie te helpers brengen. De revolutie, die zich eerst van
hem bediende, doet hem op zijn beurt van het tooneel verdwijnen. De schrijver, wiens pen dikwijls
te vrij is en wiens eerder slechte dan deugdzame gedachten met talent worden uiteengezet,
betreurt die tragische, ontknooping: men kan er integendeel slechts een rechtvaardige straf in zien.

ANTOINE REDIER: Zita. Redier, Paris, 1931. (11.5 X 18.5). 278 blz.
ing. Ffr. 15,—.
Dit boek, dat geen kunstgrepen gebruikt, maar eenvoudig zegt, welke het leven was van deze
bewonderenswaardige vorstin, spreekt tot aller hart beter dan geleerde historische verhandelingen.
Men vindt er amusante bladzijden over de kleine prinses van Bourbon-Parma, opgevoed in de
oude Fransche tradities — die van Naar geslacht -- en niet minder belangwekkende beschouwingen over het huwelijk, het familieleven, de verheven echtgenooten zelve. Men leest er schoone
passages en ontroerende over hun regeering, over de beproevingen van keizer en keizerin, over
hare groote tegenslagen, maar wat zonder tegenspraak het mooiste in heel dit boek is, het adembenemend verhaal van de geheime onderhandelingen voor den wereldvrede ondernomen door keizer
Karel en zijn schoonbroer Prins Sixtus van Bourbon en waar Zita de ziel van was.

Dr. HANS G. VON RIBBECK: Kaiser, Reichsprasident and U.S.A.
President. Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1930. (24.5 X 16). 136 blz.
De schr. heeft zich in dit boek tot taak gesteld de bevoegdheden der drie genoemde functionnarissen, met heel kort 'n groei uit de geschiedenis weer te geven en te vergelijken. Zoo vindt
men Kier alles over verkiezing, rechtspositie, verantwoordeilijkheid, task, bevoegdheden, uitvoerende, wetgevende macht en hun verhouding tegenover de andere staatsorganen, zoo wetenschappelijk mogelijk opgebouwd. Vooral de vergelijkingen zijn leerzaam. Een werkje dat ern
heel zakelijk helder theoretisch inzicht geeft.
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G. A. DE RIDDER: Dr. Th. de Visser. Geillustreerd. La Riviêre &
ing. f 1.20.
Voorhoeve, Zwolle, 1932. (21 X 15.5). 109 blz.
Een schets van Dr. De Visser, een nationale figuur, die welkom zal zijn; want bij alle partijen
in Nederland heeft hij warme sympathie ondervonden. Met groote pieteit heeft de schrijver zich
van zijn taak gekweten. Mensch van groote gaven naar geest en hart, en met een groote werkkracht, wordt hij pier vooral geschetst, als mensch van Christelijk geloof, waarin hij geheel zijn
leven kracht en bezieling gevonden heeft voor zijn veelzijdigen en omvangrijken arbeid.

Dr. P. H. DE RITTER Jr.: De donkere poort. D. A. Daamen, Den
ing. f 5.25, geb. f 6.75.
Haag, 1932. Deel II. 410 blz.
Dit tweede deel vangt aan met de dreigende kans, dat wij in het voorjaar van 1916 toeh nog in
den oorlog betrokken zouden worden, zooals Ritter ook dat gevaar schildert, dat ons in den
zomer van 1918 boven het hoofd heeft gehangen. Voortdurend blijft de schrijver den opperbevelhebber de hand boven het hoofd houden. Zooals den Anti-Oorlogsraad steeds een verdiende
pluim op den hoed wordt gestoken, zoo krijgt de bond van neutrale landen telkens een gepast
verwijt. Levendig beschrijft Ritter den nood aan voedsel, en aan de duizend en een zaken, die in
die benarde tijden gerantsoeneerd waren. Het opbrengen en torpedeeren van onze schepen door
„de beschermers der kleine naties'', het bombardeeren door vliegmachines van onze steden, het
annuleeren der Russische papieren, en ten slotte de vredespogingen vooral van Paus Benedictus
werkt hij uitvoerig uit. Natuurlijk kan de schrijver het niet laten om in een paar omhaakte zinnetjes
er zijn geruchtmakende Brusselsche documentenaffaire bij te betrekken. Ondanks kleine feilen een
rijk gedocumenteerd, smakelijk verteld stuk geschiedenis van ons vaderland.

Jhr. Dr. A. F. DE SAVORNIN-LOHMAN: Jhr. Dr. A. F. de SavorninLohmann. C. Blommendaal, Den Haag, 1932. (24 X 16). Deel I: 290
blz. Deel II: 344 blz.
Een voortzetting van de uitgave van de politieke geschriften van Dr. De Savornin Lohman. In
twee deelen worden de bijdragen, tijdens zijn politiek leven verschenen, bijeengebracht, en in
verscheidene rubrieken gerangschikt, hetgeen het overzicht zeer bevordert; o.a. de strijd en de
splitsing tusschen Kuyper en Lohman, de organisatie der Antirevolutionnaire partij en der
Christ. Hist. Unie, de verhouding van Lohman tegenover andere partijen, politieke personen en
de staatkundige vraagstukken van zijn tijd. Aileen Lohman is bier aan het woord. In het staatkundig leven heeft hij tegenover partijen en personen een zeer onafhankelijke positie ingenomen;
hij liet zich allerminst beinvloeden door partijbesluiten. Daarom zijn deze deelen een zeer waardevolle bijdrage voor de parlementaire geschiedenis van Nederland.

JOHAN W. SCHOTMANN: Schijnwerpers. Geillustreerd. A. W. Sijting. f 3.90, geb. f 4.90.
hoff, Leiden, 1932. 400 blz.
Een doordringende en rake teekening van denkwijze en aard van dichters en zieners als Shaw,
Ludwig, van geleerden als Freud, Einstein e.a., van politieke figuren als Hindenburg, Foch,
Mussolini, Schacht e.a. Deze marquante persoonlijkheden, tot wie schr. zich wende, wist hij te
verlokken tot het openbaren van hun diepste levenshouding, en bijna Been gebied van het
moderne geestesleven bleef daarbij onbestreken. Politieke en cultureele stroomingen, bolsjewisme,
fascisme, internationalisme, individualisme, geslachtsleven en ethiek, de economische verwikkelingen
en verwachtingen, het Jodenvraagstuk, de arbeiderskwestie, al deze cultureele complexen werden
op de meest verschillende wijzen beroerd en beschouwd. Op deze wijze is een beeld van onzen tijd
ontworpen, dat, hoewel eenzijdig en subjectief bezien, de aandacht verdient van geestelijk
volwassenen, die hun kijk op de wereldproblemen willen verrijken, doch zelfstandig weten te
zien en te oordeelen. Voor R.K. bibliotheken is 't boek uiteraard niet geschikt.

Dr. J. L. SNETHLAGE: De religie van het bolschewisme. Van Gorcum
geb. f 0.75.
& Co., Assen, 1932. 20 blz.
In Rusland, waar alle religien van staatswege om politieke redenen zijn uitgebannen, bestaat
volgens schr. nog een religie, die aan het bolsjewisme als zoodanig eigen is en niet van zijn
wegen te scheiden is, -- waarover dan nader in bijzonderheden wordt uitgeweid.

ANDRI SIEGFRIED: La crise Britanique au XXe Siëcle. Armand
ing. Ffr. 10.—.
Colin, Paris, 1931.
Sedert den oorlog is het economisch evenwicht in heel Europa gestoord; doch nergens misschien
zoo diep en onrustwekkend als in Engeland. Welke zijn de redenen van dien hachelijken toestand? Engeland, verblind door zijne vroegere wereldheerschappij, heeft niet snel genoeg de
algemeene omwenteling, door den oorlog in de economische toestanden teweeggebracht, noch zijn
zoo veranderde betrekkingen met de Dominions en de andere landen ingezien. Het heeft de vooroorlogsche handels- en nijverheidsvoorwaarden na den oorlog willen voortzetten; zijn geldwezen
op zijn vroeger peil houden, al was het dan ook op artificieele wijze, en vooral voor heel het
Britsche yolk, de gewonen „standard of living"van den arbeider ophouden. Al deze problemen
worden door schr. met bondige klaarheid uiteengezet.

Dr. THEODOR VON SOSNOSKY: Die Rote Dreifaltigkeit. Gegeb. M. 7.60.
illustreerd. Benziger & Co., Köln, 1931. 224 blz.
In markante schilderingen trekt dit boek een vergelijking tusschen het boljewisme en de Fransche
Revolutie (vrijheid, gelijkheid, broederschap). Geen dorre bespiegelingen, doch boeiende beschrijvingen van de analogien tusschen beider stelsel en vooral van de schrille antithese tusschen
woord en daad, theorie en practijk. Een buitengewoon belangwekkend boek, waarin met veel
talent is bijeengebracht, waarvoor men anders verscheidene werken zou moeten raadplegen.
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GRAF ALEXANDER STENBOCK FERMOR: Deutschland von
Unten. Geillustreerd. J. Engelhorn, Stuttgart, 1932. 158 blz.
't Bitter-droeve relaas van een zwerftocht van een gewezen mijnwerker, door het verarmde
Duitschland. Schr. bezoekt de verlaten dorpen in 't Frankenland, in Silezie, hij toeft onder de
werkelooze wevers in het Uilengebergte, de van werk en opdrachten verstoken speelgoedmakers
in het Ertsgebergte, de glasblazers in de Thuringer-bosschen -- hij treft weer zijn oude kameraden
in 't Roergebied en besluit zijn tocht met een bezoek aan de Leuna-werken: eens 't brandpunt der
Duitsche industrie. Overal ontmoet hij ellende, honger, ontreddering, doch 't valt op, dat schr.
alleen deze schaduwzijden ziet —. In z in kijk op Duitschland eenzijdig, is z'n opwekking tot
verbetering daarenboven onaanvaardbaar -- want extreem-communistisch.

J. T. TREBITSCH-LINCOLN: De grootste avonturier der twintigste

eeuw. Geillustreerd. W. J. Thieme & Cie., Zutphen, 1932. (22 X 15).
240 blz.
ing. f 2.90, geb. f 3.90.

Ongetwijfeld is deze politieke avonturier van slecht soort, een man met groote verstandelijke
gaven — ook hierop gaat hij prat -- maar zijn trotsch en onhebbelijk egoisme hebben hem belet
deze kostelijke gaven op een goede wijze te gebruiken. Enkele malen gewaagt hij van zijn journalistieken flair. Die staaltjes zijn niet ongelooflijk, want het onderhavige boek is een specimen
van vlotte journalistieke reportage. Wie een avond genieten wil van een stel politieke bedriegerijen van de dwaaste en meest uiteenloopende soort, kunnen we dit boek recommandeeren. Een
Nederlander is allicht nuchter genoeg om niet alles au serieux te nemen. Uit historisch oogpunt
dient er echter op gewezen, dat deze levensbeschrijving, als zoodanig verre van voldoende moet
genoemd worden.

S. A. I. MARIE DE RLISSIE: education d'une Princesse. Stock, Delamain & Voutelleau, Paris, 1931. (18 X 11.5). 406 blz.
Dit uitnemend geschrift van Grootvorstin Maria van Rusland zal om 't erin verhaalde en om de
meesterlijke manier, waarop 't verhaald werd, wat voorafging en misschien nog volgen mocht
aan Russische revolutie-memoires het bestaan voor 't oog der critiek zeer moeilijk maken.
De Grootvorstin is een zeer begaafd schrijfster zonder de pretenties van een begaafd schrijfster.
Ze is van zoo hooge afkomst, dat ze beter dan wie ook de betrekkelijke waarde van een hooge
afkomst leerde beseffen. En haar leven was z66 bewogen, dat 't verhaal ervan geen „romannetje" behoefde om tot een „vie romanc6e" te worden aangelengd.

SACCO ET VANZETTI: Lettres. Vertaald uit het Engelsch door
Jeanne Guêhenno. Bernard Grasset, Paris, 1932. (19 X 12). 312 biz.
Een internationaal comit6 -- Ben. Croce, J. Dewey, Theod. Dreiser, Max. Gorki, Hor. Kallen,
Sinclair Lewis, Romain Rolland, Bertr. Russel, H. G. Wells, Stefan Zweig —, steunde de uitgaaf
van de brieven, door Sacco en Vanzetti in de gevangenis geschreven. Die brieven, allerminst
van geleerde letterkundigen, maken een indruk van eerlijkheid en kinderlijkheid. De vertaalster
en inleidster kiest partij voor de Italianen en hun onschuld tegen de Amerikaansche bourgeoisie
met haar puriteinschen hoogmoed. Wie belang stelt in de geestesbewegingen van dezen tijd, zal
het de moeite waard vinden de brieven en de toelichtingen te lezen.

Dr. HJALMAR SCHACHT: Das Ende der Reparationen. Gerhard
Stalling, Oldenburg I.O., 1931. (21.5 X 14). 246 blz.
ing. M. 6.20, geb. M. 6.85.
Onder de politieke literatuur, welke den laatsten tijd in Duitschland verschijnt, neemt de
nationaal-socialistische een belangrijke plaats in. Ook in het onderhavige boek treden de eenigszins radicale ideeen hier en daar duidelijk aan het licht en van een anti-Fransche tendenz is
het evenmin vrij te pleiten. Het heele boek is niets anders dan een gedocumenteerde aanklacht
tegen de immoreele en onrechtvaardige eischen van het verdrag van Versailles, dat volgens den
schr. geen verdrag is, in den eigenlijken zin van het woord.

FRIEDRICH SIEBURG: 1910-1930. 20 Jahre Weltgeschichte in 700
Bildern. Transmare Verlag, Berlin, 1931. (26 X 18). 300 blz.
In kort bestek is een overzicht van de wereldgeschiedenis bijeen gebracht in den vorm van
fotoreproducties, zoodat de voomaamste feiten en personen uit de laatste decennien als bet ware
tot den lezer spreken. jammer dat het onderhavige prentenboek met een bepaalde tendenz is
samengesteld, al blijft deze in de vrij neutrale inleiding tamelijk wel verborgen. In elk geval
is het doorbladeren van deze kleine drie honderd pagina's vol fotoreproducties een interessante
bezigheid, die tot het trekken van de conclusies bij de kijkers -- ieder voor zich -- gereede
aanleiding geven zal.

EM. STICKELBERGER: Heiden der Reformatie. D. A. Daamen, Den
ing. f 2.25.
Haag, 1931. (23 X 15.5). 227 blz.
Katholieke, zoowel als niet-Katholieke lezers, die iets afweten van eerlijke, objectieve geschiedenis zullen 't evenzeer eens zijn. dat de ondertitel van dit werk „Episoden uit de geschiedenis"
bezijden de waarheid is en 't boek, voor verreweg 't grootste gedeelte een subjectieve, zeer antipapistische verdraaiing der objectieve feiten. Vandaar dat van bijna alle leidende figuren die
in deze korte, opeenvolgende episoden voorkomen, helden „gemaakt" zijn, die 't niet en zeker
niet in die mate waren, zooals de onpartijdige Katholieke en niet-Katholieke geschiedschrijving
ons getuigt. Werkelijk men bewijst onze niet-Katholieke vrienden geen dienst met 't fabriceeren
van geloofshelden, wet wanneer men werkelijke heldenfiguren eenvoudig, objectief getrouw teekent
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in hun tijd en omgeving, Een objectief historicus kleineert de tegenpartij niet, om zijn helden
groot te maken; daarvoor zou hij zich schamen.

UGO UNIONI: La comtesse M. Th. Ledokowska. Vertaald uit het
ing. Ffr. 10.—.
Italiaansch. P. Marietti, Torino, 1932. (18 X 12).
Een ferme vrouw, een heerlijk werk, een naam die dierbaar is aan de Kerk; dit blijkt uit alles
in dit toewijdingsvol, bezadigd gehouden boek. 't Is een vertaling waard.

Dr. L. G. J. VERBERNE: Gijsbert Karel's leerjaren. .H. J. Paris, Amsterdam, 1931.
Gijsbert Karel heeft het zijn biografen in deze perioden van zijn leven in zekeren zin gemakkelijk
gemaakt, hij hield een zeer uitvoerige correspondentie met talrijke personen, maar anderzijds
heeft het aan Dr. Verberne zeer veel tijd en onderscheidingsvermogen geeischt, om uit het
massa-materiaal te schiften en datgene eruit te lichten wat dienen moest om het levensbeeld
van Gijsbert Karel in deze periode te ontwerpen en of te maken. Zich uitermate voelen, zich
overal op den voorgrond dringen, en steeds een leidende rol willen spelen, kenmerkt zijn
karakter in zijn leerjaren, dat door Dr. Verberne van alle zijden uitnemend wordt belicht. Al
verrichtten Prof. Fruin en Prof. Colenhrander op dit terrein belangrijken voorarbeid, deze
dissertatie mag zich zonder twijfel voortaan aandienen als de veilige gids in deze periode van
het leven van Gijsbert Karel van Hogendorp.

Dr. RAYHU VIRA: Uit de praktijk der geweldloosheid. Van Loghum
Slaterus, Arnhem, 1931. (23 X 15). 180 blz.
Het feit, dat in Indie de geweldlooze opstand opnieuw is uitgebroken, maakt dit relaas van
Rayhu Vira uitermate actueel. Het openbaart de geweldloosheid van de brekers van het gouvernementeel zoutmonopolie, van den boycot van Westersche productie, van de non-cooperators in
haar kracht en in haar zwakte. Welke zwakte hierin is gelegen, dat 's menschen gewelddadig
aangelegde,natuur ten slotte sterker is dan de leer van de non-resistance, dat een massa we' tot
gewelddaden is op te zweepen, maar op den duur niet is te houden in het spoor der geweldloosheid. En dat terwijl de machthebber maar wacht op het Ontsporen om toe te slaan. De beschuldigingenvan Raghu Vira aan het adres der Britsche machthebbers en hunne dienaren zijn op het
eerste gezicht vrijwel vernietigend. Intusschen blijft het de vraag, of bruut geweld schering en
inslag is, waar de hier bijeen gebrachte voorbeelden daarvan een conflict van eenige jaren
betreffen in een land als een werelddeel met een bevolking van eenige honderden millioenen
zielen.

Prof. Dr. F. J. DE WAELE: Romeinsch Nijmegen. Dekker & Van de
de Vegt & J. W. van Leeuwen, Nijmegen, 1931.
Een historische synthese van de opdelvingen die vroeger en vooral in de laatste tijden gedaan
werden in het antieke Noviomagus, welke aan de N.W. peripherie lag van het Romeinsche
wereldrijk. Zooals de schrijver, die hoogleeraar is aan de Universiteit van Nijmegen, het in zijn
voorwoord zegt, „kunnen wij niet verwachten dat het resultaat van zijn werk het volledige
kleurig gebrandschilderd raam worde waarin schriftelijke overlevering het lijnen- en beeldenvormend lood, de oudheidkundige restende scherven vormen van het kleurig glas." Desniettemin
is de lezing van deze studie in hooge mate belangwekkend zelfs voor oningewijden in de klassieke
geschiedenis; het werk getuigt van een buitengewoon kritisch aangelegden geest en is een rijke
bron van wetenschappelijke documentatie.

RUDOLF WAGNER: Hinter den Kulissen des groszen Hauptquartier.
M. 3.75.
Adalbert Schultz, Berlin, 1932. 240 blz.
Dit boek wil het bewijs brengen dat Duitschland den oorlog had kunnen winnen niet alleen
in 1914, doch ook nog in het oorlogsjaar 1918. Om dat bewijs te leveren onthult de schrijver
vele dingen, die geschied zijn achter de coulissen van het Hoofdkwartier, terwijl voor vele
mislukkingen de schuld wordt gegeven aan den Keizer en zijn camarilla. Hij klaagt hem aan fel
en onverbiddellijk voor veel bloed, dat niet had vergoten behoeven te worden.

E. WEGGEMANT-GOEDEMONT: De geestelijke cultuur van Kelten
en Germanen. Engelhard, van Emden & Co., Amsterdam, 1931.
(24 X 16). 125 blz.
In het eerste hoofdstuk trekt de schrijfster een parallel tusschen de Germaansche en Keltische
mythologie en besluit tot een gelijke kennisleer die achter hun pantheon ligt. Vervolgens behandelt
zij de goden des lichts met hunne verheven en aantrekkelijke attributen, en de goden der duisternis donker en afstootend in duisternis en lijden. In het derde hoofdstuk geeft zij de leer der
drieheden zooals ze in verschillende godsdiensten voorkomen. In deze vergelijkende studie tusschen
den godsdienst en mythologie der Germanen en Kelten met het Christendom, staat de schrijfster
geheel op rationalistisch standpunt. Een tabel van sigillen, runen en goden geeft een duidelijk
overzicht en onderlingen samenhang zooals de schrijfster het uiteenzette.

B. WIARDI-BEEKMAN: Het syndicalisme in Frankrijk. E. M.
Querido, Amsterdam, 1931. (24 X 16). 228 blz.

H.

Deze dissertatie is niet op de eerste plaats opgebouwd uit de massaliteratuur die over het
Syndicalisme verscheen, maar de Fransche vakbeweging zelf is zijn voornaamste bron, n.l. schr.
is zijn gegevens gaan halen bij de „Federation des bourres du travail" en „Confederation general
du travail" te Parijs, en bij de organisaties daarbij aangesloten. Want in hoofdstuk VII toont hij
13
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aan dat er tusschen de vakvereenigingsbestuurders en de theoretici van het syndicalisme wezenlijke
verschillen bestaan. Daarom waarschuwt de schrijver de literatuur van het syndicalisme met
zekere reserve te gebruiken, die meer het karakter draagt van apologie en refutatie. In onzen tijd
van zoeken en tasten, om het maatschappelijk leven dat in den wereldcrisis hopeloos schijnt vastgeraakt te zijn, een gezonde en vaste basis te geven, kan deze beweging der arbeidersbeweging
in Frankrijk tot leering zijn, een baken in zee om de vele klippen die in dit gebied liggen. met
zorg te vermijden.

Dr. G. A. WUMKES: Scads- en dorpskroniek van Friesland. W. A.
Eisma, Leeuwarden, 1930. 59 blz.
Een losse verzameling kronieken, samengelezen uit dagbladen en officieele stukken als resolution
en sententies, hoofdzakelijk van gewestelijken aard, welke de Friesche historie van 100-4800
nader belichten. Voor archivarissen 'n lezenswaardig werk.

LAND- EN VOLKENKUNDE
Van Nederlandsche uitgaven is voor een breederen kring misschien wel
het belangrijkst de derde druk van het zoo bekende standaardwerk
Nederland als Polderland 1 ) door A. A. Beekman, Niet alleen was de
tweede druk uitverkocht, maar in de ruim 15 jaren, die sinds het verschijnen verstreken zijn, was deze ook op vele punten verouderd. Immers
op waterstaatkundig gebied is in deze laatste jaren in ons land enorm
veel veranderd, we noemen slechts de Maas-kanalisatie, den aanleg van
vele nieuwe kanalen (b.v. Rijn—Twentekanalen), het verbeteren van
de beneden-Maas en de Zuiderzeewerken. De nieuwe druk is geheel
up-to-date gebracht, terwijl in het eerste hoofdstuk De Zee, door den
chef van den Hydrografischen Dienst, J. L. H. Luymes, de nieuwe
inzichten over de getijden verwerkt zijn geworden.
Een aardige monografie verscheen over De Gemeente Reeuwijk 2 ) van
de hand van A. C. de Vooys. De directe aanleiding tot het samenstellen
van deze kleine, maar goed gedocumenteerde verhandeling was het plan
tot drooglegging der Reeuwijksche en Sluipwijksche meren; terwij1 nog
geen sociaal-geografisch onderzoek over dit gebied verricht was.
Dergelijke monografieen, zijn zeer noodzakelijk om tot een goed inzicht
in de sociaal-geografische structuur van ons land te komen.
In een keurig uitgevoerd werkje, Deventer in 1931, 3 ) licht het Departement Deventer van de Nederl. Mir voor Nijverheid en Handel ons in
over Deventer's nijverheid, waaraan echter belangrijke, algemeene hoofdstukken over ontstaan, geschiedenis en beteekenis van Deventer voorafgaan.
Van der Wielen behandelt in zijn proefschrift: Een Friesche landbouwveenkolonie 4 ) de ontwikkeling van de Gemeente Opsterland als type
van een veenkoloniaal gebied in den Zuid-Oosthoek van Friesland.
Te Delft werden mede onder de auspicien van de Technische Hoogeschool een reeks voordrachten gehouden, welke onder den titel: Het behoud en de uitbreiding van natuur- en landschapschoon 5 ) gepubliceerd
zijn geworden. Deze voordrachten hadden ten doel: onderlinge voorlichting van hen, die krachtens ambt en uitroeping in dezen werkzaam zijn en
het wekken van de publieke belangstelling.
In Zwerftochten 6 ) verhaalt Nico van Suchtelen over zijn eerste pionierstochten met de tent door Nederland. Maar niet alleen voor het kampeeren zal de schr. zijn jeugdige lezers weten te enthousiasmeeren, ook
lief de voor de prachtige natuur van ons Vaderland moet opgloeien bij
den lezer van dit suggestieve werkje, dat een vrijwel ongewijzigde
herdruk is van een aantal schetsen, die deels vOOr, deels tijdens den
wereldoorlog geschreven werden. De eerste 5 schetsen, die den lezer
naar Italie en de Alpen voeren, zullen waarschijnlijk meer door ouderen
gewaardeerd worden.
Ter gelegenheid van het gouden feest van de Nederlandsch-ZuidAfrikaansche Vereeniging is een gedenkboek: Nederland-Zuid-Afrika 7)
uitgegeven. Deze bundel geeft een reeks opstellen van de hand van
verschillende voormannen over oude en nieuwe betrekkingen tusschen
Nederland en Zuid-Afrika. Dit werk, dat ook groote documentaire en
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historische waarde bezit, zal er zeker toe bijdragen, om de belangstelling
voor de Groot-Nederlandsche gedachte te verlevendigen.
„jenseits der Groszmachte", 8 ) uitgegeven door Prof. Haushofer, is
bedoeld als aanvullend werk voor de nieuwe bewerking van Kjellen's
bekende werk: „Die Groszmachte". Tal van bekende Middel-Europeesche
geografen hebben hierin ieder een bepaald gebied op geopolitischen
grondslag behandeld. Noemen we slechts: „Die Lateinamerikanischen
Staaten" door Prof. Maull, „Afrika" door Prof. Obst, „Australien and
Neu-Seeland" door Prof. Geisler, terwijl van ons eigen land een zeer
origineele bewerking verscheen van de hand van Prof. van Vuuren.
Deze laatste bijdrage is de beknopte samenvatting van de gelijktijdig te
Utrecht verschenen studie: „Die Niederl5nde and ihr Kolonialreich". 9)
Hierin heeft de schrijver het zelfstandige bestaansrecht van ons land
op historische en geografische gronden bewezen en tevens onze verhouding tegenover onze Kolonien weergegeven, die moet berusten op
vrijheid van ontwikkeling van het eigen cultuurbezit op eigen ethischen
grondslag.
Eveneens van de hand van Prof. van Vuuren verscheen een belangrijke
verhandeling over „De Merapi", 1°) die echter veel meer geeft dan de
bescheiden titel en ondertitel: Bijdrage tot de sociaal geographische
kennis van dit vulkanisch gebied, doet vermoeden. Immers niet alleen
de Merapi en zijn velerlei problemen, niet alleen de sociale beteekenis
van het recente vulkanisme in onzen Archipel worden hier besproken,
maar al de groote problemen, welke ons, Nederlanders, in verband met
onze verhouding tot ons koloniaal bezit, belang inboezemen, worden hier
aangeroerd, waarbij betoogd wordt, dat juist door de aanraking van het
tropische landbouwgebied met den Westerschen Cultuurkring de
motorische krachten tot een zegenrijke verandering in de sociale structuur
gewekt werden.
Over Ceylon, Celebes en Nieuw-Caledonia vertelt Fritz Sarasin in
„Aus den Tropen". 11 ) De 8 voordrachten, welke over een Lange reeks
van jaren gehouden zijn, zijn t.d. in dezen bundel voor den Len maal
gedrukt, t.d. werden zij in verschillende tijdschriften opgenomen. Het
zijn levendige schilderingen van de tropische natuur, van het plantenen dierenleven, van Schr.'s lotgevallen met gedeeltelijk nog wilde inboorlingen. Sarasin zelf zegt, dat veel van wat hier over deze inboorlingen,
speiaal over de heidensche stammen van Celebes, gezegd wordt, thans
niet meer geldt; toch hebben deze schilderingen hun waarde als historisch
document.
In een modern, prachtig geillustreerd werk „Das Land der Deutschen" 12)
heeft Diesel, een noon van den bekenden uitvinder van de Diesel-motor,
zijn vaderland geschetst. Dit is een merkwaardig boek, waarin op zeer
eigene wijze de verandering van het Duitsche natuurlandschap tot
cultuurlandschap en de wording van het „machine-landschap", een landschap, dat tusschen rails, vlieglijnen, reuzen-steden en geasphalteerde
straten ingesponnen is, behandeld worden. Solger's werk: Der Boden
Niederdeutschlands nach seiner letzten Vereisung 13 ) zal, speciaal als
vergelijkingsmateriaal voor studies in ons eigen land, wel alle Neder-
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landsche geografen belang inboezemen. Reeds in een vorig overzicht
werd er op gewezen, hoe onze inzichten omtrent de werking van het
diluviale ijs zich tegenwoordig wijzigen. Solger heeft zich nu in dit werk
tot taak gesteld, na to gaan, wat aan de landschapsvormen van NoordDuitschland veranderd is sedert den ijstijd, omdat eigenlijk eerst dan
de zuiver glaciale vormen beschouwd kunnen worden. Daarbij heeft hij
op groote schaal voor de verluchting gebruik gemaakt van blokdiagrammen.
Bijna 40 jaren zijn verloopen, sinds Friedrich Ratzel, een der grootste
geografen, die Duitschland heeft voortgebracht, den grondslag voor
zijn werk: „Deutschland" 14 ) legde. Nu, 28 jaren na zijn dood, nadat
nog een paar onveranderde herdrukken het licht hadden gezien, heeft
Erich von Drygalski een nieuwe druk verzorgd, welke echter floodzakelijk eenige veranderingen moest ondergaan; dit eenigszins moderne
kleed heeft echter aan de groote bekoring, welke van dit werk uitgaat,
Been schade gedaan, integendeel!
Thans zijn ook voor Westfalen onder den titel: „Westig ische Landschaften" 15 ) de geografische beschrijvingen van topografische kaartbladen 1: 25000 verschenen. Wie met deze kaarten gewapend wandeltochten in dit gebied onderneemt, zal zijn inzicht in de geografie van
dit landschap door lezing van dit werk zeer kunnen verdiepen.
Als „Erganzungsheft" van Petermann's Mitteilungen — een serie, waarin
reeds zoovele waardevolle geschriften verschenen — publiceert Lautensach het 1 e gedeelte van een uitvoerige landkunde over Portugal 16 ); in
het 2e gedeelte zullen de Portugeesche landschappen behandeld worden.
Over de geografie van Portugal was betrekkelijk nog weinig gewerkt
en zoo zal dit grondige werk met vreugde begroet worden. In de serie
„Auslandkundliche Vortrage der Technischen Hochschule Stuttgart"
verscheen een werkje over Italien 17 ) en een over Siidamerika 17 ), waarin de moderne ontwikkelingen en problemen dezer landen besproken
worden.
Over de moderne ontwikkeling en de sociale en economische problemen
van Canada 18 ) bericht ons Professor Brady, terwijl een tweetal uitgaven
van de American Geographical Society: „The pioneer fringe" 19 ) door
Isaiah Bowman en „Pioneer settlement" 20 ) door een groot aantal
specialiteiten het pioniersleven en de problemen, die deze kwestie medebrengt, bespreken.
Onder de over Aziatische gebieden verschenen werken mogen we wel
in de eerste plaats het werk van onzen landgenoot Visser: „Door de
bergwoestijnen van Azle' 21 ) noemen, dat op even boeiende wijze als
in zijn vroegere expeditie-beschrijvingen zijn derde tocht schildert in
AziE's binnenlanden, in het onbekende terrein tusschen Kashmir en
Chineesch Turkestan.
In de „Wissenschaftliche Ergebnisse der Alai-Pamir Expedition 1928" 22)
en de „Wissenschaftliche Ergebnisse der Dr. Trinkler) schen Zentralasien-.
Expedition" 23 ) zijn twee groote standaardwerken verschenen, waarin
de wetenschappelijke resultaten der beide expedities zijn neergelegd.
Meer populair gehouden werken zijn het mooie, van prachtige illustraties
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voorziene werk „Himalaya" 24) van Prof. Dyhrenfurth over zijne in
1930 gehoudene expeditie en het eveneens rijk verluchte boek over
„Berge and Gletscher im Pamir - 25 ) van Philipp Borchers.
Sven Hedin schreef over „Jehol die Kaiserstadt" 28 ), die in de 17e en.
18e eeuw door de groote keizers nit de Mandschoe-dynastie als zomerresidentie werd gebouwd. Het werd een der beide politieke brandpunten
van het Chineesche rijk en tegelijkertijd een middelpunt van religieuze
cultuur met enorme kunstschatten, waarvan thans veel verwoest is. Daar
Hedin niet alleen deze kunstschatten en hun geschiedenis schildert, maar
ook veel over de groote Mandschoe-keizers vertelt, is dit werk alleen
voor voiwassenen geschikt.
Een samenvattende beschrijving van het Chineesche land en yolk geeft
Georg Wegener in zijn werk: China, 27 ) dat op eigen aanschouwing
gebaseerd, de hoofdlijnen van China's jongste ontwikkeling behandelt.
In „Palestina" 28 ) wordt door Alfred Bonne de nieuwe economische en
sociale omvorming van Palestina geschilderd.
„Aus dem Hochlande der Maya" 29 ) voert ons naar Guatemala. Lentz
heeft in dit werk zijn lotgevallen en indrukken op zijn tochten beschreven,
waarbij vooral de geografische problemen van het land hem boeiden,
maar het werk bevat ook rijk volkenkundig materiaal en hoofdstukken
over geschiedenis en kerkelijk leven. De economische toestanden van
Argentinie komen zeer goed tot hun recht in Martini's: „Das schaffende
Argentinian" 30).
Kohl Larsen's werk: Die Arktisfahrt des „Graf Zeppelin" verscheen
ook in Nederlandsche vertaling onder den titel: „De Poolvlucht van de
„Graf Zeppelin" 31 ). Het is een spannende beschrijving van de zoo
uitmuntend geslaagde tocht naar het Arktische gebied door de „Graf
Zeppelin" gemaakt. Tragisch, maar grootsch is „Alfred Wegeners letzte
Gränlandfahrt" 32 ) , een waardig literarisch monument voor dezen grooten
geleerde en onverschrokken onderzoeker, waarin het verloop van de
groote Duitsche Groenland-expeditie 1930/31, waarbij Wegener het
leven lief, geschilderd wordt.
In „Bergland in der Arktis" 33 ) vinden we resultaten van de Oostenrijksche expeditie naar Spitsbergen in 1931. Een dubbele taak had de
expeditie zich gesteld: Bergtochten in de heerlijke ijsgebieden van
N.W.-lijk Spitsbergen — landschappelijk het mooiste deel van het
Arktische bergland en dan zoologische onderzoekingen aan de kust bij
de broedplaatsen der polaire vogels. Welke tooneelen van heldenmoed
en tragiek ontrolt voor ons het eerste hoofdstuk, waarin de ontdekkingsgeschiedenis van Spitsbergen behandeld wordt. Wat al gevaren
en moeilijkheden het onderzoek van de duin- en vogelwereld van
den Arktis medebrengt, wordt vervolgens in een 12-tat schetsen op
plastische wijze beschreven. Dit is lectuur van de beste soort: boeiend,
pakkend, leerzaam. Daarna volgt een beknopte verslag over de bergtochten. Een reeks prachtige reproducties geven een levendig beeld van
de wondere pracht dezer ijswereld.
Vom neuen Afrika 34 ) is de titel van het werk van Pater Kromer, die
als onderzoekingsreiziger, missionaris en filmoperateur door Kameroen
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en Kongo, door Angola, door Zuid- en Oost-Afrika trok. Het nieuwe
Afrika, nieuw? Waarom? Weet de Europeaan, dat de wereldoorlog ook
Afrika geheel veranderd heeft? Dat in het gevoig van de steeds verder
doordringende industrialisatie Islam en bolsjewisme om de ziel van den
Afrikaan strijden? Dit boek is een noodkreet, die geheel Europa moet
hooren. Van het groote standaardwerk van Pater Schmidt: Der Ursprung
der Gottesidee, verscheen het deel over: Die Religionen der Urvälker
Asiens and Australiens 35 ).
Van bizondere beteekenis is het verschijnen van „Weltgeschichte der
Steinzeit 36 ) van de hand van den Weenschen prehistoricus 0. Menghin.
Deze geweldige, geheel nieuwe synthese van de oudste geschiedenis der
menschheid is de vrucht van een tien-jarig intensief onderzoek. Uitgaande van de prehistorische archaeologie, schildert Menghin de afzonderlijke culturen van den oudsten, middelsten en jongsten steentijd, gaat
ze na over alle werelddeelen en trekt dan een parallel van de resultaten
van het prehistorisch, archeologisch onderzoek met die van de ethnogra fie.
In de jaren 1918,-1924 heeft Gusinde 4 tochten naar Vuurland ondernomen. De resultaten van deze reizen, in zooverre zij den eenen stam
van de Selk'nam, een nomadiseerend jagersvolk betref fen, heeft hij in
een diepgaand werk: Die Selk'nam 37 ) neergelegd. Dit werk wordt als
een der belangrijkste, nieuwe uitgaven der ethnologie en godsdienstwetenschap beschouwd.
Aan het niet meer tot de oercultuur behoorende Oostafrikaansche yolk
der Banyamwezi, de „Kinderen van de Maan" heeft Pater Bosch een
belangrijke, uitvoerige studie: Les Banyamwezi 38 ) gewijd.
Noemen we van de vele algemeen-geographische werken nog: A History
of Geographical discovery and exploration 39 ) door Baker, dat een
samenvattend overzicht over het groote studieveld der ontdekkingsgeschiedenis geeft, en de beide aardige, populaire werkjes in de serie:
„Verstandliche Wissenschaft" verschenen van von Seidlitz over „Der
Bau der Erde" 40 ) en van Drevermann: „Meere der Urzeit" 41 ). In het
eerste worden kort samengevat de nieuwste inzichten over den bouw
der aarde en de bewegingen der oppervlakte uiteengezet, terwijl het
2e de afzettingen op den zeebodem, de zeeplanten en -dieren etc. en
de geschiedenis der zeeèn in de verschillende geologische tijdperken
behandelt. In zijn verhandeling: Permanente verandering van het aardoppervlak 42 ) heeft Dr. Lulofs aan de hand van Aristoteles' Meteorologica I, 14 een specimen van antieke geologie gegeven.
In deze overzichten werd nog niet gememoreerd het verschijnen sinds
1929 van een Nederlandsch algemeen tijdschrift voor Volkskunde en
dialect voor Nederland, 0. en W.-Indie, Vlaanderen, Zuid-Afrika en
Noord-Amerika onder den titel: Eigen Volk 43 ), terwijl ook vermelding
verdient, dat „Geologie en Mijnbouw" 44 ) thans het orgaan is geworden
voor de of ficieele mededeelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig
Genootschap voor Nederland en Kolonien en de mijnbouwkundige Vereeniging, waarin behalve de verslagen der op de vergaderingen gehouden
voordrachten ook reeds menig belangrijk artikel gepubliceerd werd.
Dr. Jacoba B. L. Hol.
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na het begin der spoorwegen, uitstekend geteekend. Het is geen dorre opsomming, maar een
levend geschetst tijdsbeeld met het accent op het toenmalige verkeersleven. Een boek, dat
voor iedereen interessant is. Het behoort ook tot die klasse van boeken, die zoo bijzonder
goed geschikt zijn, om geschiedkundige studies aan te vullen, omdat de locale en tijdseigen steer
er menigmaal sterker in spreekt, dan in vele zuiver-historische werken.

C. ARRIENS: enter Kabylen und Beduinen. Geillustreerd. Ullstein,
Berlin S. W., 1927. (16.5 X 10). 120 blz. ing. M. 0.85, geb. M. 1.35.
Een kleine kostbare verzameling gegevens omtrent land, yolk, zeden, geschiedenis, enz. rond
en in de Algerijnsche Atlas. Zeer vlot en geestig geschreven, met kennis van zaken. Ingewijden
als minder-ingewijden kunnen het met vrucht lezen.

Dr. A. A. BEEKMAN: Nederland als Polderland. Geillustreerd. W. J.
ing. f 12.—, geb. f 13.75.
Thieme € Cie, Zutphen, 1932. 510 blz.
Beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land, tevens bevattende topografie van dat gedeelte met de voornaamste bijzonderheden, toegelicht door kaarten
en teekeningen.

Dr. ARTUR BERGER: Der Kampf urn den Nordpol. Geillustreerd.
Velhagen & Klasing, Bielefeld, 1931. (22 X 15). 225 blz.
De inhoud is chronologisch geordend. Hij begint bij het zoeken van den weg naar Oost-Azie
over zee, na de tochten der Noormanen en Vikinger. Dan verschijnen Barents en het reizen der
walvischvangers naar het Poolgebied door de Hollanders tot in het begin der 19e eeuw de
eigenlijke wetenschappelijke poolreizen beginnen onder Platy. Flanklin, Mac Clure, de Oostenrijksche expeditie, de reizen van de schepen: de Polaris, de Hansa, de Vega, de Jeanette, de
Rodgers. --- Daarop volgt de beschrijving van den ongelukkigen Greely tocht, treedt Nansen
op. ook Amundsen en wordt eindelijk het groote doel van al die tochten bereikt. Thans heeft men
geheel de wetenschap en de techniek opgeroepen, uitgerust met nieuwe instrumenten, vliegmachines en Zeppelins. om het geheele reusachtige land van ijs en sneeuw aan de geheele
wereld te toonen. Dr. Berger heeft den stand van het Noordpool onderzoek willen beschrijven.
Dit is hem we1 gelukt. Het boek is aan te bevelen.
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L. BERTRAND: Histoire d'Espagne. A. Fayard, Paris, 1932. (18 X 12).
ing. Ffr. 16.50.
520 blz.
De boeken die Bertrand reeds schreef over Afrika en de Middellandsche Zee, over St. Theresia
en St. Augustinus over wien hij heden heel wat beter zou schrijven, hebben hem zeker voorbereid
om Spanje juist te begrijpen. Men moet zijn nieuw boek over Spanje gelezen hebben om te begrijpen vooreerst hoe de gave van sympathie voor zijn onderwerp den geschiedschrijver ten goede
komt en vervolgens hoe de hulpmiddelen van zielkundige en schilder onmisbaar zijn. Bertrand
weet de raseigenschappen van dit yolk naar waarde te schatten en de stugge schoonheid van den
bodem en de groote gewrochten hunner kunst schitterend te beschrijven. Zijn boek zet het yolk in
zijn omgeving, vertelt en legt alles uit.

ALEXANDER BESSMERTNY: Das Atlantis Ratsel. R. Voigtlander's
Verlag, Leipzig, 1932. 150 blz.
Plato komt in enkele van zijn dialogen het eerst met het verhaal, dat er n.l. een geheimzinnig
eiland zou bestaan hebben van goden en halfgoden, van buitengewone pracht en schoonheid van
gebouwen. Men bekijkt deze geheimzinnigheid of van ethnologisch en archaeologisch standpunt
of van geologisch en ethnologisch en praehistorisch standpunt. In dit boek houden geleerden, van
diverse pluimage, zich met dit onderwerp bezig en het verhaal heeft inderdaad een diepgaande
godsdienstigen ondergrond.

JAN L. DE BOER: In het Geldersche Rijnland. Hollandia, Baarn, 1932.
107 biz.
Voor liefhebbers van legenden, voor hen die het Geldersche yolk aan de Zuid-Veluwerand in
zijn mooie geschiedenis en folflore willen leeren kennen, is hier een eenvoudige, onopgesmukte
en pretentielooze verzameling van verhaaltjes, van gebruiken, van feesten des yolks, bijeengebracht. Voor kenners van land en folklore is dit een uitstekende bijdrage.

PHILIP BORCHERS: Berge und Gletscher in Pamir. Geillustreerd.
Strecker & Schroder, Stuttgart, 1932, (21.5 X 14.5). 259 blz.
In een vlot reisverhaal wordt de hoogst avontuurlijke tocht naar de bergen en gletschers van
Pamir beschreven. Het is niet alleen een opzichzelf misschien heel interessante vertelling van
merkwaardige belevening in verre landen, doch vooral een met kennis van zaken en groote
toewijding samengesteld standaardwerk over de wetenschappelijke resultaten, die de expeditie
van dag tot dag wist te behalen. Wij volgen hier de expeditie op den voet op haar moeilijken
tocht in het woeste bergland en op eindelooze ijsvlakten; wij leven mede met de dappere schaar,
welke een terugkeer zonder het gewenschte doe] bereikt te hebben, meer dan gebillijkt zou hebben.

WALTER BOSSHARD: Indien Kampft! Geillustreerd. Strecker &
Schroder, Stuttgart, 1932. (24 X 16). 372 blz.
Bosshard heeft Indie als journalist bereisd en in de artikelen, welke hij samenstelde, bestendig
zijn best gedaan den Indier te geven, wat des Indiers is. Vooral in zijn z.g. vrijheidskamp met
de Engelschen. Maar erg goed komt de Indier, en vooral de Brahmaan, niet uit het pleit te
voorschijn. Wat de vrijheidsbeweging betreft is Bosshards eind-conclusie, dat Ghandi zijn leven
lang niets als destructieve politiek gevoerd heeft en tot het niveau van een nulliteit afzakt bij
zijn zeer schaarsche pogingen opbouwend werk te verrichten. Bosshards beschouwingen houden
zich niet louter met staatkunde bezig, want hij wijdt ook lezenswaardige opstellen aan andere
onderdeelen van het gemeenschappelijke leven in Indie.

RICHARD EVELYN BYRD: Klein-Amerika. Mijn Zuidpool-.onderzoek
en mijn vlucht naar de Zuidpool. Geillustreerd. Vertaald uit het Engelsch door A. Moresco. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam,
ing. f 6.25, geb. f 7.25.
1932. 488 blz.
In dit boek beschrijft de beroemde leider der Zuidpool-expeditie geheel zijn moeitevollen strijd
met het Zuidpoolgebied, dat in zijn starre onbewogenheid en onverzettelijke eenzaamheid zich
wreken wil op elken mensch, die het waagt te betreden. Een vastberaden troepje jonge mannen,
toegerust met alle middelen welke de moderne wetenschap ten dienste staan, onder leiding van een
man met groot organisatievermogen is het gelukt aan den Zuidpool te overwinteren en een
uitgebreid onderzoek op dit ongenaakbaar terrein in te stellen. Dit verhaal van moed, dapperheid en volharding is een prachtig boek, dat wij in veler handen wenschen.

HANS CALM: Freud und Leid einer ) ugendzeit 1858-1876. Geillustreerd. Kohler und Amelang, Leipzig, 1932. (19 X 13). 227 blz.
De titel van dit boek geeft de helft van den inhoud weer: hoe Hans Calm van kosterszoon via
schoolmeester tot tooneelspeler ontwikkelde in het Lubeck der vorige eeuw. Maar behalve deze
persoonlijke feiten geeft bet boek een zeer uitvoerig relaas van de folkloristische, historische
en dagelijksche gebeurtenissen en ervaringen. die hij heeft waargenomen en beleefd.

J. L. VAN DALEN: Geschiedenis van Dordrecht. C. Morks Czn.,
Dordrecht, 1932. (25 X 19). Deel I: 80 blz.
De opzet van den schrijver is: een populair wetenschappelijke geschiedenis der stad Dordrecht
te geven, allerlei noten en verwijzingen die de lectuur kunnen bemoeilijken zijn daarom weggelaten; zoo zal hij wellicht een breeder kring van lezers bereiken, maar toch is het jammer dat
aldus voor belangstellenden den pas voor verder onderzoek naar de geschiedenis dezer plaats
wordt afgesneden. Het werk zal ± 1000 blz. bevatten, behalve de illustraties die talrijk zijn,
evenals de inhoud veelomvattend is. De eerste aflevering bevat le boek: de omgeving van
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Dordrecht en een gedeelte van het 2e boek: dat den oorsprong en den vorm van Dordrecht
behandelt. Op vlotte wijze wordt de geschiedenis van Dordrecht verteld, en het is een genot,
de geschiedenis van Hollands' oudste stad in dit boek weer helder te zien opleven.

ILJA EHRENBURG: Spanien. Malik-Verlag, Berlin, 1932. ing. M. 3.20.
Eenige maanden doorkruiste Ehrenburg, die reeds bekendheid heeft verkregen door zijn -Visum
der Zeit", Spanje. Niet alleen bezocht hij de groote steden, doch hlj drong tevens door in het
platte land en de eenzame dorpen van het gebergte. Zoodoende heeft hij een grondig oordeel
gekregen over de jongste republiek van Europa, waardoor dit werk meer is geworden dan reisreportage. Een zekere tendenz en bovenal een hekelende overdrijving is 't boek echter niet vreemd,
weshalve critische lezing zeer aan te raden is.

MAURICE FOUCHET: Notes sur l'Afghanistan. Gustave Maissonneuve, Paris, 1932. (19 X 12). 226 blz.
ing. Bfr. 20.—.
Schr. toont niet alleen een fijngevoeligheid en takt den diplomaat eigen, maar eveneens een
groote opmerkingsgave voor land en yolk van Afghanistan dat nog korten tijd geleden in zijn
Middeleeuwsche rust voortdommelde, toen het plotseling door den modernen koning Amanullah
in die behagelijk rust werd gestoord. Deze patriarchale toestanden zullen wel voorgoed tot het
verleden gaan behooren, omdat de Sovjet-Unie en Britsch-Indie in gisting en volle ontwikkeling
zijn, deze immers vormen de grenslanden van Afghanistan, dat tevens doorgangsland voor beiden
is, en gezien den feitelijken toestand van het land daarom een middelpunt van politieke intriges.
Daarom is dit werk van Fouchet zeer geschikt om land en yolk politiek en geschiedenis van het
Afghaansche yolk te leeren kennen op een keerpunt der geschiedenis van Afghanistan.

S. FRANKE: Sagen en legenden rond de Zuiderzee. Geillustreerd door
A. J. van 't Hoff. W. J. Thieme & Cie., Zutphen, 1932. 338 blz.
ing. f 3.90.
Dat aan de eilandjes, de ondiepten, de platen en vooral de oude stadjes legenden en sagen zijn
verbonden, moet de reiziger wel vermoed hebben, al zal hij waarschijnlijk alleen maar het verhaal
van het Vrouwtje van Stavoren gekend hebben. De heer Franke komt thans met zijn prachtig
boek bewijzen dat er inderdaad vele bestaan. En de tijd. die te publiceeren, is nu wel zeer geschikt, nu de Zuiderzee de algemeene belangstelling heeft. De groote charme der verhalen is
niet voor het minst gelegen in de wijze waarop ze verteld zijn. De eenvoudige, kinderlijke geest,
waaruit de legenden geboren zijn en die voor ons moderne menschen, zoo wonderlijk bekoorlijk
is, is er in bewaard gebleven. Menig bekend plekje zal met andere oogen bezien worden, nu
men weet dat die of die legende er aan verbonden is. Hoe verscheiden die verhalen van onze
Zuiderzee zijn, en hoe simpel-mooi ze verteld worden, leze men zelf in dit boek, dat een belangrijke vermeerdering beteekent van de opgeteekende Nederlandsche sagen en legenden.

WALDO FRANK: Nouvelle dêcouverte de 1'Amerique. Bernard Grasset, Paris, 1930. (18.5 X 12). 350 blz.
Schr. stelt zich niet tevreden met misstanden in de U.S.A. te constateeren. Hij zoekt naar de
oorzaken ervan en geeft ook de menschelijke heelmiddelen. Hij is zich de hooge roeping van het
Amerikaansche yolk bewust en daarom spaart hij de roede niet, al waardeert hij tevens het
goede dat reeds tot stand werd gebracht en dat de :iaaste toekomst ons nog kan brengen.
Het is onbegonnen werk een resume te geven van dit ongemeen rijke en meesterlijk vertaalde
boek. Het is een standaardwerk, doch we recommandeeren het om zijn ingewikkeldheid en zijn
grootsche vlucht over de meest verscheiden domeinen, enkel aan geschoolde en meer ervaren
lezers.

Dr. E. FURRER: Die Abruzzen. Geillustreerd. Herder & Co., Freiburg
i. Br. 1932.
Met diepgaande wetenschappelijke zorg en fijne smaak is deze monographie geschreven. Niets
blijkt ons onthouden omtrent de ligging en 't klimaat van deze Italiaansche bergwereld -- Naar
plantengroei en dierenwereld. Boeiende wetenswaardigheden in bonte veelheid worden ons opgedischt omtrent de architectuur en natuurschoon, menschen, herders, kolenhouders en stroopers,
omtrent de steden en dorpen, welke her en der in dit wondere gebied verstrooid liggen.

Dr. H. GERVERSMAN: Rijnreis. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam,
ing. f 1.50.
1931. (20 X 15). 87 blz.
Wie de Rijn met zijn uit verre eeuwen tot ons gekomen sagen, met zijn door vele dichters
bezongen ridderburchten, zijn oude Steden nog eens voor zijn geestesoog wil zien voorbijtrekken,
en dat in een boekje van compacten vorm, hij leze deze beschrijving. Het ontstaan in den vOOrtijd,
het leven der oerbewoners, den vooruitgang der oercultuur, roept schrijver in levende beelden
voor ons op. Wie naar den Rijn wil, leze eerst dit boekje, een compendium van veel wetenswaardigs.

PIERRE GOEMAERE: Soleils de minuit. Geillustreerd door Nestor
Cambier. Descke de Brouwer & Cie., Paris, 1932. (19.5 X 14).
155 blz.
De reis die Pierre Goemaere beschrijft is absoluut niet spannend, wat niet wil zeggen, dat ze niet
boeiend zou zijn. of niet interessant. Integendeel. In een stijl waar de helderheid van de poolstreken doorheen schijnt te stralen worden Ijsland, Spitsbergen, de Poolzee en de wateren daartusschen voor oogen gevoerd, duidelijk, levendig en sober. Het voornaamste van cultuur en yolks-
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aard, levenswijze en historie maken het verhaal in geestelijk opzicht belangrijk. Ook daarin is
soberheid betracht, zonder te weinig te geven, zoodat het inzicht niet vertroebeld wordt door
een teveel aan eruditie, terwijl de geestigheid van den auteur de verveling verdrijft op de dagen,
dat er niets dan zee is rond het schip.

ERNEST GRANGER: La France. A. Fayard, Paris, 1932. (23 X 14).
ing. Ffr. 25,—.
434 blz.
Het le deel geeft een algemeen overzicht van de ligging en de grenzen van het land, de ge.
schiedenis van den grond, het klimaat; het 2e beschrijft in bijzonderheden de natuurlijke land.
streken en geeft den aanblik weer der landen, die aan Frankrijk zijn verscheidenheid geven,
zijn rijkdom en de harmonie zijner bevolking. Het 3e deel bestudeert de menschen. den toestand
der bevolking, de talen en dialecten, en tenslotte de essentieele kenmerken van het Fransche
y olk. Deze twee deelen zijn hoogst merkwaardig en een ware openbaring. Ook het 4e deel,
over het economische leven en waaraan een dertigtal vergelijkende statistieken is toegevoegd, is
zeer leerzaam. Zonder overdrijving mag men zeggen, dat ieder, die het tegenwoordige Frankrijk,
land en yolk, wil kennen, deze uiterst nauwgezette studie moet lezen.

H. C. A. GROLMAN: Nederlandsche volksgebruiken. W. J. Thieme

& Cie., Zutphen, 1932. 244 blz.

ing. f 3.90, geb. f 4.90.

Wanneer dit boek alleen maar een verzameling was van folkloristische gebruiken zou het reeds
van beteekenis zijn voor nu en later, daar die gebruiken ieder jaar minder worden en Kier en daar
reeds in het geheel niet meer voorkomen. Maar het is meer — het verheft zich tevens tot het
peil van een wetenschappelijke studie, — daar de schrijfster is doorgedrongen tot den oorsprong
dier gebruiken, en bun oudere en latere beteekenissen heeft nagespeurd. De studie der folklore
heeft de laatste jaren meer en meer aan beteekenis gewonnen; dit boek brengt haar nog een stuk
verder, daar de schrijfster haar materiaal uit het geheele land verzameld heeft, en thans o.a.
verband kon worden gebracht tusschen verschillende gebruiken in verschillende streken.

C. M. HAMAKER Sr.: De karavaan in het internationaal verkeer. Adi
Poestaka, Den Haag, 1931. (19 X 13). 43 blz.
Een goed bedoeld boek, dat verschillende waarheden vervat en waard is gelezen te worden.
Door onbekendheid met den godsdienst onderschat de schrijver de waarde daarvan. Daarom
alleen voor volwassenen, die meer ontwikkeld zijn.

SVEN HEDIN: Raadselen der Gobi. Geillustreerd. Elsevier, Amstering. f 5.90, geb. f 6.90.
dam, 1931. (24 X 16.5) . 339 blz.
De eerlijkheid gebied te constateeren, dat deze laatste pennevrucht van den Zweedschen auteur
geenszins tot de boeiendste behoort, welke hij aan de menschheid afgeleverd heeft. Er zit geen
atoom romantiek en heel weinig spanning in. Het persoonlijk kleurtje ontbreekt bijna geheel.
Er passeert geen enkele avontuurlijkheid in, die iemand de haren te berge doen rijzen en de
weinig concrete gebeurtenissen, die gegeven worden, worden mat verteld of in het eindelooze
gerekt, zooals b.v. de geschiedenis van de zelfmoord van een Chineesch medelid. Dit verschijnsel
is daaruit te verklaren, dat Hedin zijn boek hoofdzakelijk samenstelde uit de binnenloopende
rapporten van zijn ondergeschikten. Deze laatsten hadden uit den aard der zaak weinig tijd of
lust om in hun haastig neergeworpen, voorloopige berichten literatuur te bedrijven of andere
dan strikt zakelijke dingen te vertellen. De rest zij wel voor later, maar die rest moet nog komen.
maar de gegevens, welke op het veld verzameld werden, moeten nog gezeefd en geordend worden
en eerst dan zijn zij rijp voor publicatie. Zoodat het onderhavige boek ook op wetenschappelijk
gebied maar weinig prikkelends en slechts een heel klein beetje nieuws bevat.

J. B. C. HENDRIX: Gids voor Rome. Het Nederlandsche Boekhuis,

Tilburg, 1931. (19 X 13). 93 blz.

geb. f 1.25.

Schr. maakte destijds de reis naar Rome en vertoefde daar geruimen tijd. Na zijn terugkeer kwam
de gedachte bij hem op een practisch en eenvoudig boekje samen te stellen, waarin elke reiziger
naar Rome, op gemakkelijke, overzichtelijke wijze al datgene kan vinden, wat noodig en nuttig is,
alles wat hem kan en moet interesseeren, niet alleen voor Rome maar ook voor andere steden,
zooals Milaan, Venetie, Florence, enz., en dat tevens voor hem de te volgen reisroutes aangenaam
beschrijft. Ook geeft dit boek zooveel van de Italiaansche taal, als de reiziger in het dagelijksch
leven en verkeer noodig heeft.

G. A. JOHANN: Amerika Untergang am Ueberflusz. Verlag Ullstein,
—, geb. M. 5.50.
ing. M. 4. '
Berlin, 1932.
De schrijver begint zijn tocht door Amerika in Montreal en trekt door het gebergte in het
Noorden, door de woesternijen van Arizona, door de olievelden van Texas en naar de Kreek.
20.000 K.M. legt hij of door het land der onbegrensde mogelijkheden en leert ons het land
zooals het werkelijk is. Het land gaat ten onder aan overvloed, aan teveel machines, teveel
werkkrachten, teveel producten. Ontstellende bijzonderheden vertelt de schrijver over de werke.
loosheid, de nood der farmers. De journalist Johann geeft een spannend relaas van het heden.
daagsche ontredderde Amerika, ontdaan van alle bluf en humbug. Dat het getoonde beeld niet
fraai is, is niet de schuld van den schrijver.

MOLLY KEIZER-PRINS: Wat niet in de Baedeker staat. A. J. G.
Per deel gecart, f 1.90, geb. f 2.25.
Strengholt, Amsterdam.
Een reeks werkjes, die ons gidsen willen wezen door eigen schoon en 't interessante uit andere
landen — hetgeen niet in de officieele reisboeken staat, vindt men bier in prettige causerie.
toon en met waardevolle wenken bijeen.
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J. KLEYNTJENS, S.J.:
F. M. GESCHER: Navigatie en negotie. Geillustreerd. H. J. Dieben,
Wassenaar, 1932. (23 X 15.5). 313 blz.
De ontwikkeling van het economische leven uit alle beschaafde landen der Oudheid, Middeleeuwen,
Nieuwe- en Nieuwste Geschiedenis. Streng objectief worden de oorzaken opgenoemd en de
daaruit voortvloeiende gevolgen aangegeven. Men ziet handel en scheepvaart, maar ook landbouw en nijverheid, als steeds in elkaar grijpende en niet te scheiden factoren van het heele
economische leven, uit de oorzaken geboren worden en voortschrijden hier naar hoogeren bloei,
daar naar verval. Reeds in de oudheid droegen o.m. bodemgesteldheid, ligging, meerdere ontwikkeling, grootere durf en moed krachtig bij tot de welvaart der volkeren; de Middeleeuwen
met hun „derde stand'' zochten het in een krachtige en verstandige reglementeering der bedrijyen; de Nieuwe Geschiedenis met haar ontdekkingen ontsloot nieuwe werelden en gaf grootere
levenskans aan handel, scheepvaart en industrie, terwijl de Nieuwste Geschiedenis ons de tallooze uitvindingen brengt op technisch gebied met gebruikmaking van stroom en electriciteit,
maar ook met den nog steeds niet opgelosten strijd tusschen arbeid en kapitaal. Aan candidates
voor de hoofdakte geeft het een schat van kennis, waarvan zij een dankbaar gebruik kunnen
maken.

H. KONEN:
J. P. STEFFENS: Volkstum and Kulturpolitik. Gilde-Veriag, Köln,
1932. 507 blz.
Dit standaardwerk is voor een gemakkelijker omvatten der behandelde kwesties in vijf groote
deelen gesplitst: staat, vraagstukken van geschiedkundig onderzoek, cultuurpolitiek, yolk en yolkskunde, over de grenzen. In dit kader kunnen alle vraagstukken, waarin onze Katholieke levensopvatting en wereldbeschouwing een leidende rol spelen, ondergebracht worden, en men staat
ook bijna verbaasd over de veelzijdigheid der problemen die in dit werk een plaats gevonden
hebben. Dat daarbij vooral de Duitsche toestanden als uitgangspunt genomen worden, spreekt
van zelf; dat hier en daar de Duitsche „gedegenheicr de lectuur niet gemakkelijker maakt, nemen
wij bij al het mooie wat geboden wordt, gaarne als een lichten last toe. Maar het werk als
geheel boeit, de lectuur er van maakt veel, veel rijker, al kost het wat inspanning om de
schatten te vergaren.

K. TER LAAN: Nederlandsche overleveringen. W. J. Thieme & Cie.,
Zutphen, 1932. Deel I: 288 blz.; deel II: 293 blz.
Per deel ing. f 2.90, geb. f 3.90.
De oorspronkelijke, aantrekkelijke wijze van werken der Gebroeders Grimm --- het opteekenen
der overleveringen uit den volksmond --- is gedeeltelijk overbodig geworden, wijI de meeste nu
reeds vastgelegd zijn; gedeeltelijk ook onmogelijk, omdat ze onder bet thans levend geslacht
beginnen uit te sterven, voorzoover ze nog niet volkomen vergeten zijn. Thans is het de tijd,
die bekoorlijke sprookjes en sagen te rangschikken, ze onderling te vergelijken, waarbij men tot
verrassende resultaten gekomen is. Ver uiteen gelegen streken bleken dezelfde, --- plaatselijke
gedachte, — overleveringen in typisch gewijzigde vormen te bezitten. Het is de groote verdienste
van ter Laan's werk, dat de volksoverleveringen op deze wijze gegroepeerd werden. Daarbij
gaat steeds een Groninger overlevering voorop, waarna men dan kan constateeren hoe het verhaal
zich in andere streken voordoet. Beginnend met overleveringen uit het heidendom eindigt de
deskundige verzamelaar met den nieuwsten tijd. Een populair gehouden boek, maar waarvan de
gevolgde werkmethode wetenschappelijk is. De auteur heeft zoo'n uitgebreide verzameling bijeen
weten te brengen, dat men getroffen wordt door den rijkdom, welke ons land bezit aan yolksoverleveringen.

ANDREAS LATZKO: In het verloren paradijs. Geillustreerd. Em.
Querido, Amsterdam, 1932. 200 blz.
Het eigenaardige van dit reisboek over Ceylon en Voor-Indie is, dat Latzko de reis vlak voor
den grooten oorlog maakte, maar eerst ruim veertien jaar later zijn indrukken schreef. Wegens
een malaria-aanval moest hij indertijd zijn tocht ontijdig afbreken. om onmiddellijk daarop aan
den oorlog te gaan deelnemen. Na de ontzettende ervaringen daarvan te hebben meegemaakt,
heeft hij nog 10 jaren gewacht met schrijven. Zooals hij zelf verklaart, is niets uit andere
bronnen dan zijn herinnering geput. Wat niet door de zeef van den tijd is gezakt, dus alleen
datgene wat den Europeanen als karakteristiek treft en een blijvenden indruk in het geheugen
achterlaat, werd daardoor te boek gesteld. Het is dan ook een bijzonder interessant en bovendien
prettig geschreven reisboek, dat volwassenen zeer kan worden aanbevolen.

Dr. LEGENDRE: L'Asie contre 1'Europe. Pion Nourrit & Cie., Paris,
ing. Ffr. 18.---.
1932. (20 X 13). 262 blz.
Achtereenvolgens en tot in de kleinste bijzonderheden China, Japan en IndiE beschouwend,
laat schr. de steeds toenemende anarchie zien. Wat China betreft, zullen zijn heftige bladzijden,
waarin waarheid en aanvechtbaarheid, sympathie en wantrouwen, en ook, scherpe visie en
apriorisme zich afwisselen, zeker betwist worden. Aangaande Japan schijnt het integendeel, dat,
in zijn geheel, de schrijver zeer juiste opmerkingen maakt en dat hij gelijk heeft, het te beschouwen als het conservatieve element van die streken. Hij heeft groote sympathie voor dit land en
geeft er goede redenen voor aan. Hij verbergt echter niet, welke risico's het te dragen heeft door
de intellectueele propaganda der omwentelingsgedachte van Europa of van Rusland.

W. C. LEMEI: Nederiand-Indonesiè. De organische rijkseenheid. AdaPoestaka, 's-Gravenhage, 1931. (24 X 15.5). 47 blz.
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Bespreekt de organische Rijkseenheid, Indonesia als samenvattend deel van de organische Rijks..
eenheid, Nederland en de organische Rijkseenheid en de organische Rijkseenheid in verband met
het sociale vraagstuk als wereldprobleem. Het bevat wel opbouwend materiaal, hoewel we met
den schrijver niet in alle deelen meegaan.

Prof. Dr. STAN LEURS: Steden en landschappen. De Sikkel, Antwering. Bfr. 15.—.
pen, 1931. (24 X 18). 49 blz.
Een prachtige monographie, waarin vier auteurs ons uitvoerige gegevens verstrekken over de
geschiedenis der begijnhoven, hun sociaal-oeconomische beteekenis, hun architectuur en mystieke
bloei.

ALEKO E. LILIUS: Avonturen onder Chineesche Zeeroovers. H. J.
W. Becht, Amsterdam, 1932.
Dit interessante boek over de plaag der Zuid-Chineesche zeeen werpt een helder licht op de toestanden rond Kanton en Hongkong. Het beheist eenige belangwekkende hoofdstukken over Macao
en Hong Kong en is met talrijke goede foto's geillustreerd, die echter slechts sporadisch op
zeeroovers betrekking hebben; wegens bepaalde beschrijvingen kome het niet in handen van
onbevoegden.

ANTON LUBKE: Der Himmel der Chinesen. R. Voigtlander, Leipzig,
1932.
Schrijver heeft getracht, een klein maar beteekenisvol gedeelte van het cultureele leven van
het Chineesche y olk te belichten. De lezer krijgt een kijk op het geestelijk leven van den
Chinees met zijn doordachte voorstelling van den kosmos, waarbij het aandeel dat de astronomic
heeft in de ontwikkeling van volksleven, architectuur, schrift en muziek in verschillende hoofdstukken boeiend wordt uitgewerkt.

JOHAN LUGER:
JO SPIER: Zonderlinge reizen. Zwart op wit. Andries Blitz, Amsterdam,
ing. f 1.75, geb. f 2.50.
1932. 166 blz.
Gevoel voor humor is een kostelijk bezit en hiervan in deze donkere tijden aan anderen mededeelen
een weldaad. Johan Luger en Jo Spier hebben met een ouden Amsterdamschen huurkoetsler:
Barend, een reisje per aapje naar Keulen gemaakt. Later doen zij een ontdekkingsreis naar
Schokland in de „Stine Zuiderzee". Hun avonturen worden in dit aardige boekje zoo geestig
beschreven en „beteekend", dat de lectuur ervan voor velen zal zijn als een verkwikkende dronk
op een vermoeienden verhuisdag.

KARL MEISER: Nikolauskult and Nikolausbrauch im Abendlande. Geillustreerd. L. Schwann, Dusseldorf, 1932. 558 blz.
Deze prachtige en gedegen monographie is voor ons land van belang -- immers nergens ter
wereld is de vereering tot Sint Nicolaas zoo tot in de kleinste details bewaard gebleven dan
hier. Trouwens, 't grootste gedeelte van 't omvangrijke werk is gewijd aan de Sint Nicolaasgebruiken in onze lage landen. Achtereenvolgens worden n woord en beeld, boeiend en deskundig
tegelijk, behandeld: de kerkelijke vereering van St. Nicolaas in Europa: Spanje, Italie en Frankrijk
vanaf de M.E. tot in onze tijden, de legenden welke vereering en verdichtsel gesponnen hebben
rond dezen populairen Heilige; de invloed van de St. Nicolaas-vereering op de etymologie en de
naamgeving; het ontstaan van 't Sint Nicolaasfeest en deszelfs ontwikkeling in de verschillende
stadia --- de overgang van het Sint Nicolaasfeest naar het „Weihnachtsfest" tijdens de reformatie,
en ten slotte de populaire liederen en hymnen, welke de volksmond omtrent den beminden yolksheilige in den loop der eeuw in omloop bracht. Wie weer omtrent den geliefden Kinderheilige wit
weten, leze dit werk: een compendium van boeiende wetenswaardigheden.

WILHELM MENSCHING: Gekleurd en blank. Van Loghum Slaterus,
ing. f 3.50, geb. f 4.50.
Arnhem, 1932.
Dit dit boek een van de werken is, uitgegeven in een serie „wereldproblemen" is volkomen op
zijn plaats, want het ontwaken van de gekleurde rassen en daaruit voortvloeiende problemen voor
de koloniseerende landen in het bijzonder en het Blanke Ras in het algemeen zijn verstrekkend.
De aanvang van dit werk geeft ontelbare practische voorbeelden, welke een machtigen indruk
geven van de ontzaggelijke willekeur, waarmede de gekleurde rassen door de blanken in den
loop der eeuwen zijn en nog worden behandeld. Te generaliseerend wijst de schrijver op de rol
die de Kerk bij bet koloniseeren heeft vervuld, waar hij 't in het algemeen doet voorkomen of de
missie hoofdzakelijk diende als middel om hierdoor in streken vasten voet te krijgen en de mogelijkheid te openen een aanvang te maken met de economische uitbuiting der inlanders. Overigens
kunnen wij dit boek met de zeer actueele en belangwekkende inhoud ter lezing aanbevelen, doch
uitsluitend aan hen die een grondig begrip hebben van de universeele task voor alle volkeren die
de Katholieke Kerk heeft te vervullen.

Dr. LUDWIG MAYER: Wie es in Russland in Wirklichkeit aussieht.
ing. M. 3.—.
Verlag G. Uehlin, Schopfheim, Baden, 1932. 200 blz.
Het relaas van een refs dwars door het hedendaagsche Rusland. Een ooggetuige, practisch
medicus, verhaalt van z'n zwerftocht vanaf Kiew, over Charkow, Nishi--Novgorod naar Moscou
en Leningrad. Het boek werd aldus een eenvoudige onopgesmukte beschrijving van mensch en
y olk, waarmee schr. zich onderhield en die hem hun vreugde en Teed, hun verwachting of vrees
voor de toekomst meedeelden.
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J. MOERMAN Jz.: Het heilig edict van Keizer Kang Hi. J. B. Wolters,
Groningen, 1932. 144 blz.
geb. f 2.40.
Keizer Kang Hi, die chide der 17e en begin der 18e eeuw leefde, is vooral bekend gebleken door
zijn uitvaardigen van het z.g. Heilig Edict. Het stuk, dat op bepaalde tijden het yolk moest
voorgelezen worden, bevat een van Confusius afgeleide moraal, en is van grooten invloed
geweest op het volksleven. In Moerman's bock worden toelichtingen gegeven bij dit Edict,
benevens een overzicht van de structuur der Chineesche Maatschappij, het geestelijk leven,
opvoeding en onderwijs. De auteur heeft veel studie van zijn onderwerp gemaakt; bovendien heeft
hij zijn uitteraard vreemde stof, prettig leesbaar behandeld. Toch voldoet het werk niet geheel.
Voor vakmenschen schijnt het bock ons van problematische waarde; behoorlijk ontwikkelde
leeken kunnen er veel interessants in lezen over bet maatschappelijk leven der Chineezen.

PAUL MORAND: Air Indien. Bernard Grasset, Paris, 1932.
ing. Ffr. 15,--.
Een reisbeschrijving in grooten stijl, een evocatie van de oude Indianenrijken in Zuid-Amerika.
Hier blijkt wat er van een reisverhaal te makers is, wanneer een zeer intelligent en groot schrijver
aan het woord is. Morand heeft per vliegtuig den weg door Zuid-Amerika afgelegd; maar wat
hij hier aanbiedt is oneindig veel meer dan een reisverhaal. De ziel van het merkwaardige land
herleeft in dit bock. Morand ziet overal het verleden, in land en menschen; de Spaansche verovering, de strijd tusschen inboorling en vreemdeling speelt zich of onder zijn oog. Zijn oordeel
over die Spaansche conquistadores is merkwaardig welwillend. Morand is geen geloovig Katholied en dit beinvloed zijn zienswijze wel eens op eigenaardige manier. Een schitterend geschreven
bock over dit weinig gekende werelddeel.

J. H. NANNINGS: Brood- en gebakvormen en hunne beteekenis in de
Folkflore. Geillustreerd door Gerhard Selis. Eigen Volk, Scheveningen,
1932. 288 blz.
Brood- en gebakgebruiken hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het volksleven; teruggaande tot het verband dat bestaan heeft met de Oud-Germaansche godsdienstige opvattingen en
plechtigheden -- de gebruiken hebben dus een wel zeer ouden oorsprong -- gaat de schrijver het
geheele jaar rond, terwijl ook behandeld worden de broodgebruiken bij de verschillende,
belangrijke familiegebeurtenissen. Veel van wat in vergetelheid dreigde te geraken, is hier nog
juist bijtijds vastgelegd; met het echte genoegen van den folklorist kon de schrijver ook constateeren dat enkele oude gebruiken weer in eere beginnen te komen, o.a. de al-oude Palmpaaschoptocht in Amsterdam. Deze bewijst wel, dat ook thans nog in het volksleven plaats is voor de
oer-oude gebruiken. Voor de Nederlandsche folklore is Nanning's werk van groote beteekenis.

E. GEE NASN: The Hansa. Geillustreerd. John Lane the Bodley Head,
geb. Sh. 18./-.
London, 1929. (22 X 14). 279 blz.
Uit dit bock blijkt de geweldige suprematie die de Kerk had in de Middeleeuwen en hoe Naar feesten en ceremonies den stoot gaven tot den washandel en Naar vastendagen tot de vischvangst.
De geschiedenis der Hanze is een brok kerkelijke geschiedenis en ook een stuk vaderlandsche
geschiedenis. De oudst bekende tekst van zeerecht was de Nederlandsche van 1240 en hij wijst
terug op een tijd toen ons „gemeentebest de koningen deed beven".

UMBERTO NOBILE: Met de Italia naar de Noordpool. Hollandia,
ing. f 2.75.
Baarn, 1931. (24 X 16). 260 blz.
Elk goed historisch bock is altijd waard gedrukt te worden en dat geldt zeer zeker van een
werk, dat vol zit met gebeurtenissen van den meest avontuurlijken aard. Nobiles beschrijving
van zijn avonturen op een drijvende ijsschots is even boeiend als het beste bock van Jules Verne
maar het heeft op zulke fantastische verdichtsels v66r, dat het op geschiedkundige waarheid
berust.

C. S. RANGE IYER: Father India, Louis Carrier 6 Co., New York,
ing. $ 2.—.
1930. (20 X 14). 211 blz.
Father India is in zooverre een aanvulling op Mother India, het oudere bock, dat het een vurige
en sterke verdediging is van den godsdienst, de cultuur en de zeden der Britsch Indiers. Hiervoor
zinkt de hautaine geringschatting die Miss Mayo voor deze werkelijkheden koesterde in een
grondeloos niet. Anderzijds gaat de Britsch Indier ook weer te ver, doordat hij in zijn ijver alles
weerleggen en goedpraten wil -- en daarvoor waren de feiten door Miss Mayo aangebracht toch
wel te sterk. Beide boeken te samen geven o.i. wel een juist totaalbeeld van de toestanden in
Indic. Maar vergeten we dan niet, dat Range Iyer in zijn Father India eerlijker is en ',Air
vertrouwen verdient dan de sterk op sensatie beluste Amerikaansche, die slechts een blauwe Maandag Indic bereisde.

COLLIN ROSS: Umstrittenes Indien. Geillustreerd. Reimar Hobbing,
geb. M. 1.80.
Berlin, 1931. 95 blz.
Bij lezing valt op, hoeveel parallellen er te trekken zouden zijn tusschen de koloniale moeilijkheden der Engelsche en die van ons. Ook daar een land van een geweldige uitgestrektbeid, ook
daar geen eenheid in cultuur, yolk of taal, zoomin als in het gedroomde Pan-Europa zelf, ook
daar de vraag naar Indies rijpheid voor zelfbestuur, enz. Dat b.v. de godsdienstafkeer onzer
dagen niet alleen van Americaniseering en techniek komt, we wisten het, maar schr. belegt deze
bewering` met aardige voorbeelden van een soortgelijke verkommering in Mohammedaansche landen
en in China. Een lezens- en zienswaardig boekje.
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COLLIN ROSS: Mit Camera, Kind und Kegel durch Afrika. F. A.
Brockhaus, Leipzig, 1931.
geb. M. 4.—.
'n Levende beschrijving van een avontuurlijke tocht met vrouw en kind door de wildernissen van
Zuid-Afrika. Uit dit boek treedt het verval der inheemsche beschaving met ontstellende klaarheid
aan den dag. Hier zijn het diamantzoekers die in drommen neerstrijken op een ongerept inheemsch gebied en al de misstanden van de westersche beschaving hier in 't rond zaaien;
woeker en genotzucht, broodnijd heerschen plots waar eens vrede en eendracht en geluk was.
Elders worden de zwarten door een omineusen alcoholimport misleid en raken aan den drank
verslaafd. Duidelijk blijkt hoe zegenrijk in deze omstandigheden vaak de tusschenkomst der missionarissen is, die schrijvers sympathie en eerbied afdwingen. 'n Belangrijk werk over het
ontwakende negerland.

FELIX RUTTEN: Polen, een herboren land. Geillustreerd. H. P.
ing. f 3.75, geb. f 4.75.
Leopold, Den Haag, 1931. 151 blz.
Felix Rutten heeft Polen doorreisd en hij vertelt van dit weinig gekende land op de wijze, waarop
een veelgereisd en veel geletterde dit doen kan, onderhoudend en uithalend over Polens geschiedenis, over Polens volksaard en het uitzicht der dingen aldaar. Er is in het Nederlandsch niet zoo
heel veel over Polen te lezen, over dit .,Herboren Land", zooals de schrijver het noemt. Een
aantal illustraties veraangenamen en verduidelijken de lectuur. Voor belangstellenden, zelfs voor
niet belangstellenden is het een aangename verpoozing Felix Rutten te volgen op zijn tocht.

LEO SCHALCKENS: De vliegende reporter. Geillustreerd. Office de
Publicitê, Brussel, 1932. (23 X 15). 142 blz.
Achtereen last schr. u den luchtdoop ondergaan op de lijn Brussel-Parijs en voert u dan naar
het land der Bergen, Zwitserland, 1800 meter hoog door de wolkenschepen; ook bij volgende reizen
naar 't Noorden langs de zee en de groote Noordelijke handelssteden, over het woelige kanaal. Hij
vertelt u zijn indrukken van het vliegen in den nacht over de millioenensteden, waar nog tienduizenden lichten stralen. Hij beschrijft het baden in de zonneweelde en den ijskouden mist, eene
noodlanding in een sneeuwstorm. Het is alles even belangwekkend. Aanbevolen.

H. SCHERZER: Geologisch-Botanische Wanderungen durch die Alpen.
Josef Käsel u. Friedrich Pustet, Munchen, 1930. (12 X 18). 356 blz.
Na een uitvoerige, ook voor den leek zeer bevattelijke inleiding over de gesteenten, de ontwikkelingsgeschiedenis en de flora van het Allgauer land wordt aan de hand van tal van profielen,
schetskaarten en afbeeldingen een groot aantal wandeltochten geologisch en botanisch beschreven.

PAUL SCHULTZ: Im U-boot durch die Weltmeere. Velhagen &
Klasing, Bielefeld, 1931. (19 X 13). 192 blz.
Vertelt van het Leven op de U-booten, van de bezwaren van den dienst, de reis naar de Dardanellen, van het doen kelderen der Engelsche groote oorlogsbooten, van de jacht op vijandelijke
schepen in den storm; het vergaan der bemanning op een U-handelsboot en de tocht naar
Amerika. Jubel der Amerikanen over het waagstuk! Reizen door de mijnenvelden en strijd met
vermomde oorlogsbootenl Wie van dien dramatischen strijd lezen wil, vindt stof in dit bock.

PAUL SCHUTZ: Zwischen Nil und Kaukasus. Geillustreerd. Chr.
Kaiser, Munchen, 1930. (24 X 16). 246 blz.
De auteur is zendeling, zoodat hij veel aan wijsgeerige beschouwingen doet op zijn rondvaart
tusschen Nijl en Kaukasus en ook aan de cultuur der letterkunde, hetgeen zijn •boek alles bij
elkaar genomen een beetje langdradig maakt. Inmiddels laat de schrijver tusschen alles door toch
een paar opmerkingen los, die ook in missiemilieux met vrucht gelezen en overdacht kunnen
worden. Wat zijn reis zelf betreft is een Abstecher in Kurdistan interessant, als ook wat hij ons
meedeelt over de Jessiden. Deze laatste mededeelingen zijn gedeeltelijk nieuw, maar behooren
in alle geval onder voorbehoud aanvaard te worden.

J. A. SLEMPKES: Sagen en Sproken uit het oude Gelre. Geillustreerd
door Willem Barker. W. J. Thieme € Cie., Zutphen, 1931. (25 X 18.5).
ing. f 7.50, geb. f 9.75.
278 blz.
Een rijke verscheidenheid van sagen en sproken, angstgedachten, bijgeloof en anecdotische snippers. De heer Slempkes is een uitstekend verteller. Hij heeft de verhalen weergegeven in een
aantrekkelijken, boeienden Stijl, zonder al te veel van het origineel of te wijken. Z, die studie
maken van folklore, zullen in dit bock een schat aan materiaal vinden. Doch deze lectuur blijve
niet beperkt tot de folkloristische. Ook anderen zullen er veel genoegen aan beleven.

J. A. SLEMPKES: Sagen en sproken van het oude Gelre. Geillustreerd
door Willem Barker. W. J. Thieme E Cie., Zutphen, 1932. (25 X 18.5).
ing. f 7.50, geb. f 9.75.
Deel II: 288 blz.
Nu het tweede deel voltooid is, zijn bijna alle sagen en sproken van het oude Gelderland bijeen
gebracht. Het bock heeft vooral waarde daar de verzamelaar-verteller geput heeft uit de oudste
bronnen en o.a. gebruik heeft gemaakt van het in de processalien geboekstaafd bijgeloof. Voor
zoover bij dergelijke stof van historic gesproken kan worden, berust de verzameling dus op historische grondslagen, waardoor de beer Slempkes de liefhebbers van dit genre wel zeer aan zich
verplicht heeft. Slechts bij enkele sagen lijkt ons de verteltrant eenigszins stroef; overigens is
de geheel eigen geest der volksverhalen goed bewaard gebleven.
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Prof. Dr. JOH. SOLCH: Die Landformung der Steiermark. Gelllustree:rd.
Leuschner & Lubensky, Graz, 1930. (23 X 16).
In het eerste gedeelte worden de vormende krachten, in het tweede de belangrijkste typen der
landschapsvormen, en in het derde de verschilllende morfologische landschappen behandeld. Een
groot aantal schetsteekeningen en uitmuntend gekozen en uitvoerig beschreven foto's verduidelijken den tekst.

FONS TUINSTRA: De ziel van Limburg. Gebr. van Aelst, Maastricht,
1932. (19.5 X 13). 139 blz.
Tuinstra heeft een buitgewoon goed boekje geschreven en de geestesgesteldheid van het Limburgsche yolk nader tot ons gebracht. Wij weten nu zoo langzamerhand wel, dat er een groot
verschil bestaat tusschen de bevolking benoorden en bezuiden de Moerdijk, zooals wij ook weten
dat het Noorden dikwijls en ten onrechte met eenige laatdunkendheid op het Zuiden heeft neergezien. Meermalen komen wij dan ook zinnen tegen, die wij gereedelijk kunnen beschouwen als een
„steek" op de houding der Boven-Moerdijkers. Hierbij begaat Fons Tuinstra echter meermalen
een overdrijving, die aan de objectiviteit van zijn werk geen goed doet. Een tweede fout die het
werkje toont is dat naast een openlijke erkenning der tekortkomingen in de Zuid-Limburgsche
volksaard, tevens wederom allerlei redenen worden gevonden om dit goed te praten. Heel in het
bijzonder moet deze studie worden aanbevolen voor Noord-Nederlanders, die zich nog geen idee
over Limburg hebben kunnen vormen. Zij dienen hierbij te bedenken, dat zij in geen enkel opzicht
een gerechtvaardigde trots op hun landstreek behoeven of te leggen, doch moeten daarnaast
openlijk durven erkennen, dat de volksaard in het Zuiden van Nederland elementen vertoont die
bij hen, tot eigen nadeel, worden gemist.

SIR HUBERT WILKINS: Onder het ijs naar de Noordpool. A. W.
Bruna & Zn., Utrecht, 1932. (22 X 15). 328 blz.
De hoofdstukken uit dit boek zijn door verschillende personen geschreven. Het geheel vormt
een beschrijving van een door de Wilkins-Elsworth-duikboot-expeditie te nemen proef, op het
gebied der Noordpoolonderzoekingen, met methodes, die in deze nog nooit zijn aangewend, o.a.
is men bezig het denkbeeld uit te werken, dat duikbooten aan een Noordpoolonderzoek dienstbaar
gemaakt kunnen worden. Wij zijn verlangend later eens de ervaringen en resultaten van deze
romantisch-wetenschappelijke tocht te vernemen.

FR. DE WITTE: Zwaarddansen. Geillustreerd. Eigen Volk, Scheveningen, 1932.
In dit vlotgeschreven en aardig-geIllustreerde boekje gaat de deskundige auteur niet alleen na,
hoe diep de zwaarddansen in de oudheid liggen in den vorm van wapendansen, die echter z66 veel
verschillen van den zwaarddans, dat de schrijver eenig verband ertusschen niet aanneemt, naar
ook behandelt hij, hoe deze eigenaardige volksdans over de landen verbreid is. Vooral van
waarde voor hen, die belangstellen in de folklore van verschillende volkeren.

C. LEONARD WOOLLEY: Ur der Chaldeeen, de stad van Abraham.
Geillustreerd. Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1931. 285 blz.
ing. f 4.25.
In den omtrek dier geboortestad van Abraham, den stamvader van het Joodsche yolk en der
Arabieren, is schr. doorgedrongen tot de diepste lagen, waar hij duidelijke sporen vond van
een geweldige overstrooming, die over Mesopotamia ging, die volgens hem de groote zondvloed
uit bet Bijbelverhaal is geweest. Dr. Obbink heeft de resultaten van dit onderzoek voor Nederland
vrij bewerkt en we staan verslagen van de hooge cultuurvoortbrengselen uit vervlogen eeuwen;
we krijgen eenig begrip van het uiterst wetenscbappelijk en moeilijk werk, als we de vele
afbeeldsels zien van gebruiksvoorwerpen, soms opgediept uit de schatkamers van een koninklijke
priesteres van Ur, duizenden jaren voor Christus, die een hartstochtelijke verzamelaarster van
„antiek" blijkt te zijn geweest.

ZONDER NAAM: Trader Horn. Geillustreerd. Vertaald uit het Engelsch door Jhr. R. H. G. Nahuys. Scheltens & Giltay, Amsterdam,
ing. f 2.50, geb. f 3.50.
1932. 301 blz.
Op 'n zekeren dag was Ethelreda Lewis van plan om in Naar tuin eens flink te gaan werken, toen
zij gestoord werd door een ouden man die Naar uit ijzerdraad gevlochten braadroosters te koop
kwam aanbieden ...... dit was Naar eerste kennismaking met den man, die langer dan een blanke
v66r hem in de onbekende streken van Zuid-Afrika gezworven heeft, die met allerlei onbekende
volksstammen bekend en bevriend is geraakt, wiens naam door de film nu wereldberoemd geworden is: Trader Horn. Dit boek geeft het door hemzelf vertelde relaas van zijn tallooze
avonturen door de schrijfster opgeteekend, waartusschen gedeelten door Horn geschreven. Deze
oude pionier heeft bij het ondergaan van tallooze ontberingen en geweldige emoties zijn humor
niet verloren. hij heeft zijn eigen philosophic en weet ons met zijn ongeloofelijke verhalen in een
andere wereld te voeren en ademloos te boeien. Een bijzonder boek dat oudere lezers menig
genotvol uur schenken zal.

ZONDER NAAM: Als Journalist and Forscher in Deutschlands groszer
Kolonialzeit. Koehler & Amelang, Leipzig, 1931. 445 blz.
geb. M. 9.60.
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De schrijver van dit uitvoerig boek reist met zijne lezers de wereld rond door de Pampas en de
Andes van Zuid Amerika, Egypte, Spanje, Togoland en Dahome het binnenste van Nfeuw
Guinea, IndiE, maakt den Arabieren opstand mede in Duitsch Oost-Afrika, bezoekt Vorst Bismarck, gaat met Prins Heinrich van Pruisen naar Noord Amerika, vertelt van den wereldoorlog,
maakt de inflatie mede, oproer en sluit met een eigen oordeel over de tegenwoordige wereldverhoudingen. Een geheele rij van totaal verschillende, met zeldzame bespraaktheid beschreven
beelden uit allerlei werelddeelen zien wij voorbij trekken met tallooze belangrijke bijzonderheden
over personen en zaken, wijze van leven en doen der volkeren, 't optreden der heerschers van
verschillende rassen en stammen.

NATUURKUNDE EN NIJVERHEID
PERONNE EN CONSTANCE ARNTZENIUS: Op bezoek bij
mensch en dier. Geillustreerd. H. D. Tjeenk Willink & Zn., Haarlem,
1932. 212 blz.
ing. f 4.90, geb. f 5.90.
Deze beide ondernemende Hollandsche dames hebben met hun auto en hond kampeerreizen
gemaakt door Amerika en Afrika en vertellen in dit keurig uitgegeven boek hun verschillende
avonturen. Eerlijk gezegd hebben we nooit geweten, dat er zulke dappere en flinke vrouwen in ons
land waren als deze reizigsters blijven te zijn. De mooie foto's verraden soms welke gevaren zij
getrotseerd hebben en waarvan zij zonder opspraak hier en daar melding maken. Een bijzonder
mooi, frisch boek, dat betere lectuur is dan vele zoetelijke romannetjes.

Ir. H. TH. BAART DE LA FAILLE: De toepassing van electriciteit in
onze woning. Geillustreerd. Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande,
Arnhem, 1932. 244 blz.
ing. f 2.95.
'n Werkje met zeer practische wenken en raadgevingen ten dienste van een welgeoutilleerde
verlichting in onze woningen.

Ir. 0. BANGA: Ziekteverschijnselen van de aardbei. H. Veenman & Zn.,
Wageningen, 1932.
In deze publicatie is het resultaat medegedeeld dat verkregen is bij het onderzoek naar de vermoedelijke oorzaken van verschijnselen, die naar alle waarschijnlijkheid niet aan de werkzaamheid van insecten kunnen toegeschreven worden. Voor tuinbouwkundigen onmisbaar.

S. BENIMA: Conjunctuur en Crisis. J. M. Meulenhoff, Amsterdam,
1932. (25 X 17). 136 blz.
Op interessante wijze tracht schrijver aan te toonen, dat wat wij gewoonlijk voor „conjunctuurverslijten, niets anders is dan een dis-harmonische inwerking van het geldwezen op de maatschappelijke bedrijvigheid. Wij kunnen het goed gedocumenteerde boek wel aanbevelen voor hen,
die belang stellen in de nieuwste economische verschijnselen.

WILLIAM BEEBE: Van viervoeters, vogels, vlinders en visschen.
Vertaald uit het Engelsch door Joanna Scheffer. Andries Blitz, Amsterdam, 1932. 213 blz.
Een zeer te waardeeren boek. De schrijver, een Amerikaansche geleerde, laat ons van maand
tot maand de verschillende vogelsoorten, visschen, visschers en andere in de natuur levende
dieren van dichtbij bekijken en wijdt ons in in hun levensgewoonten, leert ons van hun schuilplaatsen, hun paden, hun moeilijkheden, hun sombere dagen en hun muziek. Ook de wonderen der
zee en de boomen worden als levende wezens aandachtig door hem beschouwd. De teekeningen,
welke Kuperus er voor maakte, verhoogen zeer zeker de aantrekkelijkheid van dit mooie boek.

Dr. M. BICHER-BENNER: Ons voedsel als ziekte-oorzaak. A. E.
ing. f 2.90, geb. f 3.65.
Kluwer, Deventer, 1932. 211 blz.
Voor onbevoegden is dit boek niet bedoeld -- men kan dus aan de hand daarvan niet op eigen
gelegenheid een dieet gaan opstellen of een ziekte-diagnose bepalen.

Dr. Med. BIELING: Genezing van maag- en darmziekten. J. C. auf der
Heide, Hilversum, 1931. (20 X 14). 99 blz.
ing. f 0.90.
Schr. is een alleszins bevoegde, die den leek verlichtingen wenscht te geven, om daardoor het
tijdig inroepen van bevoegde hulp te bevorderen. Van reclame voor bijzondere geneesmethoden
is geen sprake en tegen kwakzalverij wordt gewaarschuwd. De inhoud lijkt ook niet te zullen
aanleiding geven tot overdreven ziektevrees.

WILHELM BOLSCHE: Die Eroberung des Menschen. Geillustreerd.
E. Haberland, Leipzig, 1931. (19 X 13). 304 blz.
Voor BOlsche is er geen essentieel verschil, lichamelijk en geestelijk, tusschen mensch en dier
en hij last dan ook de geheele mensch van een eenvoudigste cel afstammen. Voor hem is er
geen verschil tusschen de boeken van Mozes en de Ilias b.v., geen verschil tusschen Christus en
de groote mannen der wereld. Veel wordt er gebazeld over Christus en zijn wonderen, en alle,
die anders denken dan hij, zijn natuurlijk „nicht vorurteilslos". De geniepige zetjes tegen de
theologen nemen we als kennisgeving aan. Geen boek voor onsl

P. H. BRANS: Energiebronnen voor radioapparaten. Geillustreerd. De
Techniek, Antwerpen, 1932. (21 X 14). 143 blz.
Op zeer eenvoudige wijze is hier de werking van een accu verklaard, waarbij de grondslagen
der scheikunde even besproken worden. Ofschoon niet zonder feilen krijgt de lezer hiervan een
idee, waardoor de practische conclusies over de accuverzorging begrijpelijker worden. Ook de
toestellen voor het laden van accu's zijn uitvoerig besproken. Menige fabriek en teekening zal
echter onbegrepen blijven voor den beginneling, waarvoor toch dit werkje geschreven zal zijn.

Dr. S. BROEKHUYZEN: Het Paddestoelenboekje. Geillustreerd. De
Arbeiderspers, Amsterdam, 1931. (19 X 13). 95 blz.
Wanneer men zijn leven lang voor de paddestoelen niets heeft gebad dan verachting, zal men
door lezing van deze fijnzinnige verhandeling onder de bekoring kunnen geraken van het deel der
levende natuur, hetwelk de vormenrijke paddestoelenwereld uit den grond toovert.
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G. DE CLERCQ: Kolen-analyses. Wed. G. van Soest, Amsterdam,
1932. 202 blz. geb. f 1.50.
Handleiding ten dienste van handelaren en verbruikers van kolen, inhoudende de analyse der
meest gebezigde kolensoorten onder opgave van de mijnen waaruit deze kolen gedolven worden.

J. F. CH. DIX: De verzorging van onzen tuin. Geillustreerd. Kosmos,
Amsterdam, 1932. 222 blz.
geb. f 4.90.
Eenigen tijd geleden verscheen van dezen deskundige op het gebied van tuinbouw het handige
boekje „Elken dag in den tuin". Nu begroeten wij met vreugde deze uitgebreide handleiding
met prachtige foto's en mooie platen. waarin de liefhebbers alles kunnen vinden wat zij weten
moeten om hun eigen tuin deskundig te verzorgen. Een bijzonder mooi bock, in zulk een keurige
uitgave als wij zelden in handen krijgen.

E. J. DOMMERHOLD: Bijzondere veeteelt. Geillustreerd. W. E. J.
ing. f 1.50, geb. f 1.80.
Tjeenk Willink, Haarlem, 1932. 161 blz.
Ir. A. H. C. C. DWARS: IJzerconstructie. A. E. Kluwer, Deventer, 1932.
Het eerste gedeelte, betrekking hebbende op de ijzerconstructies in geklonken uitvoering, is in
groote lijnen, gelijk gebleven aan den eersten druk. Als aanhangsel is een verhandeling over het
electrisch lasschen toegevoegd. Het bij het middelbaar onderwijs en practijk veel gebruikte
werk is met dit aanhangsel geheel op moderne hoogte gebracht.

Dr. H. H. EWERS: Mieren. W. P. van Stockum & Zn., Den Haag,
1931. (20 X 14). 384 blz.
ing. f 4.25, geb. f 5.25.
Een mierenkenner van groote ervaring vertelt op hier en daar onderhoudende wijze, doch of en
toe ook wel wat langdradig over de voor den leek soms bijna ongeloofelijke wonderen der
mierenvolken met hun koninginnen, hun soldaten, hun arbeidsters, hun slavers en hun vijanden.
Men heeft den indruk dat de wetenschappelijke nauwkeurigheid wel eens opgeofferd is aan
aestetische belangen. De schrijver heeft op geheel overbodige wijze zijn moreele en philosophische
zienswijzen doen doorschemeren, waardoor het bock op sommige plaatsen kwetsend is.

HENDRIK JACOBUS FRANKENA: Een statistisch onderzoek naar
den invloed van het weer op de opbrengst en het gehalte van suikerbieten in Nederland. P. Noordhoff, Groningen, 1932. 173 blz. f 3.—.
JOHN FUHLBERG HORST: Auto, schip en vliegtuig. Geillustreerd.
Vertaald uit het Duitsch door Annie de Beyer. Kosmos, Amsterdam,
1932. 235 blz.
geb. f 4.90.
De romantiek der snelheid ...... hieraan is dit keurig uitgegeven bock gewijd. Auto's, schepen,
vliegtuigen van allerlei aard worden beschreven en door duidelijke foto's en platen aanschouwelijk
voorgesteld. Aandachtige lezers zullen er vele vragen die zij zich over de moderne techniek
gesteld hebben in beantwoord vinden en evenals wij een groot ontzag voelen opkomen over het
geweldige kunnen van den mensch. die zulke technische wonderen in bet leven heeft geroepen
om de tegenwoordige drang naar snelbeid in het vervoer te bevredigen. Een mooi bock voor
jong en oud.

J. GODEFROY: Het Mohammedaansche ornament. Geillustreerd. Eisma, Leeuwarden, 1932.
geb. f 1.75.
TH. WOLFF: De gulden snede. Geillustreerd. Eisma, Leeuwarden,
1932.
geb. f 0.75.
J. PH. HOOGWOUT: Het batikken. Geillustreerd. Eisma, Leeuwarden,
1932.
geb. f 1.75.
H. ELLENS: Het monogram voorheen en thans. Geillustreerd. Eisma,
Leeuwarden, 1932.
geb. f 1.25.
J. GODEFROY: Het Chineesche, Japansche en Indische ornament. Geillustreerd. Eisma, Leeuwarden, 1932.
geb. f 2.25.
Bij elkander vormen deze handige, overzichtelijke deeltjes voornamelijk een beknopte geschiedenis
van de kunstnijverheid. Waar mogelijk, zooals in het deeltje „Batikken", zijn ook practische
aanwijzingen voor eventueele beoefenaars.

W. H. DE GORTER: Lange en korte golf. Geillustreerd. Kosmos,
I 2.90.
Amsterdam, 1932. 112 blz.

M.

Zelf een radio bouwen is een illusie van vele luisteraars, een illusie, welke zij niet altijd
verwezenlijken kunnen, omdat zij niet een voor ben gewenschte handleiding kunnen vinden. Dit
bock last aan duidelijkheid niet veel te wenschen over, en zelfbouwers van een radiotoestel, die
eenige ontwikkeling bezitten op bet gebied der electro-techniek, zullen hierin een gemakkelijke
handleiding vinden met duidelijke foto's en goede teekeningen.
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M. W. H. DE GORTER: Hoe maak ik zelf een televisie-ontvanger?
Geillustreerd. Kosmos, Amsterdam, 1932. (21 X 14). 64 blz.
Dit boekje geeft in een kort bestek op een duidelijke wijze de hoofdzaken van de televisie nitzending en ontvangst volgens het systeem David en wijst den weg aan om zelf een ontvangapparaat te construeeren. Uit alles blijkt, dat deze weg zeer moeilijk is en slechts door amateurs,
"die zeer handig zijn, met succes te volgen is.

EDWIN GROSZ: Reclame in de kleinhandel. Bewerkt door E. E.
Klein. Maandblad Succes, Den Haag, 1932. 66 blz.
ing. f 0.95.
G. J. HARTERINK:
CHR. VAN DER STEEN: Practische electriciteitsleer. Geillustreerd.
A. W. Sijthoff, Leiden, 1932. 401 blz.
ing. f 6.25, geb. f 7.50.
Handboek ten dienste van electriciens, electromonteurs, machinisten, werkmeesters, machinebankwerkers, scheepsmachinisten, bouwkundigen, bedrijfsleiders, en voor alien die de electrotechniek en hare toepassing wenschen te leeren kennen.

BAN HESLINGA: Met camera en buks. Geillustreerd. Kemink & Zn.,
Utrecht, 1932. (21 X 15.5). 140 biz.
Ban Heslinga vertelt hier op aantrekkelijke en leerzame wijze over de tochten, welke hij in verscheidene gedeelten van ons land maakte. De camera zorgde er voor, dat vele nieuwe vondsten
en ontdekkingen voor den lezer werden vastgelegd. De laatste hoofdstukken bevatten allerlei
jachtavonturen. De wetenschappelijke zin en waarheidsliefde van schr. staan er voor in, dat
we hier niet met „jagerslatijn" te doen hebben, al worden er verbluffende staaltjes van slimheid
en behendigheid uit het hazen- en konijnenleven aangehaald.

Dr. Med. HOPE: Overgangsjaren bij de vrouw en den man. J. C. auf
der Heide, Hilversum, 1931. (20 X 14). 79 blz.
ing. f 0.90.
Duidelijk geschreven door iemand, die er meer van weet, maar wat over kanker en aderverkalking
wordt gezegd, doet deze kwesties veel eenvoudiger lijken, dan ze zijn. Dat het boekje door
leeken gemakkelijk zal worden begrepen, hoe populair het ook is gesteld, betwijfelen we zeer.
Natuurlijk geen lectuur voor kinderen.
J.

M. VAN DEN HOUTEN: Kamerplanten. W. L. & J. Brusse, Rottering. f 1.50.
dam, 1931. (21.5 X 16.5). 79 blz.
Kamerplanten bestaan eigenlijk niet, en een kamer is geen ideale kweekplaats voor planten,
zegt de schrijver, en toch gaat hij op uitnemende wijze een leerschool geven over Kamerplantencultuur. Dit boek bevat zeer nuttige wenken. Hij schrijft over 110 kamerplanten, zakelijk, duidelijk,
voor iedereen bevattelijk.

L. HOYACK: De toekomst der machine. A. E. Kluwer, Deventer, 1932.
ing. f 2.40, geb. f 3.25.
183 blz.
Sociologische analyse van den modernen tijd.

BERNARD JAFFE: Smeltkroezen. H. P. Leopold, Den Haag, 1932.
ing. f 4.95, geb. f 5.90.
263 blz.
Door de levensbeschrijving der groote helden op het gebied van de chemie en de geschiedenis
hunner ontdekkingen vanaf 1400 tot vandaag toe, is dit werk tevens een geschiedboek der scheikunde. De eerste ontdekkers Trevisano, Paracelsus waren nog meer de zoekers naar den steen
der wijzen en het levenselixer en Becher gaf zich nog steeds moeite om een perpetuum mobile te
ontdekken. Priestly, Cavendisch, Lavoisier bemoeien zich al meer met de gassers en vooral het
zuurstofgas. Dalton is de man van de atoomtheorie en Berzelius legde het schrift vast. Avogado
ging een stap verder en stelde de leer der moleculen op, Woehler is de uitvinder van het ureum
uit anorganische stof en het dihydroxy-diamino-arseno-benzol-dihydrochloride. Mendelejeff de
opsteller der elementen, Arrhenius met van 't Hoff en Ostwald zijn de mannen der ionen, Pierre
en Marie Curie der vinders van het radium. Thomson van de electronen, Mosley de man van de
92 elementen en Langmuir van de theorie der concentrische schalen in het atoom. De aardige
anecdoten en levensbijzonderheden en de vele portretten maken het boek voor den niet deskundige aangename lectuur.

SIR JAMES JEANS: De sterren in hun loop. Vertaald uit het Engelsch
door Dr. S. L. van Oss. H. P. Leopold, Den Haag, 1931. geb. f 2.90.
Het is ons een genoegen dit mooie boekje van Jeans nu eens zonder voorbehoud te kunnen
aanbevelen. Wij weten anders, dat hij er rare en verwarde ideeen op na houdt over wijsbegeerte
en Godsdienst en deze nog al eens gaarne tot uiting brengt in zijn populaire werkjes. Maar hier
is dat gelukkig niet het geval. Hij behandelt hier de beginselen der sterrenkunde zeer objectief,
zeer wetenschappelijk en toch zeer aantrekkelijk en helder. Dit is nu werkelijk een uitstekend
voorbeeld van gepopulariseerde wetenschap; weinigen, die het hem zoo zullen nadoen en de
vertaler heeft ook alle eer van zijn penibelen arbeid. Om een voorbeeld te noemen: nooit hebben we
ergens een zoo duidelijke verklaring gelezen van wat de astronomen „rechte klimming" noemen
als J. geeft op blz. 140. Onbegrijpelijk is, dat zulk een eerste klas sterrenkundige nog kan schrijyen, dat meteoren gloeien door wrijvingi dat Venus wel de ster van Bethlehem zou kunnen geweest
zijn; dat de sterren hun substantie vernietigen, terwijl de waarneming toch duidelijk wijst op een
verandering (of als men wil: gedeeltelijke vernietiging) van hun massa.
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G. J. JONG: Chemigrafie. Geillustreerd. Bureau Ned. R.K. Graf. Bond,
Utrecht, 1932.
Een leerboek voor jongere vakgenooten; het zal evenwel voor oudere eveneens zeer leerzaam
zijn. Op eenvoudige en duidelijke wijze is het proces der chemigrafie weergegeven, terwijl der
historie hier en daar ook een plaats is ingeruimd. Eenige illustraties uit de praktijk geven het
geheel een prettig aanzien.

D. VAN KREVELD: De fotographie in lessen. Geillustreerd. De
ing. f 3.25.
Arbeiderspers, Amsterdam, 1932. 288 blz.
Deze handleiding is bestemd voor pas-beginnende en weer-gevorderde amateurs, kortom voor
iederen toestelbezitter, die in de fotographie jets wil bereiken. In een zeventiental lessen geeft het
een uitvoerige behandeling van de beginselen en verschillende photo-procedes, -- alles zeer
duidelijk en bevattelijk met toelichtende afbeeldingen. Een verklarend lijstje van verschillende
chemicalien, een aantal recepten en een register besluiten deze prettige en vlot-geschreven
handleiding.

Prof. Dr. H. M. KROON: De koe. Geillustreerd. A. E. Kluwer, Devengecart. f 2.25.
ter, 1932. 86 blz.
Lichaamsbouw en inwendige organen. Voor fokkers en eigenaars van rundvee, alsmede voor
cursussen en runderkennis en landbouwkunde.

J. LANGDON-DAVIES: De groei van ons wereldbeeld. H. P. Leopold,

Den Haag, 1932. (24 X 16). 292 blz.

f 3.90.

Er wordt in dit boek maar raak beweerd, allerlei bakerpraatjes moeten dienst doen als argumenten; de bedoeling van de auteurs (de vertaler doet er hier en daar nog een schepje op) ligt
er duimen dik op; den argeloozen lezer evolutie-ideeen op te dringen en hem de wijsheid bij te
brengen dat de Wetenschap de dwaasheid heeft aangetoond van den Christelijken godsdienst;
boerenbedrog van de ergste soort. Voor minder ontwikkelde lezers verwarrende, verderfelijke
lectuur; voor wetenschappelijk geschoolden zonde van den tijd dien zij aan de lezing besteden.

S. S. LANTINGA: Practisch tuinieren. Geillustreerd. De Arbeiderspers,
ing. f 1.20, geb. f 2.75.
Amsterdam, 1932. (21 X 15). 290 blz.
De verzorging van bloemen en planten eischt een uitgebreide kennis, welke slechts weinig
tuinliefhebbers bezitten. Gelukkig zijn er de laatste jaren eenige uitstekende boekwerken verschenen, welke den twin- en plantenliefhebber tot gids kunnen zijn. Het boek van den heer
Lantinga dient zich ook als zoodanig aan. Het geeft geen theoretische beschouwingen, doch
practische wenken. welke o.i. allereerst noodig zijn. Het weet op vrijwel alle moeilijkheden
raad en laat hem, die het naslaat, zelden of nooit in den steek. Dit boek zal zijn weg wel vinden,
vooral ook nu door de vele volkstuintjes de interesse voor het tuinieren aanmerkelijk is
toegenomen.

A. D. F. W. LICHTENBELT: Het scheepsstoomwerktuig. Geillustreerd.
Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1932. 558 blz.
ing. f 10.—, geb. f 12.90.
Het scheepsstoomwerktuig is eea handboek hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het staatsexamen voor machinist ter koopvaardij.

ERNST F. LOHNDORFF: Bliimenhälle am Jacinio. Grethein & Co.,
Leipzig, 1931.

geb. M. 4.50.

Dit boek is doortrokken van den hartstocht van het oerwoud. De lezer worth geleid naar
orchideeenjagers, brulapen en Indianen. De geweldige pracht en het prachtige geweld van het
oerwoud is in dit werk beschreven. Het vlamt en brandt, woedt en bekoort als het oerwoud zelf.

Ir. G. L. LUDOLPH:
Ir. A. P. POTMA: Beginselen der nomografie. Geillustreerd. J. B.
geb. f 1.75.
Wolters, Groningen, 1932. 70 blz.
Handleiding voor vervaardiging en het gebruik van eenvoudige bundel-schoolnomogrammen voor
technische doeleinden.

J. A. P. MEERE: Het schildersambacht. Geillustreerd. H. ten Brink,
f 1.35.
Arnhem, 1932. 134 blz.
Bindmiddelen voor olieverven, verdunningsmiddelen, droogmiddelen, lakken, vernissen en bindmiddelen voor waterverven. Voor vakstudie onmisbaar.

LUC. P. M. MICHIELS: Schroefdraad snijden en vormen. Geillustreerd.
ing. f 2.—, geb. f 2.60.
J. Schuyt Jr., Alkmaar, 1931. 167 blz.
Een heldere en practische handleiding bij het toepassen en bezigen van wisselraderen, beitels,
tappen, freezen, rollen, stampen, slijpen, meten.

A. P. MORGAN:
J. W. SIMS: Jongens en electriciteit. Uit het Engelsch vertaald door J.

van Asperen. J. W. Thieme & Co., Zutphen, 1932. 328 blz.
ing. f 3.90, geb. f 4.90.
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Wat een genot moet het voor een jongen zijn, wanneer hij zelf zijn electrische boot, zijn eigen
motor vervaardigen kan met de bescheiden middelen, die hem ten dienste staan. In dit boek
worden alle aanwijzingen gegeven voor het maken van allerlei electrisch speelgoed, tegelijk met
vele leerzame en nuttige wenken en allerhande duidelijke teekeningen. Een prachtig boek voor
oudere jongens om zich in de vacantie nuttig en prettig bezig te houden, vooral wanneer Vader
zoo nu en dan helpen wil, als hen soms iets niet duidelijk is.

WILHELM MUNNECKE: Met Hagenbeck in het oerwoud. Geillustreerd. Scheltens & Giltay, Amsterdam, 1932. 250 biz.
ing. f 2.50.
Wie eens het prachtige dierenpark van Hagenbeck in Hamburg bezocht, heeft zich misschien wel
eens afgevraagd, hoe het mogelijk is zooveel wilde dieren bijeen te brengen. In dit goed geschreven
bock vol avonturen vindt men bet antwoord op die vraag. Jarenlang is de schrijver met John
Hagenbeck meegetrokken door Sumatra en Ceylon en heeft de moeilijke jachten meegemaakt op
groot wild, dat levend gevangen moest worden. Hij vertelt boeiend van zijn ondervindingen en
jong en oud kunnen hem in dit mooi uitgegeven boek volgen op zijn tochten door de tropische
landen, speurend naar prooi.

C. H. M. PHILIPPONA: Van zeilkano tot oceaanjacht. Nijgh & Van
Ditmar, Rotterdam, 1932.
Talrijke bijzonderheden over de historie van de zeilsport zijn op aangename wijze in dit boek
verwerkt, doch wat van veel meer belang is, het is een zeer duidelijk en overzichtelijk leesboek,
dat een reeks raadgevingen bevast en aanwijzingen betreffende de edele zeilkunst. Tevens bevat
bet talrijke practische wenken, toegelicht door teekeningen, voor hen, die hun boot wenschen
te veranderen of een nieuw vaartuig willen bouwen of doen bouwen.

Dr. A. W. POT: De lichaampjes van Guarnieri. Geillustreerd. Van
Gorcum & Co., Assen, 1931. (24 X 16). 92 blz.
Een zuiver geneeskundige en wetenschappelijke studie over een kenmerk der pokziekte. Litteratuurstudie en verslag van eigen proefondervindelijk onderzoek in het Rijks Serologisch Instituut
te Utrecht.

M. PRINS: Calculator. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1932. 69 blz.
geb. f 3.50.
Verkoopprijzen met den winst aan den verkoop, voor den zakenman onmisbaar.

REINHART: Ga zelf bijen houden. Geillustreerd. De Arbeiderspers,
Amsterdam, 1932. (21 X 15). 131 blz.
ing. f 1.75, geb. f 2.25.
Imker Reinhart vraagt in dit boekje de aandacht en belangstelling van toekomstige bijenhouders
en -telers voor het bijenvolk, opdat zij er van den aanvang of even veilig en zaakkundig mee om
kunnen gaan als een imkeres of imker met jarenlange practijk. Het is noodig den geest, welke de
bijen bezielt, te leeren kennen en doorgronden. Geen handboek over bijenteelt, doch slechts een
weergave van enkele inzichten, welke de bijen den imker zelf bijbrengen.

ERICH RETZLAFF: Menschen am Werk. Geillustreerd. Deurlichse
Buchhandlung, Gottingen, 1932. 56 blz.
geb. M. 3.30.
Met lens en camera leidt de kunstminnende fotograaf ons naar de industriegebieden van WestDuitschland, waar menschen van alle stam en natie bijeen leven en toont ons den werkman in
z'n oer-eigen wezen en dagelijksche doening: van den zelfbewusten vakman tot den onbeholpen
halfwas. leder beeld is een fotografisch kunststuk, een brok levenshistorie, een onvervalschte
natuurweergave. leder echt menschen-vriend zal deze natuurportretten beschouwen als een echte
verpuurde afglans van het echte en de artistieke mogelijkheden van de fotografie dankbaar
accepteeren.

J. I. A. DE RIDDER: De electrische uitrusting van den automobiel.
Geillustreerd. Kosmos, Amsterdam, 1932. 56 blz.
ing. f 0.75.
J. I. A. DE RIDDER: De algemeene samenstelling van onze auto. Geillustreerd. Kosmos, Amsterdam, 1932. 56 blz.
ing. f 0.75.
Practische handleiding voor automobilisten.

J. Z. TEN RODENGATE MARISSEN: Grondverbetering. Geillustreerd. J. B. Wolters, Groningen, 1932. 126 blz.
geb. f 1.90.
W. VON ROLSHAUSEN: Die Wiinscherutte. Geillustreerd. Jos. Habbel, Regensburg, 1931.
geb. M. 2.50.
We weten, dat het al voor eeuwen bekend was, dat men met de wensch-roede onderaardsche
water-, metaal- en andere aderen kan opsporen, hoewel daarover tot hieraan nog geen juiste,
beter gezegd, wetenschappelijke verklaring gegeven werd. Dat neemt echter niet weg, of de
schrijver van dit boekje heeft uit eigen ervaring opgedaan, dat deze vondsten niet berusten op
toeval, bijgeloof, of iets van dien aard. Die rijke ervaringen verklaart hij met teekeningen in dit
werkje, waarbij hij de wijze van omgaan met de roede uitvoerig beschrijft.

Dr. RAPHAEL RUBBRECHT: Begrippen over Microben en Parasietenleer. Excelsior, Brugge, 1932. (21 X 14). 64 blz.
ing. Bfr. 6.—.
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Een heldere en bevattelijke handleiding van deze ingewikkelde materie, waaromtrent zoovele
misvattingen in omloop zijn. Een allernuttigst. ook voor den niet-vakman begrijpelijk, boek.

W. SCHARROO: De ontwikkeling van den betonwegenbouw. Moorman's Periodieke Pers, Den Haag, 1932.
Beschouwt uitvoerig de beteekenis van den betonweg in binnen- en buitenland, de constructie,
samenstelling, uitvoering en onderhoud.

H. SCHNABEL: De „Globe"-ontvanger. Geillustreerd. Diligentia, Aming. f 0.65.
sterdam, 1932. (21 X 15). 4 blz.
H. SCHNABEL: De aetherjager. Geillustreerd. Diligentia, Amsterdam,
ing. f 0.65.
1932. (21 X 15). 4 blz.
De beide werkjes bestaan uit een bouwschema voor een radio ontvangapparaat met eenigen
begeleidenden tekst, die enkele practische wenken behandelt. Waar een der beide werkjes reeds
een zesden druk beleeft, is een aanbeveling overbodig.

H. SCHNABEL: Van pick-up tot luidspreker. Geillustreerd. Diligentia,
Amsterdam, 1931. (21 X 15). 35 blz.
ing. f 0.75.
In dit boekje vindt de lezer een bespreking van de inrichting hoe men gramofoonplaten kan laten
hooren door een electrische installatie. De beschrijvingen zijn zeer elementair gehouden, een
bouwteekening is bijgevoegd om zich een versterker zelf te bouwen. Voor knutselaars weer een
nieuw terrein van activiteit!

FRIEDRICH SCHNACK: Het wondere leven der vlinders. Vertaald uit
het Duitsch door Rinke Tolman. H. P. Leopold, Den Haag, 1932.
ing. f 3.75, geb. f 4.50.
188 blz.
„De liefde heeft dit boek geschreven". Van deze woorden, waarmede de schrijver zijn inleiding
begint, worden we al lezende hoe langer hoe meer overtuigd. Van heel nabij heeft hij het vlinderleven gadegeslagen, waardoor hij in staat is zijn verscheidenheid en schakeeringen in details te
beschrijven. Rinke Tolman gaf een zeer goede en vlotte vertaling. Met de vele mooie, zeer scherpe
foto's is dit boek er een geworden, dat iedereen die een open oog heeft voor de natuur, gaarne
in zijn bezit zal wenschen.

F. SEGERS: Vogels uit ons land. Geillustreerd. De Spieghel, Amstering. f 1.05.
dam, 1932.
Een verzameling schetsen over inlandsche vogels, hun leven, kenmerken en gewoonten, bestemd
vooral voor de jeugd. Ze zijn bevattelijk en zoo smakelijk geschreven, dat ze hun doel ongetwijfeld
zullen bereiken, n.l. kennis bij te brengen van dit onderdeel der natuur en vooral liefde voor de
vogelwereld.

LEO SENDEN: De orde in de natuur. Standaard-Boekhandel, Brussel,
B fr. 2.50.
1932. 75 blz.
Om den apologeet enkele gegevens te verstrekken, noodig voor den minor van physische bewijzen
van het Godsbestaan, behandelt Senden, na het begrip orde verklaart te hebben, enkele natuurverschijnselen. Hij doet dat populair-wetenschappelijk, helder en bijzonder smakelijk. Zeer interessant vooral is wat hij vertelt van de Rooster van Menelejeff. De behandelde onderwerpen mogen
dan de bewijzen op zich van het Godsbestaan niet zijn, den geloovigen mensch vervullen zij met
diepen eerbied voor God's werk.

Dr. C. H. SLUITER: Bouw en wezen der materie. W. J. Thieme &
Co., Zutphen, 1932.
Over den bouw en het wezen der materie handelt het boek. Verreweg het grootste deel gaat
over het eerste: acht van de 10 hoofdstukken bespreken het atoom c.a. als aethertrillingen.
spectrumsoorten, ROntgenstralen, kernladingen, en kemveranderingen, chemische proeven, enz.
enz. In het 9de hoofdstuk komt dan de vraag omtrent het tweede deel van den titel. Dit is echter
een zeer ingewikkelde taak, hetgeen wel blijkt uit de besprekingen en berekeningen, waarbij
groote kopstukken als Benjamin Franklin, Newton, Einstein, De Broglie e.a. voor het voetlicht
komen. Hypothesen en vragen naar nader onderzoek loopen ten slotte nit op de conclusie dat
„de nadere bestudeering van dit terrein alleen kan geschieden met behulp van ons zesde zintuig
-- het wiskundig inzicht". Voor bevoegden in deze materie van beteekenis.

R. J. DE STOPPELAAR: Als het voorjaar komt. Geillustreerd. L. J.
ing. f 2.90, geb. f 3.90.
Veen, Amsterdam, 1932. 168 blz.
Een geur van bloeiende hazelaars en wilgen waait je uit dit mooie boek tegemoet. Een geur van
lente en zonnegloedi Vogels, planten, bloemen herleven en de fijne waarnemer der natuur:
De Stoppelaar heeft zijn liefde voor al die heerlijkheid neergeschreven in korte schetsen, die
bijeengebundeld deze prachtige uitgave vormen, waartusschen de mooie foto's prijken als bloemen
in de wei. Met genoegen aanbevolen.

NICO VAN SUCHTELEN: Zwerftochten. Geillustreerd. Goede en
geb. f 2.75.
Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1932. 144 blz.
Het eerste gedeelte van deze schetsen, van „den zwerveling in den Vreemde" is voor den oorlog
geschreven, het tweede van „den zwerveling met de Tent door Nederland" na den oorlog. Het
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moet wel een zeer fijn genot zijn voor een natuurliefhebber met zwerversgeest om van Suchtelen
op deze twee soorten tochten te volgen en mee te genieten van de onbeschrijfelijke schoonheid
der natuur.

Dr. J. P. THIJSSE: Flora van Nederland. Geillustreerd. W. Versluys,

Amsterdam, 1932. 1152 blz.
Een geillustreerd determineerboek voor de Nederlandsche flora, waarin doorloopend van de
biologische bijzonderheden en van den habitus door bladstand wordt uitgegaan. Tevens worden
voor de oningewijden de noodige begrippen door het gebruik der tabellen aangebracht. De
meest practische handleiding ons bekend, rijk geillustreerd door allerduidelijkste plantteekeningen.

Ir. H. W. VAN TIJEN: Scheepsoliemotoren. Geillustreerd. A. E. E.
ing. f 10.—, geb. f 11.25.
Kluwer, Deventer, 1932. 642 blz.
HELLMUTH UNGER: Dienaren der menschheid. Goede & Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1932. 248 blz.
geb. f 2.75.
Dit boek is met veel pieteit gewijd aan den grooten ontdekker Robert Koch, den chemiker, die
voor zoovele verderfelijke ziekten het heilaanbrengende serum uitgevonden heeft. Zijn leven is niet
zonder strijd en Teed voorbijgegaan: ook hij heeft zijn deel aan teleurstellingen en ontgoochelingen
gehad, maar hij heeft de menschheid gediend tot het einde. Voor rijpere lezers een mooi, belangwekkend boek.

J. VADER: Handboek voor aankomende metaalbewerkers. Geillustreerd.
ing. f 4.75, geb. f 5.50.
A. E. E. Kluwer, Deventer, 1932. 176 blz.
Tevens ten dienste van hen, die algemeene kennis van metaalbewerking willen opdoen.

Lt. Vlieger VIRULY: In de schroefwind. Andries Blitz, Amsterdam,
ing. f 4.25
1931. (23 X 16). 266 blz.
Hoofdstukken over vliegtechnische bijzonderheden, ontleend aan het militair zoowel als aan de
burgerluchtvaart, wisselen hier of met aardige, goed geslaagde schetsen. Beiden houden den
lezer geboeid door den vlotten onderhoudenden stijl van den schrijver, terwijl het hoofdstuk
„Vlieger als beroep en sport" het enthousiasme van jeugdige lezers, die door het lezen van het
boek al te zeer in vuur en vlam zijn geraakt, tempert.

J. VAN VLIERBERG: Het symbolisme der bloemen. Geillustreerd. Van

Lantschoot, Dendermonde, 1931. (22 X 14). 95 blz.
Een belangwekkend werkje, dat ons laat zien, hoe in natuur en kunst aan de bloemen een sprekend
symbolisme wordt toegekend.

A. VOSMAER: Het wonderboek der electriciteit. W. de Haan, Utrecht,
ing. f 4.25, geb. f 5.50.
1932. 156 blz.
In zijn voorrede zegt de schrijver dat hij zich zoo mogelijk steeds op het standpunt geplaatst heeft
van een lezerskring, die wel belangstelling heeft voor de wonderer der electrotechniek, doch die
niet tot het diepere wezen hiervan wil of kan doordringen; hij vraagt van den lezer in de eerste
plaats verwondering en bewondering: verwondering over het raadselachtige, dat toch maar al te
vaak als heel gewoon wordt beschouwd; bewondering voor het technisch kunnen van den mensch.
Een populaire verhandeling dus over een wetenschap, waarover velen graag meer zouden willen
weten, maar niet in de gelegenheid zijn om hun kennis op dit gebied te vergrooten. Welnu, in dit
boek kunnen zij vinden, wat zij misschien lang tevergeefs gezocht hebben. De schrijver is er in
geslaagd om op bevattelijke, aangename wijze zijn stof bereikbaar voor iedereen te maken,
waarvoor wij hem onze bewondering niet kunnen onthouden.

E. P. WEBER: Radio-'jaarboek 1932. Geillustreerd. A. J. G. Strengholt,

Amsterdam, 1932. (19.5 X 13.5). 445 blz.
De buitengewoon rijke inhoud van dit kwistig geillustreerde boek zal iederen luisteraar, en wie
is dit tegenwoordig niet, iets brengen, wat hem interesseert. Want er is bijna Been onderdeel
van den radio-omroep uit te denken, of het wordt bier door een deskundigen medewerker belicht.
Dit Jaarboek is een waardevol wetenschappelijk en geschiedkundig document en een onmisbaar
naslagwerk.

A. B. WIGMAN: Bruine verten en blinkend zand. Geillustreerd. A. G.

Schoonderbeek, Laren, 1932. 318 blz.
Over het wijde land van de Veluwsche hei, met zijn schralen bodem, zijn boeiende verscheidenheid van landschappen en wisselende seizoenen, gaat dit kostelijke boek. 't Is een simpele
beschrijving van landschap en levende natuur, met prachtige verluchting, met zorg en toewijding
gekozen. Wij kunnen deze heerlijke herinneringen aan kostbare uren, gesleten in dit wondere
oord met z'n blonde zandstuivingen en wuivende bosschen bij vriendelijke bewoners onder
vogels en viervoeters. iedereen ter lezing aanbevelen. Een voortreffelijke gids door Gods
onvolprezen natuur.

Ir. L. E. WISSE: Centrale verwarmingstechniek en berekening. A. E.
ing. f 5.—.
E. Kluwer, Deventer, 1932. 160 blz.
De verschillende elementen, waaruit eene centrale verwarmingsinstallatie bestaat, worden
besproken, terwijl de voor- en nadeelen der onderscheidene systemen nader worden toegelicht.
Verschillende schema's en goed uitgevoerde detailteekeningen verduidelijken den tekst.
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(ZONDER NAAM) : Mededeelingen van de Nederlandsche mycologische vereeniging. H. Veenman & Zonen, Wageningen, 1931. (24 X 16).
200 blz.
Een jaarverslag, juister drie jaarverslagen in een band, vergezeld van eenige andere bijdragen;
een „In memoriam" voor een overleden verdienstelijk lid der vereeniging, een tentoonstellingsverslag, een excursieverslag en drie belangrijke wetenschappelijke bijdragen over nieuwe vondsten
van zwammen, over nieuwe species en over een nieuwe behandeling van de Nederlandsche
Heterobandionycetae. Vooral deze laatste verhandeling van Mr. Druk is van beteekenis voor
mycologen.

(ZONDER NAAM) : Salon international d'art photographique de Paris
1931. Geillustreerd. Ed. Soc. Francaise de photographie, Paris, 1932.
(24 X 30). 276 blz.
Dit boek verschilt aanmerkelijk van het Duitsche door een uitgesproken voorliefde der inzenders
voor de „kunstfoto – . Principieel staan we daar afwijzend tegenover. Een edit natuurvriend zal
dit „stemmings" gedoe immers beschouwen als een zeer matig en zwak beeld van het echte.
Zoodat de hoofdbelangstelling uitgaat naar portretten en „kijkjes" op de dingen. De rest last
de fotograaf aan lens en chemie over. Hij overschrijdt o.i. zijn taak als hij de natuur wil verbeteren.

(ZONDER NAAM) : Bestrijding van Plantenziekten in kleine tuinen.
H. Veenman & Zn., Wageningen, 1932.
Bevat de maatregelen, die genomen moeten worden in den wintertijd, dus als de blad- en bloem.
knoppen van de boomen en struiken nog gesloten zijn.

(ZONDER NAAM) : Studies over vogels en hun omgeving. H. Veenman & Zonen, Wageningen, 1932.
De inleiding bestaat uit bijdragen over de wisselwerking, die er bestaat tusschen de intensiviteit
van de voortplanting en den aard der planten, struiken en boomen, waarin de vogels broeden.
Achtereenvolgens worden behandeld de Bosch- en weidevogels, alsmede de kerkuilen. Een reeks
foto's van bijzondere „plekjes" uit de bosschen, welke in dit vlugschrift worden genoemd,
besluiten de tekst.

SOCIALE EN AANVERWANTE WETENSCHAP
MAX ADLER: Het Marxisme als proletarische levensbeschouwing. De
Arbeiderspers, Amsterdam, 1932. (19 X 13). 55 blz.
lets nieuws biedt dit materialistisch geschriftje niet. Alleen zet het de radicaalste socialistische
theorieen nog eens duidelijk op, ten bewijze, dat de materialistische strooming nog verre van
verdwenen is. Op deze princiepen voortbouwend is het ons duidelijk. waarom men niet met
evenveel recht volslagen Communist mag worden.

Mr. E. F. J. A. ADRIAANSE: De nieuwe drankwet. M. Waterreus,
Roermond, 1932.
De nieuwe drankwet is door senatoren „on1eesbaar" genoemd, een waardeering, die ook wel
andere wetten ten deel zal zijn gevallen. Van daar was een nadere verklaring niet overbodig.
Hierin is door deze uitgave voorzien, doordat schrijver de wet artikelsgewijze met toelichtingen
heeft verklaard. Deze uitgave is daarom bijzonder welkom. In het bijzonder voor degenen, die
door ambt of bedrijf voortdurend met de bepalingen der drankwet hebben te maken, en ook voor
hen, wier streven in 'ea lijn gaat met de bedoeling dezer wet: het tegengaan van drankmisbruik.

Dr. A. W. AUSEMS: Handboek voor kath. kraamverpleegsters. Geillustreerd. J. J. Romen & Zonen, Roermond, 1932. (24 X 17). 208 blz.
Het geheel wordt heel logisch in twee groote deelen verdeeld, n.l. het physiologische gedeelte,
waarin het normale verloop .— t.w. van het huwelijk tot en met het kraambed -- worth behandeld
en het pathologische gedeelte, waarin 'n lange rij van abnormaliteiten aan den aandachtigen
bestudeerder voorbijtrekken. In een tweetal aanhangsels wordt het doopen en de ethics in de
kraamkamer behandeld. Wil men dit bij uitstek waardevolle boek benutten, dan moet men zich de
moeite getroosten van een aandachtige bestudeering. In dat geval heeft men er dan ook zeer veel
aan voor heel het verder leven en blijkt de moeite ruimschoots te loonen.

Dr. W. BANNING: Het nationaal-socialisme. Van Loghum Slaterus,
Arnhem, 1932. 72 blz.
f 0.85.
Een zeer goede brochure over de nieuwe partij in Duitschland. Ontstaan, streven en geest van
het Nationaal-socialisme worden er duidelijk en onpartijdig in uiteengezet. De schrijver houdt zijn
eigen opvattingen buiten het geding en is op de hoogte van wat er op nationaal-socialistisch
terrein gepubliceerd is.

ELISABETH BEHREND: Hoe moet ik zuigelingen verzorgen. Geillustreerd. Stenfert Kroese & Van der Zande, Arnhem, 1932. 72 blz.
geb. f 1.90.
Een prettig en leerzaam boekje, waarin men beknopt en duidelijk zien kan, hoe een baby in z'n
eerste levensjaren verzorgd moet worden. De meeste platen zijn zeer welsprekend. Op de eerste
plaats is 't bedoeld voor leidsters en leiders van moedercursussen, om het na afloop aan de moeders
zelf mee te geven. In ons land, waar per jaar een 10.000 zuigelingen ten gevolge van ziekten
en slechte verzorging sterven, heeft dit boekje een roeping te vervullen. De algemeene verspreiding kan de zuigelingenverzorging slechts ten goede komen.

RUDOLF BOSSINADE: De automobilist voor den strafrechter. M.
Waterreus, Roermond, 1932.
In dit uitgebreide werkje worden de voornaamste artikelen der Motor- en Rijwielwet en de desbetreffende jurisprudentie behandeld. Verder bevat het in korte lijnen den loop van een strafproces
en de verschillende rechtsmiddelen, die kunnen worden aangewend.

J. P. DE BRABANDER: Welkome waardevolle wenken. Het Centrum,
Utrecht, 1932.
Deugdelijke zakenmans-wijsheid. De bedreiging, welke van het warenhuis t.o.v. het middenstandsbedrijf uitgaat, wordt in het boek, volgens ons, te licht aangeslagen. De leerstof omtrent
etaleeren en adverteeren blijkt den schrijver heel wel eigen, iedere middenstander kan met dit
werk z'n voordeel doen.

Mr. W. J. C. BIJVOET: De goudclausule en het recht. Dekker & v. d.
Vegt & J. W. Leeuwen, Utrecht, 1932.. (23 X 15). 40 blz. ing. f 1.—.
Schr. vreest dat de hypotheekacte met goud-clausule minder zekerheid zal blijken te geven, dan
die zonder de clausule. Vlot geschreven, geeft het boekje talrijke voorbeelden, waardoor 't geen
dorre opsomming wordt van diverse wetsartikelen.

LISBETH BURGER: Werkloos. Andries Blitz, Amsterdam, 1932.
ing. f 3.25.
Hier geeft de schrijfster een ontstellend beeld van deze groote diepe ellende, de werkloosheid,
die in zoo heel veel gevallen den wil en het weerstandsvermogen van den mensch meedoogenloos
doodt en in slechts weinige, zeer weinige gevallen bij Naar slachtoffer de macht en den moed
vindt zich staande te houden. Deze opeenvolging van close-up's voor de loketten van de
arbeidsbeurs geeft ons de groote film der ellende te zien, helaas de meest actueele. Werkloos
toont ons duidelijk, dat een werklooze, het systeem dezer eeuw, niet is een beroeps nietsdoener,
al zijn er ontegenzeggelijk die werk zoeken, maar bidden, dat ze 't niet krijgen. Werkloos is een
S.O.S. in den storm.
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Dr. J. J. DIETZ: Politiearbeid in een groote stad. H. J. Paris, Amsterdam, 1932. (24 X 16). 224 blz.
Een duidelijk beeld van de politieorganisatie in Rotterdam. Vooraf echter heeft schr. een gedeelte
gewijd aan de politie in 't algemeen en wel haar taak en bevoegdheden. Voor hen, die zich een
begrip willen vormen van de taak en bevoegdheden der politie en de organisatie van een
politiecorps in een grootstad. zal dit boek een veilige gids zijn.

J. R. MACDONALD: Die socialistische Bewegung. Pan-Verlagsgesellgeb. M. 3.40.
schaft, Berlin, 1932.
In Engeland beleefde dit werk van den minister-president Mac Donald negen oplagen. Het is
ook in de zeer goede Duitsche omzetting verschenen. Voor hen, die op de hoogte willen blijven
van de sociale en politieke stroomingen, een leerzaam boek.

A. VAN DRIEL: Kinderverzorging. Geillustreerd. Van Nijgh & Ditmar,
ing. f 1,--.
Rotterdam, 1932. 87 blz.
H. DLIBREUIL: Nouveaux standards. Bernard Grasset, Paris, 1931.
(18.5 X 12). 341 blz.
Beschouwingen over de technische beschaving en over de betrekkingen tusschen de techniek en
den mensch. Schr., die het bovennatuurlijk leven geheel en al buiten de behandeling van zijn
onderwerp houdt, staat aan de zijde van bet socialisme, maar toont zeer duidelijk zijn onvoldaanheid over het materialisme. Wie zich verdiept in de beschouwing van de nooden en behoeften der hedendaagsche maatschappij, zal in de beschouwingen van dezen handarbeider menigen
wenk van beteekenis vinden. 't Is een studieboek van iemand met veel ervaring en...... met een
goed hart.

FERDINAND FRIED: De ineenstorting van het kapitalisme. M. Dubbelman, Den Haag, 1932.
Uitgangspunt van dit boek is: aantoonen hoe het kapitalisme zijn taak in de geschiedenis heeft
vervuld; in den tijd der uitvindingen van 't stoom- en machinewezen, van de katoen, chemie,
electriciteit, benzinemotor, der rationalisatie en der banken, der trusten en concerns. Dan constateert hij de resultaten van de werking van het kapitalistisch stelsel op geestelijk gebied; alle
innerlijke waarden verdwijnen geleidelijk. de stof, het goud gaat alles beheerschen, daaraan wordt
de mensch met geheel zijn wezen ondergeschikt gemaakt. Op maatschappelijk gebied is er een
klove ontstaan, die steeds dieper wordtl de oligarchic van den rijkdom (industrieele vermogens
en handels- en bankkapitaal) organiseert zich hoe Langer hoe vaster, die door het geld de
bezitlooze massa beheerscht, die zich daartegen als een wereldproletariaat aaneensluit. Waar
solidariteit tusschen kapitaal en arbeid vrede en welvaart kan brengen, worden echter de verhoudingen aldoor scherper; zoodat de catastrophe onafwendbaar lijkt. Langs verschillende etappes
komen verscheidene volken tot algeheele verarming, en zijn aan handen en voeten door het
buitenlandsch kapitaal gebonden. De koopkracht van het yolk houdt op, de wereldhandel stokt
op alle gebied; de staten gaan hun behoud zoeken in bun isolement, Rusland geeft er op reusachtige schaal het voorbeeld van. Zal dit redding uit de ellende brengen? Wat zal het einde zijn?
De schrijver wijst verschillende middelen en uitwegen aan om uit de impasse te geraken, om tot
den opbouw eener nieuwe maatschappij te komen. Hij strijdt voor het herstel der innerlijke
waarden van den mensch. Maar noode missen wij bij hem het groote Christelijke beginsel, het
groote geneesmiddel, dat op de keerpunten der geschiedenis redding bracht, en den weg aanwees
om de menschheid tot vrede en geluk te brengen.

M. J. M. GEMMEKE: New York en politie. Jacob van Campen, Amsterdam, 1932. (20 X 15). 101 blz.
Een vakkundig boek over de politic aldaar, waarin meer enthousiasme over de instelling ontwikkeld wordt dan zulks gemeenlijk pleegt te geschieden door lieden. welke in New York wonen.
Uit de bladzijden aan het verkeersprobleem gewijd, waait ons een frisschen indruk tegemoet
over de enorme proporties van de dingen in de stad aan den Hudson. Van meer praktisch nut voor
kleinere steden kan de behartiging zijn van hetgeen schrijver in het midden brengt over zulke
dingen als algemeen verplichte vingerafdruk; over de politieakademie; over de sport in het
politiekorps; over de taak der politie in de voorkoming van misdaad.

P. J. L. M. GOULMY: Handboek voor het bestuur der Katholieke
Kerk. Martinus Nijhoff, Den Haag, 1931.
Daar de schrijver herhaalde malen uit brieven en geschriften ervoer hoe groot veler onkunde
is van de samenstelling van het „fijne raderwerk' hetwelk het bestuur der Heilige Roomsche Kerk
nu eenmaal is," meende hij in een boek een eenigszins beknopte verhandeling te moeten geven,
over alles, wat met inrichting en bestuur der Katholieke Kerk in verband kan worden gebracht.

J. D. HAMSTRA PIK: Practische handleiding voor belastingplichtigen.
ing. f 2.—.
D. H. Littooy, Terneuzen, 1932.
Bevat een menigte practische raadgevingen, die bij het invullen van de belangstellingsbiljetten
mogen ter harte genomen worden. Indien men deze wenken goed opvolgt kan men zich menige
fiscale onaangenaamheid besparen.

Dr. JOH. I. HANRATH: Statistieken van het goederenvervoer. J. B.
geb. f 4.50.
Wolters, Groningen, 1932. (24 X 14.5). 214 blz.
Het doe] van dit boek is de grondslagen te leggen voor de organisatie van een statistiek of voor
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een systeem van statistieken voor het goederenvervoer. Dit wordt daarbij verdeeld in drie
categorieen: le. Spoorwegvervoer, 2e. binnenscheepvaartvervoer en 3e. zeescheepvaartvervoer.
Tot heden kent men in Nederland een dergelijk systeem van statistieken niet. Deze gedegen studie
kunnen we belangstellenden niet te warm aanbevelen.

M. KASTEEL BALTUSSEN: Vrouwengids. J. J. Romen & Zonen,
Roermond, 1931. (19.5 X 11.5). 335 blz.
ing. f 3.75, geb. f 4.75.
Een rijke schakeering fleurige en kleurige opstellen over de vrouw en de wereld, de
vrouw en het kind, de vrouw en het huts. Wanneer we van de vele varieerende, elk in eigen
trant schrijvende, medewerkers namen uitlichten als P. Hyac. Hermans, Dr. Fr. Feron, Pater
v. d. Tempel, Mr. Dr. Witteman, Pater Molenaar, Pastoor Stokman, zien we aan deze personen
alleen reeds, dat ze een fijn stukje mozaiek kunnen aanbrengen -- en ook inderdaad gedaan
hebben -- om het tafereel to helpen voltooien der Katholieke vrouw en speciaal der Katholieke
moeder met als achtergrond haar ruim en breed arbeidsveld met zijn lichtende, maar ook
donkere verten.

Mr. 0. B. W. KAT: Effectenbeheer. Erven F. Bohn, Haarlem, 1932.
ing. f 21.—, geb. f 24.—.
885 blz.
Rechtskundig, economisch en administratief handboek, dat zijn bruikbaarheid alleen reeds door
de kort op elkander volgende drukken bewees.

HEINRICH KAUTZ: Die Welt des armen Mannes. Benziger & Co.,
geb. M. 6.—.
Köln, 1932. (24 X 15). 304 blz.
Dit boek behandelt niet de waarde en meerwaardeleer en de Verelendungs-theorie op zich, doch
het Marxistisch denken, voelen en streven, zooals dat leeft onder het yolk en zooals het gekristalliseerd wordt weergegeven door den grooten Deenschen dichter voor bet voiks-socialisme Martin
Andersen NexO. „Het sociaal probleem in de roode literatuur" wordt hier zoo omvattend en
duidelijk uiteengezet, dat dit boek van belang is, niet alleen voor hen die zich interesseeren
voor sociologische literatuur, maar evenzeer voor sociologen, politici en zielzorgers, die met het
volks-socialisme in aanraking komen.

HEINRICH KAUTZ: Das Ende der sozialen Frage. Benziger & Co.,
Köln, 1932. (22 X 16). 213 blz.
Gemeenschap en cultuur zijn, zooals Kautz zegt in zijn voorrede, als een boom, welks wortelen

los zijn geraakt van de vruchtbare bodem, die hem voeden moet en die daarom veroordeeld lijkt
om te sterven. In hoeverre is het Christendom geroepen en in staat om deze kultuur- en gemeenschaps-crisis alsnog te genezen, dat is de belangrijke vraag, die Kautz in dit boek poogt te
beantwoorden. Hij geeft dat antwoord niet door eigen inzichten te ontvouwen, maar door een
diepgaande analyse en bespreking van de Christelijke sociale romanliteratuur, verpersoonlijkt in
Franz Herwig en Robert Hugh Benson.

I. G. KEESING: Initialen register. Em. Querido, Amsterdam, 1932.
.
geb. f 1.50.
In deze eeuw van versnelling heeft men ook behoefte om zich sneller uit te drukken -- hetgeen

zich openbaart door het samenvatten van lange titels en namen in enkele letters. In dit boekje
zijn alle nog in omloop zijnde afkortingen genomen welke betrekking hebben op namen en titels.
'n Zeer practisch werkje.

Prof. Dr. ADOLF KELLER: Sociale programs der kerken en vrije
godsdienstige organisaties. P. den Boer, Utrecht, 1932. (24 X 16).
ing. f 1.20.
122 blz.
Ook de Encycliek „Casti Connubir met haar heldere kijk op de nieuwste stroomingen had wel

een plaatsje verdiend. Al heeft schr. zeer nuttig werk gedaan, in 't licht van 't bovenstaande
blijkt zonneklaar, dat er een groot tekort in te vinden is. Dit vooropgesteld, blijft het evenwel
een nuttige Bids, om te leeren zien, wat de niet-Katholieke Christenen trachten te verbeteren,
op het breede sociale terrein, waar in zoo menig punt ook trouwe samenwerking met het
Katholicisme gewenscht en noodig is.

Dr. J. A. DE KONING: Rathenau's denkbeelden over onze samenleving.
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1930. 170 blz. ing. f 3.95, geb. f 4.95.
Een grooten dienst heeft Dr. Koning bewezen aan alien, die zich voor sociologic interesseeren
met dit boek, dat veel meer geeft dan de titel doet vermoeden. Wijl de schrijver eerst de opvattingen uitvoerig weergeeft, o.a. van Katholieke Kerk, Liberalisme, Socialisme en Fascisme om
ze daarna te vergelijken met de opvattingen van Rathenau, vooral in zijn: Zur Kritik der Zeit,
Mechanisatie, Rijk der Ziel en Organisatie, hebben we daardoor ook een overzicht van al die
opvattingen. En de schrijver geeft de beste bronnen, o.a. voor de Katholieke Kerk Leo XIII en
Mgr. Aengenent, voor Liberalen: Thorbecke, van Houten en Cort van der Linden, voor socialisten
Gerhard, Mevr. Roland Holst en Dr. v. d. Wderden en voor Fascisme Mussolini zelf en J. F.
Otten. Ook met hetgeen in alle landen de andere christenkerken tot stand brachten, wordt
Rathenau's werk vergeleken. Een ernstig en eerlijk werk is dit proefschrift, dat voorafgegaan wordt
door een Leven van den vermoorden Duitschen merkwaardigen mensch, die technicus was en grootindustrieel en dien Wirth ook zoo hoog achtte om zijn hooge opvatting der ziel.

D. KOOIMAN: De voorgestelde korting op Rijksuitkeeringen aan
Provincien en Gemeenten. N. Samson, Alphen a/d. Rijn, 1932.
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In een rustig en zakelijk betoog doet de schrijver zich als tegenstander van bovengenoemd ontwerp
kennen. Met tal van argumenten, waarvan vele zijn ontleend aan zijn grondige kennis, ook van
de kleinste bijzonderheden, der gemeentelijke huishouding, waarschuwt hij tegen de gevolgen.
die de totstandkoming der voorgestelde bepalingen zal hebben.

J. KOSTER: Goodwill. J. Muusses, Purmerend, 1932. (23 X 15). 68 blz.
Schrijver bestrijdt de meening, dat de aandeelenkoers de barometer zou zijn voor het bepalen
van de waarde eener onderneming, en ook de meening dat deskundigen aan publicaties der
groote ondernemingen een beteekenis kunnen ontleenen omtrent de waarde, welke daaruit niet
te vinden is. Tevens poogt hij een volledige analyse van het Goodwill-begrip te geven, met
daarnaast practische voorbeelden.

Mr. R. KRANENBURG: Het Nederlandsch provinciaal recht. N. Samson, Alphen aid Rijn, 1932.
Een betoog over ons provinciaal recht door een der beste Staatsrechtkenners van Nederland. Het
boek begint met een zeer klare historische uiteenzetting over wording en ontwikkeling van ons
geldend provinciale recht en behandelt daarna de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende
macht der provincie. De ingewikkelde problemen vinden hier een glasheldere uiteenzetting.
Afdeeling drie geeft een uiteenzetting van het bestuursapparaat der provincie. Schrijver werkte
zich knap in het leven eener provincie in es gaf een levendig werk over deze materie.

Dr. J. C. VAN KRANENBURG: Gezondheidszorg. J. J. Romen &
Zonen, Roermond, 1932. (20 X 16). 277 blz.
De schrijver heeft zich bij het samenstellen tot taak gesteld: de bevordering der voorzorg tot behoud
van leven en gezondheid, ter besparing van veel menschelijk leed en vermeerdering van het
levensgeluk door voorzichtige, weloverwogen populariseering der geneeskundige wetenschap.
Het eerste gedeelte behandelt: „algemeene gezondheidszorg" en wordt als volgt onderverdeeld:
Reinheid. Algemeene lichamelijke verzorging. Mondhygiene, Woninghygiene. De hygiene van den
slaap. Voedingshygiene. Melkhygiene. Matigheid. lets over geestelijke en moreele hygiene.
In het tweede gedeelte wordt behandeld: „toepassingen van maatschappelijke gezondheidszorg"
en wordt onderverdeeld in: Consultatiebureaux. Kunstmatige onvatbaarmaking tegen ziekten.
Geneeskundig schooltoezicht. Het derde gedeelte gaat over: „individueele gezondheidszorg" en
behandelt: Hygiene der zwangerschap en der zuigelingenvoeding. Eenige bijzonder belangrijke
bij kinderen voorkomende afwijkingen en de middelen om sommige van haar te voorkomen. Het
Neo-Malthusianisme, Tuberculose, Syphilis, zwaarlijvigheid, Tabaksgebruik, Zenuw- en geestelijke ziekten.

Mr. j. KRUSEMAN: Woningwet. H. D. Tjeenk Willink & Zoon, Haaring. f 5.---, geb. f 5.75.
lem, 1932.
Wijzigingswet van 9 Juli 1931, Stbl. no. 266 toegelicht en van aanteekeningen voorzien, ontleend
aan de gewisselde stukken en de gevoerde beraadslagingen. Supplement tot den Zen druk van
den commentaar op de woningwet met afzonderlijke behandeling van: de bouwvergunning, het
rooilijninstituut, uitbreidingsplan en streekplan, regeling van schadevergoeding, schadeloostelling
bij onteigening, de rechten van hooger gezag.

LEWIS E. LAWES: Leven en dood in Sing-Sing. Vertaald uit het
Engelsch door Dr. J. W. de Stoppelaar. Geillustreerd. Scheltens &
blz.
ing. f 3.75, geb. f 4.90.
Giltay, Amsterdam, 1932. 284
Het gevangenisvraagstuk staat tegenwoordig in het teeken der belangstelling, van vakmenschen
zoowel als van leeken. Een groot deel dier belangstelling concentreert zich op de bekende
Amerikaansche gevangenis Sing-Sing. Haar directeur heeft thans een boek geschreven, waarin hij
het verhaal doet der toestanden in Sing-Sing, terwijl hij er tevens verslag in uitbrengt van zijn
studies over misdaad en misdadigers. Allereerst moet geconstateerd worden -- en dit pleit zeer
zeker voor het werk -- dat het absoluut geen sensatie bevat; zijn eigenlijk gevangenisverhaal is
zakelijk-nuchter; het kenschetst hem als een hoogstaand man, noch week, noch verhard. Toch kan
men sommige gedeelten niet dan met een huivering lezen. Waar hij de resultaten van zijn misdaad-studies mededeelt moeten wij een bedenking maken inzooverre hij den vrijen wil wel
eenigszins miskent. Overigens is dit een belangrijk boek, dat een goed idee geeft van een typisch
Amerikaansche gevangenis. Uiteraard alleen voor volwassenen.

HENDRIK DE MAN: Massa en leiders. Van Loghum Slaterus, Arnhem,
1932. (24 X 16). 49 blz.
Wat we van een vroeger verschenen werk van den socialistischen leider H. de Man zeiden geldt
ook bier: Merkwaardig zijn al zijn geschriften, omdat ze zoo dicht de waarheid benaderen.
't Is jammer, dat hij niet enkele stappen verder zet en met dezelfde onbevangenheid zich openstelt voor de beschouwing der soclale stroomingen in 't licht eener hoogere gedachte.

HENDRIK DE MAN: Sociale krachten in de hedendaagsche crisis van.
Duitschland. Vertaald uit het Duitsch door L. J. Kleijn. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1932. (23.5 X 17). 23 blz.
Een goed geschreven brochure, die een idee geeft van de verschuivingen op gebied van de
diverse partijen, en een verklaring daarvoor tracht te vinden.

MEDICUS: Medische pasmunt. C. A. Mees, Santpoort, 1932. 285 blz.
De geneesheer, die dit boekje samenstelde heeft zichzelf daarmee een moeilijke taak opgelegd:
op populaire, maar niet geheel onwetenschappelijke wijze, verschillende onderdeelen der medische
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wetenschap te bespreken z(56, dat eenigszins ontwikkelde leeken daar voordeel uit kunnen
trekken, daarbij tevens aansluitend bij verschillende vraagstukken van opvoedkundigen aard.
Een taak, waarvan Medicus zich naar onze outsiders-opinie, over het algemeen goed gekweten
heeft. Menigen behartenswaardigen wenk geeft hij ten beste voor leeken — en voor collega's.
Jammer, dat de schrijver gemeend heeft ook een hoofdstuk over Lourdes te moeten opnemen.
leder Katholiek moet wel glimlachen, wanneer hij Medicus' Lourdes-verkiaring op bladz. 31
leest. Het boekje is geschreven in prettigen stijl -- waarin humor en ernst elkaar afwisselen -waardoor de lezing veraangenaamd wordt.

CLARA MEYER-WICHMAN: Misdaad, straf en maatschappij. Erven
J. Bijleveld, Utrecht, 1930. (19 X 13). 206 blz.
Schrijfster heeft een groot hart, maar een klein verstand. Ze houdt er natuurlijk geen absolute
waarheid op na, maar is toch ook weer zoo weinig relativist, dat ze bestaande opvattingen
omtrent misdaad en straf met eigen gekozen absolute maatstaven beoordeelt. Een gevaarlijk boek,
dat bij gebrek aan klaarheid van lijn en inzicht veel verwarring kan stichten.

S. R. DE MIRANDA: De weg van producent tot consument. De Ar-

beiderspers, Amsterdam, 1931. (19.5 X 13). 116 blz.
Inderdaad is het aantal tusschenhandelaren te groot. Als remedie raadt schrijver niet aan:
wettelijke beperking van dit aantal, doch het oprichten van markthallen van overheidswege,
opdat 't aantal nog beduidend grooter zou kunnen worden! Met de loonbeschouwingen kunnen
we 't vrijwel eens zijn. Lagere loonen moeten minder koopkracht geven, waarvan vooral de
fabricage van die artikelen, die niet „gegeten" worden, den terugslag moet ondervinden.
Dit klemt te meer, omdat de loonfactor een steeds kleiner deel van den kostprijs gaat uitmaken
en een loonsverlaging van b.v. 20 % voor vele artikelen slechts een kostprijsverlaging van enkele
procenten zal beteekenen.

H. G. W. MUNNIK: Wettelijke bepalingen op den arbeid in winkels.

3e druk. N. Samson, Alphen a,d. Rijn, 1932. 116 blz.
geb. f 1.75.
P. OSWALD VON NELL-BREUNING S.J.: Die sociale Encyklika.
geb. NI . 44 j0.
Katholische Tat-Verlag, Köln, 1932. 256 blz.
De meest omvangrijke commentaar over de nieuwe encycliek van Pius XI: Quadragesimo Anno.
Schr. beziet vanuit deze encycliek de verschillende sociale misvattingen en tracht practische
wenken daaraan te ontleenen voor de hedendaagsche samenleving. Uitvoerig worth het vraagstuk
der bedrijfsraden onder de loupe genomen. Wie genoemde encycliek reeds goed meent te kennen,
zal in deze „toelichtingen" menig nieuw gezichtspunt en „Anregung" aantreffen. Men krijgt
dit werk bestudeerend een heldere en diepgaande indruk van de ongewone gedachtenschat, welke
in dit rondschrijven besloten ligt en niet minder van de ver-ziende blik en diplomatische tact van
den schrijver! Mogen 's Pausen ideen door middel van deze verhelderende verklaringen spoedig
ingang vinden in hoofd en hart van onze sociale leiders.

J. H. NIEKEL: Rationeele maatschappijleer. Paul Brand, Hilversum,
1931. 263 blz.
ing. f 2.90, geb. f 3.90.
De directeur van het philosophicum te Warmond heeft een klein deel van de moraal-philosophie,
van de wijsgeerig-ethische leerstof zijner studenten zoo te boek gesteld, dat ook anderen kunnen
kennis nemen van de grondbeginselen der maatschappij-leer. De beginselen van Aristoteles en
St. Thomas zijn het uitsluitend, die thans nog met vrucht kunnen worden toegepast op onze
hedendaagsche verhoudingen. Bijzonder gelukkig geslaagd is o.i. het eerste hoofdstuk van het
tweede deel over de bijzondere maatschappijleer, namelijk doordat hij de gegevens der ethnologic
doet voorafgaan aan de behandeling van het huisgezin. Voor een oningewijde heeft Nickel alle
termen verhollandscht, waardoor het boek wel niet onder belletrie zal gerangschikt worden in
bibliotheken, maar wat de lezing mogelijk maakt en wat het begrip ten goede komt. Vooral de
ethymologie vooraf is van veel waarde. Zeer belangrijk zijn artikelen als: Gewetensbezwaren,
omwentelingsrecht, doodstraf, volkenbond, geoorloofdheid van den oorlog e.a. Niemand, die zich
op eenigerlei wijze met sociologic ophoudt, mag dit gedegen boek van zulk een gezaghebbende
zijde missen.

W. NOLET, E.A.: Katholiek Nederland. Geillustreerd. C. N. ten Hagen,
Den Haag, 1932. (26.5 X 21). Deel II: 310 blz.
geb. f 10.—.
In dit deel worden behandeld Broeders- en Zusters-Congregaties o.a. Broeders van den
H. Aloysius te Oudenbosch, Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der Allerh. Maagd en
Moeder Gods Maria te Huybergen, Broeders van christ. scholen te Baarle-Nassau, Benedictinessen der Abdij van 0. L. Vrouw te Oosterhout, Catechisten van den Euch. Kruistocht te Breda.
Zusters van Charitas te Roosendaal, Franciscanessen van Mill Hill te Roosendaal. In het
derde deel. dat spoedig zal volgen, zullen de overige Zusters-Congregaties besproken worden.
Beknopt en overzichtelijk, verlucht door scherp en voor zich sprekende photographieen wordt
ook in dit deel alles beschreven. Niets omtrent werkzaamheid, doel en practisch nut der sociale,
cultureele en religieuze instellingen wordt ons bier onthouden.

V. S. OHMSTEDE: Wet op de personeele belasting. Joh. Mulder,
Gouda, 1932. 236 blz.
ing. f 6.—, geb. f 7.25.
FRANZ OPPENHEIMER: De Staat. Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1932.
210 blz.
ing. f 2.50, geb. f 3.50.
De drang tot zelfbehoud en de drang tot behoud van de soort, „honger en liefde' ', zijn de
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oerneigingen van elk levend wezen. In den mensch, den „rechtopgaande", werkt nog een derde
kracht: de causaal-drang, de zucht om een redelijke verklaring te geven van de verschijnselen
om hem heen, en ze te beheerschen. Uit deze drie menschelijke instincten ontstaat de samenleving,
de maatschappij, waarbinnen de zucht om op te vallen, om boven de anderen te staan den mensch
prikkelt tot jacht naar rijkdom; klassen-tegenstelling, staats-vorming zijn de volgende phasen. -Op deze grond-ideeen bouwt Oppenheimer zijn historische ontwikkeling van primitieven veroveringsstaat; resultaat, feudale staat tot den tegenwoordigen constitutioneelen staat. Dit werkje
van den bekenden Duitschen liberaal-socialistischen econoom is niet ontkomen aan het gevaar
van de deductieve methode: te generaliseeren. En bij al het evolueeren der menschelijke instincten
is er al heel weinig plaats meer beschikbaar voor de vrije wilsbestemming van het individu.

Dr. C. N. VAN DE POLL: Zwangerschap en kraambed. Goede en
geb. f 1.—.
Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1932. 43 blz.
Enkele wenken en inlichtingen, welke alleen door deskundigen molten getoest worden naar In
bruikbaarheid. 0.i. blijft dit werkje beter uit handen van leeken.

Dr. ROSENSTOCK E.A.: Das Arbeitslager. Eugen Diederichs, Jena,
1931. (22 X 15). 160 blz.
Ongeveer vier jaar geleden werden in Silezie de eerste arbeidskampen opgericht. bedoeld als
ideale instellingen, waar zich arbeiders, boeren en studenten zouden treffen in gemeenschappelijken
arbeid, gemeenschappelijke discussies van sociale problemen en in een gemeenschappelijk dagelijks
leven. Bovengenoemd werk beoogt rekenschap te geven van de beweging en zijn resultaten. Afgezien van de bekende „neutraliteit", kan men de idealiteit van de princiepen niet gansch ontkennen. Een zekere scepsis echter is gerechtvaardigd.

G. C. RUTTEN, 0.P.: Sociale studie en sociale actie. Excelsior, Brugge,
ing. B fr. 18.---.
1932. (21 X 13). 288 blz.
Dit boek bestaat uit drie deelen: 't eerste geeft inlichtingen van meer algemeenen aard, 't tweede
beschrijft de voornaamste sociale werken, de jeugdactie en bondsorganisaties voor volwassenen,
't derde verstrekt studiemateriaal over 't socialisme, 't communisme -- alles bondig maar leerrijk.

GER. SCHMOOK: Wordingsgeschiedenis van het bock. De Sikkel,
ing. f 12.50, geb. f 14.50.
Antwerpen, 1932. 308 blz.
Hoe is een boek ontstaan? Hoe komt het dat die wonderlijke verzamelingen van leesteekens,
woorden bladen het bock vormen zooals wij dat thans kennen? Want: „Zooals het boek er thans
uitziet, was het niet altijd. Elk deeltje heeft zijn evolutie gehad ...... Er mag aanvaard worden,
dat het boek kenmerkende stadia heeft doorgemaakt; afstamt van een naar het uiterlijke te oordeelen weinig overeenkomstig voorwerp; dat het ons Tangs omwegen bereikt heeft in den vorm
van het bekende doosmodel en er evenals zoovele gebruiksvoorwerpen op heeft moeten wachten,
tot de trein der volmaking in andere ver-afgelegen domeinen bepaalde signalen doorgereden
was, vooraleer het zelf merkbaar voortschrijden kon. Hoe lang duurt reeds die tocht?" Het
antwoord op deze vraag geeft de gedegen inhoud van dit met vele platen gesierde lijvige boekdeel.
De Wordingsgeschiedenis van het boek in alle deelen en bijzonderheden wordt er zoo populair
mogelijk in sappig Vlaamsch behandeld. Een zeer belangwekkende uitgave.

Dr. FRANZ SCHAEPMAN: Verfrissching van de volkshuishouding.
Het Venster, Nijmegen, 1932.
Ten opzichte van bet sociaal-economisch leven worden in deze brochure door Dr. Frans Schaepman treffende dingen gezegd, die volkomen aansluiten bij de zoo noodzakelijke hervormingen, die

in dit opzicht ook van Katholieke zijde worden bepleit. Het doel is om alle lagen der gemeenschap in begrijpen tot elkaar te voeren. Fen zeer te waardeeren factor in dit geschrift is, dat
schrijver ook aandacht schenkt aan de individueele hervorming, iets wat elders bij de behandeling
van het sociale vraagstuk wel eens over het hoofd wordt gezien.

Prof. HENRI SEE: Ontstaan en ontwikkeling van het moderne kapitalisme. Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1932. 238 blz.
ing. f 1.25, geb. f 2.—.
In zijn voorwoord verklaart professor See dat bij met dit boekje een poging heeft gedaan om een
aantal vaststaande historische gegevens samen te brengen, welke vooral bewerkt zijn met het
oog op de diensten, die zij de sociologic en economic kunnen bewijzen, zonder eenige politieke
of sociale stellingname. In deze poging is professor See met deze verhandeling zeker geslaagd en
voor hen die meer willen weten van het moderne kapitalisme van onzen tijd bevat dit handige
boekje veel belangwekkends.

BERNARD SHAW: The intelligent woman's guide to socialism and
capitalism. Constable El Co., London, 1929. (21 X 14.5). 495 blz.
geb. Sh. 5,—.
Shaw zou een vollediger en juister bepaling van het socialisme hebben gegeven, als hlj het beschouwd had als een stelsel tot regeling der voortbrenging en verdeeling der stoffelijke goederen.
Daarmee zou hij een dienst hebben bewezen aan hen, die thans zoo druk beweren, dat het socialisme
slechts een economisch stelsel is. Deze dienst bewijst Shaw echter in het geheel niet. Want wat
kwesties als het huwelijk, de opvoeding der kinderen en dgl. te maken hebben met een socialisme,
dat niets anders wil zijn dan gelijkheid van inkomen, is niet bijster duidelijk. Zooals Shaw het
socialisme dan ook uiteenzet, is het veeleer een levensbeschouwing dan een zuiver economische
leer. Anderszlds passen de beschouwingen van Shaw heelemaal niet op het feitelijke socialisme.
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Veeleer raken zij het wezen van het bolsjewisme, dat hij nu wel zal onderschrijven, nu hij 'n
paar weken genoten heeft van de gastvrijheid van het bolsjewisme.

Dr. J. J. R. SLOTEMAKER DE BRUYNE: Christelijke 'sociale studien
G. A. J. Ruys, Zutphen, 1931. Deel IV: 344 blz. ing. f 5.—, geb. f 6.25.
In dit vierde deel zijner Christelijke Sociale Studien geeft Dr. Slotemaker de Bruyne een overzicht van de vakbeweging. haar ontstaan en groeien, in Nederland en Nederlandsch Indie. Het
sluit onmiddellijk aan bij deel III, waarin de vakbeweging over de wereld geschetst werd. In dit
vierde deel wordt de vakbeweging zoowel der werknemers als ook der werkgevers behandeld.

J. SMID:
J. W. MATHIJSEN: Plattelandsverarming; wordt het platteland uitge-

buit door de hooge stedelijke loonen. Hollandia, Baarn, 1932. (24 X
16). 94 blz.
De schrijver pro tracht te verkennen hoe de boer staat en kan blijven staan in de kapitalistische
maatschappij, de tegenpartij zoekt de landsman een plaats te geven in het socialistische systeem.
Dat daarbij heel belangrijke zaken over het hoofd worden gezien is eigenlijk zeer begrijpelijk.
Er worden inmiddels heel rake waarheden gezegd en het is slechts te betreuren, dat de leek
veel moeite zal hebben om de juiste gezegden van de tendentieuse beweringen los te maken.

J. N. J. SMULDERS: Periodieke onthouding in het huwelijk. Methode:

Ogino-Knaus. Dekker & v. d. Vegt & J. W. van Leeuwen, Utrecht,
1932. 117 blz.
ing. f 1.75.
In overbevolkte landen zijn de eischen der opvoeding zoo hoog, de kansen van levensonderhoud
naar stand en gewoonte zoo beperkt, vooral in depressie-tijd, dat vele ouders tegen de vorming
van groote gezinnen opzien. Het Neo-Malthusianisme raadt hier het bezigen van onnatuurlijken
voorbehoedsmiddelen aan, die uit het oogpunt der moraal ten sterkste moeten veroordeeld en
door elk Christen echtpaar zonder voorbehoud afgewezen worden. De geneeskundige wetenschap
heeft echter sinds enkele jaren natuurlijke verhoudingen ontdekt tegen benutting, waartegen geen
enkel zedelijk bezwaar is in te brengen, gelijk door gezaghebbende katholieke moralisten wordt
getuigd.

RUDOLF THIEL: Groote strijders tegen ziekte en dood. Geillustreerd.
ing. f 3.90, geb. f 4.90.
H. P. Leopold, Den Haag, 1932. 291 blz.
Brengt ons in kennis met de groote mannen van de medische wetenschap. Met de portretten er
bij maken wij kennis met den grooten ontleder Vesalius, met Theophrastus Bombastus von Hohendeim, maar bekend als Paracelsus, uit de dagen toen de geleerden zich toelegden op de kunst
van goudzoeken, met William Harvey, den ontdekker van den hartslag en den bloedsomloop met
den hypnotiseur Mesmer, Jeuner den propagandist voor de koepokinenting. Hahnemann, den
homeopaath, Priesnitz, den waterdokter, Helmholtz, den uitvinder van den oorspiegel, Semmelweis,
den verbreider van de antisepsis, Virchow, de cellenbouwer en zoovele anderen zijn mannen,
met wie ieder de kennismaking gaarne eens wat nader hernieuwt. Het is een boek, dat tot

algemeene ontwikkeling bijdraagt.

Mr. A. A. H. DU TOY: Interessante gevallen uit de belastingconsulentenpractijk. Handelswetenschappelijke bibliotheek, Leiden, 1932.
f 1.25.
92 blz.
Iedereen, die met deze ingewikkelde materie iets te maken heeft, kan en voordeel doen met
aandachtige bestudeering van al de hier opgesomde gevallen, die niet alleen interessant, doch
bovendien in hooge mate instructief zijn.

Mr. L. TRIEBELS: Hoofdlijnen der encycliek. Dekker & Van de Vegt,
Utrecht, 1932. (24 X 15.5). 23 blz.
Deze brochure, gelezen als voorbereidende studie der Encycliek zelve, zal ons deze laatste in al
haar schoonheid, klaarheid en voorzichtige wijsheid doen begrijpen.

F. TIJDENS, arts. Voeding en verzorging van het kind in het eerste

levensjaar. Geillustreerd. J. B. Wolters, Groningen. 105 blz.
ing. f 2.10, geb. f 2.80.
Mr. M. W. F. TREUB: Herinneringen en overpeinzingen. H. D. Tjeenk
392 blz. ing. f 4.90, geb. f 5.90.
Willink & Zn., Haarlem, 1931.
Een temperament is bier aan het woord en vertelt op onderhoudende wijze van zijn ervaringen
uit zijn jeugd, uit zijn studiejaren, van hetgeen hij beleefde als pulp op het postkantoor,
candidaat-notaris, meester in de rechten, gemeenteraadslid en wethouder van Amsterdam,
Hoogleeraar, Kamerlid, Minister van Handel, Landbouw en Nijverheid, later van Financien en
Ondernemersraad voor Indie. Een man om als voorbeeld te stellen van hard arbeiden en zich
overal door been slaan. Zijn waardeering van andere grooten eert hemzelf. Helder belicht hij
merkwaardige gebeurtenissen en toestanden uit zijn tijd, vooral de droevige sociale toestanden,
de verschillende kiesstelsels, waarvan de evenredige vertegenwoordiging nu juist niet zijn
sympathie heeft. Met Amsterdam was de wel wat hard van stapel loopende wethouder samengeleefd en interessant verhaalt hij van het tot stand komen van Gemeentetelefoon en -tram en
niet het minst van zijn aandeel in de Spoorwegstaking van 1903.
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D. VALKEMA: De verlossing uit onzen maatschappelijken nood. Adi
Poestaka, Den Haag, 1931. (19 X 13.5). 64 blz.
Een geschrift, voortgesproten uit een onrijp brein. Het staat niet op den bodem der werkelijkheid,
en verraadt op meerdere plaatsen de onkunde van den schrijver.

JOSEF VAN DER VELDEN: Die berufstandige Ordnung. Katholische
Tat-Verlag, Köln, 1932. 134 blz.
Een proeve van onderzoek naa de mogelijkheden der bedrijfsorganisatie, welke sociale en
politieke tendenzen haar in den weg staan or bevorderen. Uitvoerig wordt stilgestaan bij het
vraagstuk, welke economische en cultureele politiek moet ten grondslag liggen aan de bedrijfsorganisatie. Een oriênteerend werk, dat een massa sociale gegevens bevat, die anders slechts moeilijk te verkrijgen zijn en hier klaar en overzicb.telijk en bovenal naar practische gezichtspunten
worden aangegeven.

Dr. C. J. VAN VESSEM: Economische beschouwingen over de Indische middelen in het bizonder de fiscale monopolies. H. Veenman
b Zonen, Wageningen, 1932. (24,5 X 15). 103 blz.
Het eerste gedeelte van dit belangwekkend boek geeft enkele opmerkingen over eenige der voornaamste met elkaar samenhangende hoofdzaken in het economisch leven, en een beschouwing
van de beginselen, die bij de dekking der staatsuitgaven worden gevolgd. Een eerbiedwaardige
lijst van geraadpleegde literatuur en 'n naam- en zaakregister besluiten dit boek, dat blijk geeft
van gedegen studie en groote kennis van onderwerp.

H. VLIEGEN: Oorsprong, geschiedenis en hedendaagsche stand
der socialistische beweging. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1932.
ing. f 2.90.

W.

Wie een kort overzicht wil bezitten van het Nederlandsch socialisme, geschreven door iemand,
die grootendeels ooggetuige was en die vlot schrijft, kan in Vliegen's werk veel vinden. Maar
het boek is niet objectief, zekere paedagogische eigenschappen waken, dat wij het alleen geschikt
kunnen verklaren voor degenen, die althans met de sociale geschiedenis op de hoogte zijn.
Denzulken zullen de misvattingen vanzelf in 't oog vallen.

M. F. VORSTMAN: Hoofdlijnen der Staatsinrichting van het Koninkrijk der Nederlanden. H. D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, 1932.
308 blz.
ing. f 2.75.
Bij dezen nieuwen druk bleef de opzet van 't werk geheel behouden —. alleen werd (en met goed
gevolg) gestreefd naar nog grooter bondigheid, overzichtelijkheid en klaarheid van toelichting.
Na 1929 afgekondigde wettelijke regelingen, waarvan in het bijzonder te noemen die tot wijziging
van ons strafstelsel en van de Gemeentewet, zoomede die tot verbetering van de financieele verhouding tusschen Rijk en gemeenten, werden in de tekst verwerkt, die voor het overige geheel
werd nagezien en, waar noodig, verbeterd.

MONROE N. WORK: Negro year Book. Tuskegee Institute, Alabama,
1931. (23.5 X 15.5). 544 blz.
geb. $ 2.—.
De acht groote verdeelingen bevatten het volgende materiaal: De neger in de V.S.; de neger in
Afrika; de neger in de poezie en de schoone kunsten; literatuur over den neger; kranten,
organisaties, enz.: statistieken over de verdeeling der menschheid in rassen, enz. Een uiterst
verscheiden en up-to-date rapport over allerhande dingen waar ten onzent niet genoeg aan
gedacht of over geschreven wordt en we recommandeeren dit boek aan al wie zich met
volkenkunde, rassenstudie, „color bar" e.a. bezig houden.

A. R. ZOCCOLA: Handleiding voor den winkelverkoop. Gefflustreerd.
Gebr. Rikkers, Amsterdam, 1932. 40 blz.
ing. f 0.60.
G. J. ZWERTBROEK: Slaven van het kapitalisme of vrije menschen.
De Arbeiderspers, Amsterdam, 1932. (20 X 15). 108 blz.
Dit boekje stelt ten eerste, blijkbaar ter wille van de propaganda „het" socialisme veel te simplistisch voor. Socialisme zou niets anders wezen dan collectiveering der productiemiddelen,
maar iedereen weet, dat de werkelijkheid anders is. „Het" Socialisme als partij heeft een eigen
politick, een eigen paedagogie, een eigen zedeleer, etc. Ten tweede is de kritiek op onze
tegenwoordige volkshuishouding in vele opzichten volkomen juist, maar zonder eenig bewijs wordt
de conclusie gesuggereerd, dat bet socialisme de eenige en beste oplossing daarvan is.

G. J. ZWERTBROEK: Egoisme of gemeenschapszin? De Arbeiderspers,
Amsterdam, 1932. (20.5 X 14.5). 112 blz.
Zwertbroek stelt zich op monarchistischen grondslag, bijzonder aangaande twee fondamenteele
punten, n.l. het wezen der gemeenschap en de waarde van de arbeid; voor dit laatste is hoofd.
stuk 2 (blz. 13) van principieele beteekenis. Het boek in zijn geheel brengt ons, vooral in de
genoemde punten, de Socialistische sociologic nader bij. Hieruit volgt, welk standpunt de
Katholieke lezer daartegen heeft in te nemen; wat echter niet wegneemt, dat hier en daar ook
praktische sociale oplossingen aan de hand gedaan worden, bijzonder omtrent de arbeid der
vrouw.
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(ZONDER NAAM) : Der grosze Herder. Geillustreerd. Herder & Co.,
Freiburg i. Br., 1932. Deel III: 1632 blz.
geb. M. 34.50.
De deelen van dit „einzigartige" opnieuw bewerkte Lexicon dat z in weerga niet kent in geheel
de Katholieke wereld-literatuur volgen elkaar verrassend snel op! Waarom dit versneld tempo?
Dit laatste lijkt ons zeer juist gezien door de samenstellers; immers wie zich deze, in alle opzichten
actueele encyclopaedie aanschaft, heeft Naar betrekkelijk spoedig geheel compleet en is dus meteen
in staat. zich op 't gansche terrein te orienteeren! Voor deze zeldzame prestatie, onder de
huidige omstandigheden, 'n eeresaluut aan Herders idealisme; 'n dergelijke onderneming kan niet
enkel slagen door koele zakelijkheid, want deze zou er wellicht niet eens aan begonnen zijn in
den jare 1931, in 'n land als Duitschland. We begroeten daarom deze uitgave niet enkel als 'n
betrouwbare gids, die „bij" is, maar vooral als 'n stuk apostolaat. Speciaal voor deze aflevering
durven we dat, zonder vrees voor tegenspraak beweren: want onder de letter C valt ook 't woord
„Christendom" en dat wordt de aanleiding tot 'n glasheldere, geheel up-to-date uiteenzetting
van 'n cultuurverschijnsel, van zoo allesbeslissende beteekenis voor de ontwikkelingsgang van de
menschheid: 't Christendom! Hoe ontstond 't? Hoe groeide 't in de loop der eeuwen? Welke
plaats neemt 't thans in temidden der branding van ideeen? We volstaan met ons prijzend
oordeel saam te vatten: Der Grosze Herder is bezig te groeien tot 'n rijk en hoogstnuttig informatiebureau ...... wie 'm zich aanschaft, bezit iets voor z'n leven.

(ZONDER NAAM) : Romanrepertorium. R. K. Boekcentrale, Amstering. f 3.25, geb. f 3.90.
dam, 1932.
.
Voor bibliotheken en schoolboekerijen, voor priesters en personen, die voortdurend over lectuur
geraadpleegd worden, is dit een buitengewoon practisch en nuttig werk. Het geeft in alfabetische
volgorde de titels der boeken met een moreele waardebepaling erachter. Het repertorium bevat
oorspronkelijk Nederlandsche en in het Nederlandsch vertaalde werken. In een volgenden bundel
zullen de auteurs alfabetisch behandeld worden.

(ZONDER NAAM) : La Hierarchie Catholique et le problême social.
Editions Spes, Paris, 1931. (21 X 17). 336 blz.
Een korte bibliografie van alle sociale documenten die van Rome uit en van de Bisschoppen
zijn verschenen Binds de encycliek Rerum Novarum. Alles keurig gerangschikt volgens landen
en data van verschijning.

(ZONDER NAAM) : Middenstander hoe verschaft ge U bedrijfskapitaal. Vertaald uit het Duitsch door Drs. J. Ober. J. Schuyt Jr.,
Alkmaar, 1931. (19.5 X 13.5). 64 blz.
Dit boekje dient den middenstander op de hoogte te brengen van waar en op welke wijze hij het
noodige kapitaal voor zijn bedrijf kan krijgen. Wij gelooven dat Drs. Ober een nuttig werk
heeft gedaan en kunnen dit boekje bij middenstanders wel aanbevelen.

LEERBOEKEN
JOH. TH. M. BAERKEN: Leerboek van dubbel boekhouden voor het
voortgezet onderwijs. L. C. G. Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1932.
geb. f 3.50.
348 blz.
De meeste aandacht is besteed aan het geven van een talrijk aantal opgaven, terwijl aan de
theorie niet meer aandacht werd geschonken, dan voor de practijk noodig Meek. 'n Zeer
handzaam leerboek van groote practische nuttigheid.

HANS BAKKER: Esperanto in een doosje. H. Meulenhoff, Amster-,
dam, 1932.
Om leeken een begrip te geven van het Esperanto vergeleek schr. deze wereld-hulptaal met een
bouwdoos, zooals men van de stukken en hulpstukken van een mecano een onbegrensd aantal
voorwerpen bouwen kan, zoo bouwt men met de grondwoorden de voorname stukken van het
Esperanto, en met de hulpstukken, de voorvoegsels en achtervoegsels, een volledige taal, waarin
elke gedachte tot uitdrukking te brengen is. Een practisch leerboek met lessen.

D. BEEN: Houtarbeid. A. E. E. Kluwer, Deventer, 1931.

ing. f 1.20.

De samensteller helpt de gebruiker aan aardige ontwerpen, want: hoewel er tegenwoordig
graag gehamerd wordt op de zelfwerkzaamheid, dus ook op 't zelfontwerpen, toch heeft de
ondervinding geleerd, dat zulks niet meevalt en dat zelfs de onderwijzers daar moeite mee hebben.

E. F. VAN DER BILT:
H. C. M. WIJtFELS: Geschiedkundige bloemlezing. L. C. G. Malming. f 2.70, geb. f 3.40.
berg, Den Bosch, 1932. 376 blz.
Dit eerste deel, omvattend onze literaire geschiedenis van de middeleeuwen of tot de helft der
19de eeuw, getuigt in de keuze uit het proza en poezie-werk van veel eruditie en goeden smack,
waardoor het voor onze scholen bijzonder geschikt is!

AUG. A. BOUDENS: Eenvoudige geschiedenis der katholieke kerk
voor R.K. Muloscholen. Geillustreerd. L. C. G. Malmberg, Den
Bosch, 1932. 126 blz.
f 1.--.
AUG. A. BOUDENS: Onze Moedertaal, J. B. Wolters, Groningen,
1932. 169 blz.
Een practisch en degelijk taalboek voor de R.K. Muloschool.

P. VAN BOXTEL: Het menschelijk lichaam. Geillustreerd. H. J. Dieben,
Wassenaar, 1932. 83 blz.
ing. f 1.--.
L. BROUWERS, S.J.: Het juiste woord. Brepols, Turnhout, 1931. 1094
blz.
geb. f 5.--.
Natuurlijk hebben we de juistheid van 't geen er in kleine letter op deze honderden bladzijden
staat bijeengebracht, niet kunnen controleeren. 't Gebruik zal uitmaken, in hoeverre dit woordenboek aan 'n behoefte voldoet. Ten gerieve van de lezers, die 't eventueel willen aanschaffen. zij
opgemerkt, dat met dit boek 't gewone woordenboek niet overbodig is geworden. Daar de samensteller slechts verzamelen wilde: woorden, die in beteekenis min of meer bij elkaar hooren, heeft
hij 't onderscheiden van de beteekenisnuancen aan de gebruiker overgelaten. 't Gaat dus niet
verder dan 't opgeven van synoniemen, beteekenis- en gevoelsverwante woorden, maar dan in
den ruimsten zin. Behalve 't Algemeene Beschaafd, heeft hij ook de Zuid-Nederlandsche schrijftaal
binnen z'n gezichtskring getrokken.

C. BUCHLI: Detective stories. Geillustreerd door Hans Borrebach.
P. Noordhoff, Groningen, 1932. (20 X 13.5). 154 blz.

M. J.

Niets dan detective-verhalen ...... het is een beetje gewaagd, doch bet experiment kan gewaagd
worden. Van de keus der stukken kan niets dan goeds worden gezegd. De meest hervorragende
persoonlijkheden zijn Kier vertegenwoordigd: Poe, Conan, Doyle, Austin Freeman, Chesterton,
H. C. Bailey, H. Knox en Barry Pain. Zooals men ziet heeft men de twee katholieke specialisten
op dit gebied niet vergeten.

FR. VICT. CLAASSEN: Vaderlandsche geschiedenis. Geillustreerd.
R.K. Jongensweeshuis, Tilburg, 1932. (22 X 13). 150 biz.
De leerlingen van het 5e leerjaar worden bier heel deskundig in de Vaderlandsche geschiedenis
ingeleid. Op eenvoudige. bevattelijke wijze wordt in dit boekje de Vaderl. geschiedenis geleerd,
eenigszins in verhalende vorm, wat echter aan de volledigheid niets afdoet, die voor den leeftijd
dezer kinderen passend is. Een goede aanwinst voor het geschiedenis-onderwijs.

AUG. J. COMMISSARIS: Geschiedenis van de emancipatie der katholieken in Nederland. J. B. Wolters, Groningen, 1931. (21 X 15).
ing. f 1.90, geb. f 2.25.
182 blz.
De twee afzonderlijke deelen: Van toen wij vrij werden, zijn door den schrijver in een werkje
beknopt en toch z66 overzichtelijk vereenigd, dat het zich uitstekend leent om het aan te passen
aan het schoolonderwijs. Dit is dan ook de opzet van den schrijver, om het als hulpboek te laten
dienen bij de nieuwe kerkelijke geschiedenis en bij de vaderlandsche geschiedenis der 19e eeuw.
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BRANDS: Driehonderd examenzinnen. J. Muusses, Purmerend, 1932.
ing. f 1.75.
(19 X 13). 174 blz.
Voor de leerlingen der hoogste klassen der scholen van Voorbereidend Hooger en Middelbaar
onderwijs, en voor de Hoofdaktecursussen.

C. J. COMMISSARIS: Leerboek der algemeene geschiedenis.
L. C. G. Malmberg, Den Bosch, 1932. (23 X 15). 312 blz.

AUG.

Een zeer overzichtelijk en helder leerboek, objectief in de beoordeeling der feitelijke gebeurtenissen, die steeds in onderling verband gezien worden, hetgeen een vlugger begrip ten goede komt.
De kaarten en afbeeldingen sluiten rechtstreeks bij den tekst aan en hebben niets van de fantasieplaatjes, die menig leerboek ontsieren en de jeugd een verkeerden kijk geven op de geschiedkundige materiel

Dr. C. F. A. VAN DAM: Spaansch leesboek voor beginners. II Oefeningen ter vertaling in het Spaansch. W. J. Thieme & Cie., Zutphen,
ing. f 2.25, geb. f 2.75.
1932.
Aan alle Spaansch studeerenden zijn deze werkjes aanbevolen.

DOUWES: Moderne paedagogiek.
252 blz.

B. J.

J. B.

Wolters, Groningen, 1932.
ing. f 2.10, geb. f 2.60.

Beknopt overzicht voor kweekelingen en hoofdakte-candidaten.

W. EMMENS: Leiddraad bij het onderwijs in de natuurkunde aan land
en tuinbouwwinterscholen. W. J. Thieme & Cie., Zutphen, 1932.
(23 X 15.5). 175 blz.
Mede kunnen enkele afdeelingen ook gebruikt worden bij het onderwijs aan land- en tuinbouwwintercursussen, mits de leeraar zich eenige beperking oplegt.

Dr. P. FABRIEK: Melange de lectures. Geillustreerd door Kuno Brinks.
J. B. Wolters, Groningen, 1932. (19.5 X 14.5) , 180 blz.
ing. f 1.90, geb. f 2.25.
Er is geen bepaalden draad gevolgd in de samenstelling doch de gradatie van het gemakkelijkere
naar het moeilijke is er goed in gehouden en de keus is zoo eclectisch mogelijk. En om zijn
oorspronkelijkheid, en om zijn frischheid zoowel van den tekst als van de teekeningen is dit een
boekje dat er zijn mag.

W. GEERLING:
D. DE GENUS: Beknopt leerboek der algemeene geschiedenis. W. Versluys, Amsterdam, 1931. (19 X 13.5). 350 blz.

A.

't Werkje is neutraal in den goeden zin van het woord. Den leeraar wordt alle vrijheid gelaten
tot interpretatie der goed gegeven feiten.

M. GESCHER: Land en yolk van Indonesia. Geillustreerd. H. J.
Dieben, Wassenaar, 1932. 329 blz.

F.

Schr. weet op buitengewoon bevattelijke wijze, met enkele toetsen slechts een beeld to geven van
het leven van den Indonesier en de gesteltenis van den bodem. Een inhoudrijk en leerzaam lectuurboek voor de hoogste klassen der middelbare school.

Dr. G. GORRIS: Geschiedenis der Katholieke Kerk. L. C. G. Malmberg,
Den Bosch, 1931. 279 blz.
Een Kerkgeschiedenis in a nutshell! Een voortreffelijk overzicht van den groei der Kerk, waarbij
niet uitsluitend feiten en data worden verstrekt doch deze worden bezien in onderling verbandl

W. J. HERMAN:
MARIE VAN DOORN: Wat en hoe moet ik het zeggen in het Engelsch, in het Italiaansch? Kosmos, Amsterdam, 1932. Deel I, 76 blz.,
Per deel ing. f 0.75.
deel II, 76 blz.
Een handig zakboekje voor hen, die een reis willen maken naar Engeland en Italie. Zij, die gewapend zijn met dit zakboekje, zullen zich in Engeland en Italie bij de meest voorkomende
dingen gemakkelijk kunnen behelpen.

C. HETTEMA: Natuurkunde voor leerlingen van Mulo-scholen. Geillustreerd. J. B. Wolters, Groningen. 187 blz. ing. f 1.70, geb. f 1.90.
M. B. HOOGEVEEN: Handleiding voor het onderwijs in het aanvankelijk lezen. Geillustreerd. J. B. Wolters, Groningen, 139 blz.
geb. f 2.75.
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P. VAN HLIIZEN: De opleiding voor de handelsvloot. Geillustreerd.
J. H. de Bussy, Amsterdam, 1932. 233 biz.
ing. f 1.—.
Een wegwijzer voor alien, die ter zee willen gaan varen bij de koopvaardij.

J. KLEIJNTJENS, S.J.:
Dr. L. J. J. VERBERNE: De laatste eeuw. H. J. Dieben, Wassenaar,
1932. (24 X 15). 320 biz.
ing. f 2.50, geb. f 3.—.
Een groote verdienste van dit leerboek is: dat de histoire bataille op den achtergrond wordt
geschoven, dat de politieke en cultureele geschiedenis geheel op het voorplan wordt gezet. Dit
leerboek is zeer zeker een veilige gids te noemen voor den student bij het Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs; het daarbij behoorende repetitieboekje kan niet anders dan de
bruikbaarheid nog verhoogen.

H. L. C. KOK: Beknopte uitwerkingen der opgaven, voorkomende in
het beknopt leerboek van het handelsrekenen. J. B. Wolters, Groningen, 1932.
Voor degenen die gebruik maken van het Beknopt leerboek van het Handeisrekenen door
H. L. C. Kok, tweede deel A, is dit boekje, waarin de uitwerkingen in beknopten vorm voorkomen, onmisbaar.

H. L. C. KOK: Beknopt leerboek van het handeisrekenen. J. B. Wolters,
Groningen, 1932.
Helder en bevattelijk zijn de te behandelen onderwerpen uiteengezet, verklaard en toegelicht met
tabelen en teekeningen van diversen aard.

J. KOENEN: Verkiarend handwoordenboek der Nederlandsche taal.
J. B. Wolters, Groningen, 1932.
geb. f 5.60.

M.

Een zeer gerenommeerd werk, dat druk na druk beleeft, dat naarstig den haastigen modernen tijd
op den voet volgt en dat wel wordt aangeprezen als dienstig voor 't onderwijs, maar dat wij,
in dit orgaan, ook gaarne willen aanbevelen als 'n boek, onmisbaar in de inventaris van
in intellectueel gain.

A. G. VAN KRANENDONK: Contemporary english prose. Kemink &
Zn., Utrecht, 1930. (20 X 14). 189 biz.
ing. f 1.50, geb. f 2.10.
Deze bloemlezing verdient alien lof. Niet alleen om haar veelzijdig belang en de goede keus
van de stukken, doch tevens om de zeer belangrijke inleidende beschouwingen die elk der zes
hfdst. voorafgaan en die ook een flinke aanvulling zijn bij wat door de meeste geschiedenissen
der Eng. Lit. gegeven wordt. De lezer krijgt een uitstekend overzicht van de jongste literatuur
in Engeland zoowel theoretisch als practisch. Wie een goed overzicht hebben wil van de
moderne Eng. Lit. raden we deze bloemlezing aan en het vervolg crop. dat we verlangend tegemoet zien, naast De Engelsche Literatuur na 80 van denzelfden schrijver.

ANNIE KRIJGSMAN: Oefeningen om in het Italiaansch te vertalen.
W. J. Thieme € Cie., Zutphen, 1932. (21 X 15). 126 biz.
Het eerste gedeelte van dit themaboek bevat losse zinnen ter vertaling in het Italiaansch, met
eenige voorname onregelmatige werkwoorden: verder zijn eenige woorden tusschen den tekst
aangegeven. Dan volgen het tweede en derde deel, ieder met veertig verhaaltjes ter vertaling.

J. J. KLEINTJES: Schetsen uit de oude wereld. Geillustreerd. H. J.
Dieben, Wassenaar, 1932. 304 blz.
ing f 2.75, geb. f 3.50.
Ter illustratie en verduidelijking van het onderwijs uit de oude wereld bevatten deze schetsen
boeiende wetenswaardigheden, waarmee leeraar en leerling stellig hun voordeel zullen weten
te doen.

Dr. P. KOSTER: Het spreekuur. W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle,
ing. f 1.50, geb. f 1.75.
1931. 140 blz.
Een bundel verhalen ter oefening in het spreken.

Dr. J. W. MARMELSTEIN: Le frangais tel qu'on le park en voyage
et ailleurs. J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1932. 167 biz. ing. f 1.40.
Eenvoudig handboekje voor Fransche conversatie. 'n Zeer practische methode om de Fransche
taal viot te leeren spreken.

Dr. J. LEEST: Het voortgezet onderwijs in de moedertaal. J. B. Wolters,
geb. f 3.25.
Groningen, 1932. (21 X 15). 128 biz.
Er is geen vak, waarin de nadeelige gevolgen van een te groote subjectiviteit zich zoo tastbaar
maken, dan het moedertaalonderwijs. Dr. Leest heeft daarom goed gedaan zijn inzichten, ver.
worvenheden der ervaring, openbaar te maken. Ze zijn een kalme overweging ten voile waard,
vooral ook om den paedagogisch-ethischen grondslag waarop ze zijn gebouwd.
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R. MEURER: Interesting English. Geillustreerd. D. A. Daamen, Den
Per deel geb. f 0.85.
Haag, 1932. Deel I 63 blz. Deel II 80 blz.
Over het algemeen zijn citaten genomen uit het werk van moderne schrijvers. Voor R.K. scholen
minder geschikt wegens de oveiheerschende neutraliteit.

D. G. G. VAN RINGELSTEIN:
W. R. DE JONG: Citta del Vaticano. Geillustreerd. L. C. G. Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1932.
Rijk geillustreerd met plaatjes, die voor schooldoeleinden zich uitmuntend leenen. Het beschrijft
de geheele reis-route naar en van Rome en is levendig en kleurig geschreven.

R. J. ROMEYN: Grepen uit de praktijk. J. B. Wolters, Groningen, 1932.
In dit werkje heeft de schr. zijn aanteekeningen gepubliceerd van de besprekingen, die hij in
zijn functie van hoofd eener Leerschool wekelijks met de kweekelingen houdt over hun eerste
werken voor de klas. Daarmede heeft hij dus voor z'n eigen menschen het tijdroovende dicteeren
onnoodig gemaakt, en tevens aan kweekelingen van andere opleidingsscholen en aan jonge onderwijzers de gelegenheid verschaft er hun voordeel mee te doen. Hierdoor critisch te lezen.

Dr. E. RIJPMA: Bloemlezing uit de Nederlandsche letteren. Geillustreerd. J. B. Wolters, Groningen, 1932. (20.5 X 16.5). 530 blz.
ing. f 3.90, geb. f 4.50.
Deze bloemlezing is in de vierde druk aangevuld met werk der jongeren. Van de katholieken zijn
o.a. vertegenwoordigd: Bernard Verhoeven, Jac. Schreurs, Albert Kuyle, Albert Heiman, Wies
Moens en Marnix Gijsen.

Dr. E. RIJPMA: Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche Letteren.
Geillustreerd. J. B. Wolters, Groningen, 1932. 205 blz.
Aangevuld met eenige jongere auteurs is dit leerboek voor openbaar M.O. onderwijs en hoofdacte
cursus 'n beproefde handleiding.

M. A. P. C. POELHEKKE:
GERARD BROM: Woordkunst. J. B. Wolters, Groningen, 1932.
(26 X 18). 236 blz.
Dit boek is wel het voornaamste middel, waarmee Poelhekke het onderwijs in de moedertaal
tot een levende kracht bezielde. Het heeft te veel verdiensten om onverschillig aan zijn lot te
worden overgelaten bij de betreurde dood van de schrijver, maar het houdt een te persoonlijk
karakter om ineens door een ander volledig omgewerkt te worden.

Dr. E. SLIJPER: Vormleer voor Herodatus. J. B. Wolters, Groningen,
ing. f 2.25.
1931. (19.5 X 12.5). 181 blz.

Dit boekje geeft een goed overzicht van 't taaleigen van Homerus en Herodotus, in elkaar ingewerkt, om veel herhalingen te voorkomen. Achter dit grammaticale gedeelte volgen de alfabetisch gerangschikte lijsten van woorden van Homerus en Herodotus. Ze maken 't woordenboek
niet overbodig. Met de lijst van verbs zal men het wel eens zijn, ofschoon hier toch ook wel
een en ander kon geschrapt worden. Voor Herodotus hadden we meer gewild: meer woorden
wat over zinbouw, wat geschiedenis.

Dr. W. TOMBROCK: De fout van Einstein. P. Harte, Bergen op
ing. f 0.80.
Zoom, 1925. (22.5 X 15). 26 blz,
Een critische beschouwing van de beginselen van Einsteins theorieen. bijzonder naar aanleiding
van de beroemde proef van Michelson. Volgens schrijver blijft er van de heele relativiteitstheorie
niet veel goeds over.

VINCENT EN VERBEETEN: Proza en poezie. L. C. G. Malmberg,
ing. f 2.40.
Den Bosch, 1932. Deel III. 352 blz.
Een omwerking van de bekende bloemlezing: vooral stof werd gegeven voor het letterkundig
onderwijs op de kweekschool. Tevens werd meer zorg besteed aan de poesie, waartoe een rijke en
welgeslaagde keuze werd gedaan uit werk van Gezelle, van Eeden, Rolana Hoist en Vondel. Een
beproefde wegwijzer naar de schoonheid in de literatuur.

WORP—VAN MILLINGEN:
SEM DRESDEN: Algemeene muziekleer. J. B. Wolters, Groningen,
ing. f 5.25, geb. f 5.90.
1932. (24 X 16). 444 blz.

J.

Sem Dresden heeft zich niet bepaald tot enkele veranderingen, tot aanvullingen en verbeteringen.
Neen, de kundige en kunstzinnige bewerker heeft, toen hij zich tot herziening zette, zich er
duidelijk rekenschap van gegeven, dat de inzichten over veel wat van „grondwettige- beteekenis
is voor de muziekleer algeheele wijziging onderging, dat sommige begrippen hierover zeer sterk
geevolueerd zijn. En dus werd deze „Worp- haast een nieuw boek, niet omdat de talrijk notenvoorbeelden tot uit de nieuwste composities gekozen zijn, maar wijl nieuwe inzichten naar voren
gebracht worden en ten opzichte van sommige grondbeginselen het standpunt opnieuw bepaald
werd.
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(ZONDER NAAM) : Beatrijs. Middeleeuwsche Maria-legende. De Kempen, Tilburg, 1932. 68 blz.
ing. f 0.75, geb. f 1.25.
Bijzondere waarde ontleent deze uitgave aan de geschiedkundige en aesthetische inleiding, die
de legende voorafgaat en welke 't gebruik voor leerlingen van Katholieke Middelbare scholen,
zoowel als voor hoofdacte studeerenden, zeer ten goede zal komen.

(ZONDER NAAM) : Reinaert de vos. J. B. Wolters, Groningen, 1932.
(20 X 14.5). 148 blz.
Een zeer goed en keurig verzorgde schooluitgave in de bewerking van Dr. Tinbergen. In de
inleiding is rekening gehouden met de opinie's van Pater van Mierlo S.J., die een heel nieuwe
lezing gegeven heeft over dit meesterstuk uit onze middel-Nederlandsche literatuur en er een
zuiver en oorspronkelijk Dietsch dichtwerk in ziet, in tegenstelling met velen, die er een vertaling uit het Fransch van maken.

(ZONDER NAAM) : Leer-leesboek bij de geschiedenis. L. C. G. Malmberg, Den Bosch, 1932. (20 X 14). Deel I: 205 blz. ing. f 1.60. Deel II:
239 biz. ing. f 1.90. Deel III: 240 blz.
ing. f 1.90.
Deze drie deeltjes zijn geschreven voor Katholieke inrichtingen van voortgezet onderwijs. Op de
andere bladzijde tegenover den tekst zijn de vragen aangebracht, dat vergemakkelijkt wel het
overzicht voor den leerling. Verder wordt er lectuur aangegeven voor hen die liefhebberen in
geschiedenis, daarvoor zal echter een klassebibliotheek moeten aanwezig zijn.

VOOR DE HUISHOUDING
IJ. AALBERGSBERG: Bakkerovens. A. E. E. Kluwer, Deventer, 1932.
107 biz.
ing. f 1.25.
Een serie artikelen over verschillende soorten ovens.

PAULETTE BERNEGE: Orde en methode in de gezinshuishouding.
H. D. Tjeenk Willink & Zn., Haarlem, 1932. 163 biz.
ing. f 3.25.
Mevrouw Bernege heeft haar groote kennis en scherp vernuft in dienst gesteld van de „wetenschap'' van het huishouden en in dit boek haar methode ontwikkeld, welke bestemd is om in de
scholen door de leeraressen te worden gedoceerd. Een studieboek, dat waard is, een eerste
plaats te krijgen in de boekenkast der ontwikkelde huisvrouw.

CATO BOELENS: Verzamelde recepten. W. Bergmans, Tilburg, 1932.
168 blz.
ing. f 1.90.
374 recepten, die zeer eenvoudig te bereiden zijn. De huismoeders zullen van de aanschaffing
van dit werk geen split hebben.

ELISABETH: Practische recepten. J. J. Romen & Zonen, Roermond,
ing. f 4.—.
1932. (22 X 18). 360 blz.
Een keurige verzameling van recepten, van de huishoudschool Mariakroon te Culemborg. Zeer
eenvoudig en practisch van samenstelling en voor ieders beurs en gading.

Dr. Med. M. BICHER-BENNER: Vruchten en rauwe groenten als
waardevol voedingsmiddel voor gezonden en zieken. Geillustreerd.
C. Kooyker, Leiden, 1932. 72 blz
ing. f 1.--.
Er valt uit dit boek voor de samenstelling van een „gezonde" schotel met veel „vitaminen" heel
veel nieuws te leeren, alles is duidelijk omschreven en goed gefflustreerd, terwijl tevens rekening
gehouden is met ieders beurs.

FRANCOIS BLOM: De Indische rijsttafel. C. tenHage, Den Haag,
1932. 102 blz.
gecart. f 1.25.
Recepten van een Indisch kokki. Voor fijnproevers. Tot in alle onderdeelen bijgewerkt, behoort
deze handleiding tot de beste. die we voor Indischgangers kennen.

WILLY CORNELISSEN-SCHEPP: Honderd Amerikaansche tomatenrecepten. Geillustreerd. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1932. 31 blz.
CLARA FRANKFORT: Eenvoudige handwerken. Geillustreerd. A.
J. G. Strengholt, Amsterdam, 1932. (19 X 13). 105 blz.
Men vindt hier aanwijzingen voor het makers van lampenkappen, kussens, tasschen, voor het
beschilderen van glas, voor wolwerk, zaadpleisterwerk, enz., te veel om op te noemen.

C. GOLDENBERG: Recepten voor de fijne keuken der 's-Gravenhaagsche vakschool voor meisjes. W. J. Thieme & Cie, Zutphen,
ing. f 3.25, geb. f 3.90.
1932.
F. GYAROS TOROK: Hongaarsche schotels. P. N. van Kampen & Zn.,
Amsterdam, 1931. (20 X 14). 108 blz.
Er zijn uitstekende recepten bij, ongewone, maar zeer smakelijk. Ook voor gebak en meelspijzen
zijn de Hongaarsche vrouwen beroemd.

D. HETTEMA: Hoe moeten wij ons voeden. Leidsche Uitg. Mij., Lei-den, 1931. (19.5 X 13.5). 128 blz.
ing. f 1.75, geb. f 2.25.
'n Practisch boekje voor iedereen, om z'n menu eens te herzien. 'n Nuttig boekje voor patienten,
die dit dieet is voorgeschreven. Het bepaalde dieet mag men niet zonder dokter beginnen.

H. M. S. HOLL: Ik kan koken. Geillustreerd. A. W. Sijthoff, Leiden,
1932. 616 blz.
ing. f 3.75, geb. f 4.75.
Geillustreerd handboek voor alien die willen leeren koken, en de eischen van een goede keukeninrichting wilen leeren kennen. Een practische handleiding voor elke huisvrouw. Het eenige
bezwaar, dat we tegen dit bock hebben, is. dat het geen rekening houdt met de kleine beurzen.
Wie met zoo weinig mogelijk financien toch iets smakelijks wil bereiden, moet bier niet te rade
gaan. Voor de overigen biedt het boek alles, wat men wenschen kan.

C. S. IMMINK DE LANGE: Bloemen schikken en binden. Geillustreerd.
Floralia, Haarlem, 1932. 185 biz,
ing. f 3.45, geb. f 4.20.
Mr. JUL KEIZER: Fantasien en feiten nopens de contingenteering van
bovenkleeding voor vrouwen, meisjes en kleine kinderen. Jacob van
ing. f 0.75.
Campen, Amsterdam, 1932. 81 blz
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M. E. LELIMAN-BOSCH:
C. J. W. v. d. VEEN: Onderhoud van huis en huisraad. Nijgh & Van
Ditmar, Rotterdam, 1932. 228 biz.
Er zijn misschien nog velen, die met de zorg voor een huis en huishouden belast zijn, die niet
weten, dat dit uiterst practische, nuttige boek bestaat, waarin de behandeling van alles wat er in
een huis voorkomt, wordt aangegeven. Er is een antwoord te vinden op alle vragen, de huishouding betreffende en de duidelijke beknopte wijze, waarop de zaken worden uiteengezet maken
dit boek tot een aangename gids op de moeilijke paden naar een geregeld huishouden en keurig
onderhouden huis.

MIEP: Practische kleeding. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1932. 40 biz.
ing. f 0.90.
J. J. OCHSE: Vruchten en vruchtenteelt in Nederlandsch Oost-Indie. Gegeb. f 17,50.
illustreerd. G. Koiff & Co., Leiden, 1932. 181 blz.
ELIS M. ROGGE: Kunsthandweven. Geillustreerd. Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1932. 172 blz.
geb. f 2.90.
H. H. THOMAS: Kleine tuinen en hoe er het meeste genoegen van te
hebben. Geillustreerd. R. D. BOLLE, Rotterdam, 1931. 128 blz.
ing. f 1.10.
HEDDA WALTHER: Mijn hondenboek. Geillustreerd. H. P. Leopold,
Den Haag, 1932.
ing. f 2.50, geb. f 3.25.
MARTINE WITTOP KONING: Honderd rauwkost-gerechten. Geillustreerd. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1932. 60 blz. ing. f 1.—.
MARTINE WITTOP KONING: Dieetrecepten voor lijders aan maagzweer en aanverwante ziekten. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1932.
80 blz.
ing. f 1.—.
Iedere huismoeder moet van deze materie op de hoogte zijn om in voorkomende gevallen terstond
te kunnen ingrijpenl

(ZONDER NAAM) : Wat de tong streelt. J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1931. (19 X 12.5). 289 biz.
Naast een beproefd keukenboek is het 'n uitstekende gids voor smakelijke spijzen en dranken. Men
kan er van alles in vinden, lied eenvoudige en meer ingewikkelde schotels, veel salades en
tomatengerechten maar ook recepten van koekjes etc.

(ZONDER NAAM) : Nieuwe wegen in vrouwenhandwerken. Geillustreerd. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1932. 145 blz.
ing. f 1.50.
(ZONDER NAAM) : Onze middagtafel. J. Storm, Amersfoort, 1932.
103 blz.
ing. f 0.90.
Menu's en recepten uit de kalenders der Nederlandsche vereeniging van huisvrouwen, aangevuld
met eenige practische wenken en het dekken en dienen.

(ZONDER NAAM) : Aibracht's & Co. Huishoudboek. J. H. de Bussy,
Amsterdam, 1932.
gec. f 1.50.
(ZONDER NAAM): Beyer's Handwerkboeken. H. 351. Wollen babykleertjes voor het eerste jaar. Geillustreerd. Allert de Lange, Amsterdam, 1932. 16 blz.
ing. f 0.60.

SPEL EN SPORT
MAUP BIEMANS: De moderne feestleider. P. J. W. Jongeneel, Gouda,
1932. 40 blz.
Een practisch boekje om alle mogelijke feesten, zooals bruiloften, jubilê's, enz. op een uitnemende manier te doen slagen.

Dr. W. P. HUBERT VAN BLIJENBURG: Wetenschappelijke grondslagen van het gymnastiekonderwijs. Geillustreerd. W. L. & J. Brusse,
ing. f 4,90, geb. f 5.90.
Rotterdam, 1932. 420 blz.
Prof. Dr. F. J. J. BUYTENDIJK: Het spel van mensch en dies als
openbaring van levensdriften. Geillustreerd. Kosmos, Amsterdam, 1932.
geb. f 2.75.
138 blz.
P. H. BRANS: Hoe bouw ik de beste antenne voor radio-ontvangst. Geing. f 1.35.
illustreerd. J. Schuyt Jr., Alkmaar, 1932. 84 blz.
P. H. BRANS: Storingen bij radio-ontvangst. Geillustreerd. J. Schuyt,
ing. f 0.90.
Alkmaar, 1932. 104 blz.
P. H. BRANS: Practische storingsbestrijding aan het ontvangtoestel. Geing. f 0.45.
illustreerd. J. Schuyt Jr., Alkmaar, 1932. 21 blz.
C. BEND: Contract-bridge. G. B. van Goor & Zonen, Den Haag, 1932.
ing. f 0.25.
15 blz.
Korte wenken over bieden en spelen, die iedereen moet kennen met de tellingen van Portlandclub
en Nederlandsche Bridgebond.
.

J. F. CH. DIX: De verzorging van onze tuin. Geillustreerd. Kosmos,
geb. f 4.90.
Amsterdam, 1932. 222 blz.
Practisch handboek voor het kweeken en verzorgen van bloemen.

J. G. R. VAN DUCK: Practische televisie. Geillustreerd. J. Schuyt jr.,
ing. f 1.35.
Alkmaar, 1932. 46 blz.
ESPECE: Bridge-spel. De Tijdstroom, Lochem, 1932. 8 blz. ing. f 0.40.
Mr. F. W. GOUDSMIT: Het moderne bieden bij contract-bridge. Van
ing. f 1.50.
Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1932. 120 blz.
Ir. W. HARMSEN: Hoe maak ik zelf een electro-dynamischen luidspreker? Geillustreerd. Kosmos, Amsterdam, 1932. 64 blz. ing. f 0.95.
ED. HARTOG: 1k bouw mijn kano zelf. Geillustreerd. De Arbeidersing. f 0.65.
pers, Amsterdam, 1932. 40 blz.
JOHANNA HUBER: Spelend arbeid. Hijman, Stenfert Kroese & van
geb. f 2.90.
der Zande, Arnhem, 1932. 121 blz.
Hoe kinderen van 3-14 jaar bezig te houden.

J. LUYCKX: Superheterodynes en andere schakelingen met frequentietransformatie. Geillustreerd. J. Schuyt Jr., Alkmaar, 1932. 35 blz.
ing. f 0.90.
J. LUYCKX: Zeven netontvangers voor gelijk- of wisselstroom met
volledige constructieteekening. Geillustreerd. J. Schuyt Jr., Alkmaar,
1932. 64 blz.
ing. f 1.35.
J. LUYCKX: Schakelingen voor ultra-kortegolfontvangst. Geillustreerd.
J. Schuyt Jr., Alkmaar, 1932. 22 blz.
ing. f 0.70.
HANS SCHNABEL: Radio vaticana. 3-lamp's ultra-kortegolf-toestel.
Diligentia, Amsterdam, 1932. 8 blz.
ing. f 0.65
HANS SCHNABEL: De aether-jager. 3-lamp's, an knops wisselstroomontvanger. Diligentia, Amsterdam, 1932.
ing. f 0.65
A. SCHL1TTEVAER: Aanleg en onderhoud van den tuin op de boerderij
en de verzorging van kamerplanten. Geillustreerd. W. E. J. Tjeenk
Willink, Zwolle, 1932. 101 blz.
ing. f 1,—.

VOOR DE JEUGD
De boekhandelaar, die z'n yak verstaat, verzuimt niet in deze weken
van gezellig winkelen, 'n uitstalling van jeugdlectuur in z'n vitrine te
schikken. 't Is 'n dankbaar artikel bij uitstek! Mochten we de mate van
geluk in 't kinderbestaan of meten naar de aanstekelijke onbezorgdheid,
de kleurige vroolijkheid, die ons van de boekomslagen toelachen, dan
was er geen leed en geen kommer, dan was elk kinderleven 'n paradijs...
Zoo'n tentoonstelling demonstreert een der lichtzijden van „de eeuw van
't kind": wat fijne smaak en in-uiterste-perfectie-doorgevoerde techniek
konden bereiken, geinspireerd op 't kind: die verdwaalde gave Gods op
deze van-god-verlaten moderne wereld, dat staat hier bijeen gebracht...
'n bekoorlijke illustratie van 't gezegde: voor 't kind is 't beste niet goed
genoeg ...... De kleuter, de schoolgaande jeugd, de jongelui van de rijpende jaren: jongens en meisjes, elke categorie vond wel 'n auteur of wat,
die zich in hun sfeer en hun mentaliteit hebben trachten te verdiepen en.
er 'n vermooid, hooggekleurd beeld van penseelden. Want: van de uiterlijke verzorging overstappend op de inhoud, vragen we ons natuurlijk af,
of er harmonie is tusschen beide. Die dient er te wezen. Als we onze
kinderen, oak in hun lectuur, blijven gewennen, slechts naar de
aesthetische, de luxe kant te zien, dan wordt de volgende generatie geen
haar beter dan de vorige was.
Welnu: hoewel met eenige aarzeling, omdat we natuurlijk niet van al
die tientallen, in 't afgeloopen jaar verschenen jeugdboeken kennis hebben
kunnen nemen, durven we zeggen, dat 't peil der Katholieke en z.g.
neutrale kinderlectuur, zeer is gestegen. Dat mocht ook wel, want ten
opzichte van beide categorieen zijn in 't verleden gegronde klachten
gevallen:
omdat de toevoer van Katholieke boeken geen gelijke tred hield met
de vraag, onder invloed van de Keurraad plotseling ingetreden, moest
wel 'ns genoegen worden genomen met druksel van minder allooi, waarbij
de valsch-gevoelde „goede bedoeling" de vlag was die de lading dekte;
in uiterlijke verzorging konden de Katholieke uitgaven zich over 't geheel
niet met de neutrale meten, waarvan de schuld slechts ten deele op
rekening der uitgevers komt: 't zich emancipeerende Roomsche yolk
moest langzaam „leeren lezen" en bezorgde dus voorloopig z'n uitgevers
geen beloond experiment met wat „goeds” en wat „duurs-.
En nu de neutrale boeken. „Neutraar is in ons spraakgebruik nog immer
het pseudoniem voor „kleurloos en karakterloos-onzijdig". De befaamde
„jongens- en meisjesboeken" waren (de goede ongemoeid gelaten) pasklaar gemaakt om letterlijk niemand, door de herinnering aan de hoogere
waarden des levens, 'n stroobreed in de weg te leggen; er was geen
schijn van „levensopvatting'' te bespeuren: brooddronken scholieren
accentueerden met hun brute overmoed de poovere figuur van seniele
volwassenen,
de aanlokkelijke verzorging bracht menig weinig-critisch ouder tot koopen
van lets, waarmee hij 't paard van Troje in eigen gezags-vesting haalde...
En nu de huidige situatie, zooals we die hebben leeren zien op grond
van eigen ervaring en vertrouwend op wat medewerkers van 't tijdschrift

232

VOOR DE JELIGD.

$oekzaal aan oordeelen hebben uitgesproken (de hier achter volgende
reeks brengt ze u in 'n enkele typeerende regel) :
er is nog wel 'n enkele Katholieke uitgever, die z'n boeiende verhalen
Piet dur ft steken in 'n passend kleed, niet zonder schade voor de totale
indruk, maar daar tegenover staan de meeste, die wat durfden op 't gebied van bandversiering en illustratie, van papier en druk;
ons staan verschillende Katholieke boeken voor de geest, waaraan we
aangename herinneringen hebben; waarin de befaamde „godsdienstige
strekking" niet ontaard was in geteem en afstootende bravigheid; waarvan de still 'n auteur verraadde, die schrijven kon zoo goed als beste
neutrale popularis; die moderne verschijnselen wel durfde te annexeeren
en de vooruitstrevendheid niet langer overliet aan hen, die de „kunst
van leven" als monopolie voor zich opeischten ......
Opmerkelijk is in 't z.g. „neutrale" kamp, dat er vraag schijnt te wezen
naar ernst, naar degelijkheid; dat de naam van God er niet langer contrabande is; dat er vooral gewerkt wordt op de ontwikkeling van 't gemeenschapsgevoel; dat zelfs de guitenstreken aan lummelachtigheid gaan
verliezen ......
Dat zeer vele van de hierachter genoemde uitgaven, van bevoegden 'n
gunstig oordeel meekregen, ontheft ons van de taak, er afzonderlijk de
aandacht op te vestigen. Wat we wel bij name willen noemen, sluit
andere van aanbeveling niet uit, is slechts de neerslag van onze persoonlijke herinneringen;
onze geloofsgenooten gaan voorop: To Hälscher met Maris Stella;
Mevr. Wolfenbuttel-van Rooyen met loop en 't Pleegkind van Hartevijf, fijn gezien, origineel-gedacht en vooral levenswarm van mooie werkelijkheid; Kees Spierings schreef de eerste verkennersroman Het geheim
der drie dassen en slaagde voortreffelijk, de laatste van de Amerikaansche
Jezuiet Pater Finn Zijn eigen weg gebaand is Lang niet de minste; in de
Spaarne-stad-serie verschenen drie verhalen, die we zonder reserve
aanbevelen: De held van Lethra van Van den Berg; 't Geheim van
de Slatuintjes van Brugman en De Schat van Zambesia van Nowee.
De fa. Malmberg maakt veel werk van illustraties, o.a. in haar kwartjesboekjes. Maar daarnaast herinneren we ons Het jolige jaar van Zwegers;
Leuke versjes, mooie plaatjes voor onze kleine maatjes; Doctor Slim en
de microben van Anton van de Velde; De eed van den inlander van
Ernest Drouven; De betooverde vallei van Pater Gross......
De fa. van Goor, die ook katholiek werk in 't licht zendt (zooals boeken
van Mevr. Wolfenbuttel) heeft in 't afgeloopen jaar veel moois laten
verschijnen, dat de „neutrale" jeugdlectuur meteen 'n stuk omhoog
stuwde. Nu denken we b.v, aan Sterk en trouw van Elize Knuttel-Fabius;
'n dol-komische Roggeveen: Woudstra knapt 't op; 'n edel boek is Tom
Arlington van Clemence Bauer. Onder de uitgaven van de fa. Bolle
waren er ook enkele, die we niet vergeten zijn: De dood in de zeilen van
Kannegieter; Twee H.B.S.'ers onder de journalisten van Fl. van den
Aemstel; Het vuur op de rots van Jef Bruyninckx ......
Ten slotte: hoewel we de stuwende arbeid van de Keurraad voor Roomsche Jeugdlectuur zeer waardeeren, toch zijn we van meening, dat 'n
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goed niet-uitgesproken-Katholiek boek niet uit de handen onzer kinderen
hoeft te worden gehouden. Als-zware-verantwoordelijkheid gevoelde
leiding kan hier diepwortelend werk doen voor later, als de lectuur zeker
niet uitsluitend-Katholiek gebleven zal zijn......
Leo Fens.

ADACEE: Poent. Geillustreerd. J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1931.
(15 X 12). 217 blz.
Het laatste schooljaar van Poent van Beuke en haar vriendinnen wordt in dit gezellige boek
beschreven. Hun fuiven en zorgen en eerste verliefdheden en, niet te vergeten Poent's Zwitsersche
reis. Neutraal.

FLORIS VAN DEN AEMSTEL: Twee H.B.S.ers onder de journalisten.
Geillustreerd door Jan Lutz. P. D. Bolle, Rotterdam, 1932. 240 blz.
ing. f 1.60.
Deze H.B.S.ers zijn geen onbekenden voor ons! In dit prettig geschreven en spannend verhaal
hooren wij weer andere avonturen van hen. Voor groote jongens een leak boek.

HERBERT ALEXANDER: Fritze and sein Zirkus. Herder & Co., FreiM. 2.20.
burg i. Br., 1932. 45 blz.
Dit leuke boek over een grappig circus is voor vele Duitsche kinderen een vermakelijke geschiedenis. Ook voor oudere Hollandsche kinderen, die Duitsch kunnen lezen, een grappig boekje.

H. G. ANDERSEN: Sprookjes en vertellingen: Geillustreerd door Rie
Per deel f 2.75.
Cramer. W. de Haan, Utrecht, 1932. 64 blz.
Een geheel volledige verzameling van de beroemde sprookjes van Andersen bestaat in ooze taal
nog niet. Het is een loffelijk denkbeeld van den heer De Haan geweest om van deze sprookjes en
vertellingen van den grooten Deen, die voor oud en jong nooit hun aantrekkelijkheid zullen verliezen een pracht-uitgave te verzorgen met mooie platen en teekeningen van Rie Cramer. Deze
eerste aflevering ziet er schitterend uit en doet verlangen naar de volgende.

F. W. ARENDS: Wildebrassen. P. D. Bolle, Rotterdam, 1931. (23 X
ing. f 1.60, geb. f 2.50.
15.5). 203 blz.
Drie schoolvriendinnetjes gaan met vacantie in een vacantie-huis te Laren logeeren. Ze hebben er
veel plezier en maken heel wat mee. 't Is vlot geschreven, of en toe 'n beetje ruw.

GERARD VAN ARKEL: Robbertje Bol is een rakker. Literbo, Amsterdam, 1931. (24 X 16.5). 199 blz.
Robbertje Bol is werkelijk een rakker, maar 'n aardige rakker. Z'n waaghalzerij en onbesuisde
grappen, zijn nu joist niet voorbeeldig, maar 't zijn meer uitingen van jonge levensvreugde, die
alleen een vaster hand noodig hebben om ze in den goeden weg te brengen.

MARCEL J. ARTZ: De waterraten en de vroolijke duikers. De Steenuil, Amsterdam, 1931. (16.X 14). 224 blz.
Deze kostschoolgeschiedenis is zoowat volgens 't oude recept met een directeur die „beul".
genoemd wordt en 'n stelletje jongens, die „guitenstreken" uitvoeren, bijv. met z'n alien
uitbreken. Later redden dezelfde jongens op zeer dramatische wijze den directeur van een wissen
dood. De directeur is op eens beul-af en wordt 'n vriendelijk mensch. 'n Beetje opgeschroefde
jongens-lectuur.

P. J. BALM: De vlegeljaren van een H.B.S.'er. De Steenuil, Amsterdam,
1931. (24 X 16). 206 blz.
Dat in het laatste hoofdstuk de schrijver laat zien dat er van Wim nog 'n flinke vent zal kunnen
worden, laten we voor zijn rekening. Z'n Vlegeljaren zijn ons niet bijzonder sympathiek. Gets
aanbevelingswaardig boek.

GUUS BETLEM Jr.: Peter Dornier. Nederlandsche Jeugdbibliotheek,
Helmond, 1932. (18 X 10.5). 157 blz.
Peter is op de Mulo een zeer geziene jongen, die uitmunt door zijn eerlijkheid en jongensachtige
durf. Op zekeren dag is hij verdwenen. Hij was in een vliegmachine, die een noodlanding gemaakt
had, gekropen en gaat zoo als blinde passagier de lucht mee in. Een prettig boek voor jongens
van 8 tot 11 jaar.

GUUS BETLEM Jr.: Het avontuurlijke levensjaar van Brammetje.
Nederlandsche Jeugdbibliotheek, Helmond, 1932. (18 X 10.5). 158 blz.
Een rondreizend tooneelgezelschap had zijn tenten opgeslagen in een dorp. Aangezien men in het
gezelschap een jongen te kort kwam, wordt onze held, Brammetje, ontvoerd. Een prettig jongensbock. Leeftijd 8.-11 jaar.
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W. VAN DER BERG: De held van Lethra. Geillustreerd. De Spaarnegeb. f 1.35.
stad, Haarlem, 1932. 180 blz.
Schr. heeft met deze „historische roman"-voor-de-jeugd, 'n uitstekend werk geleverd. Daartoe
hebben verschillende factoren samengewerkt: 'n levendige verbeelding gepaard aan 'n goed inzicht
in de periode, waarin 't verhaal speelt: de Noormannentijd; en dan 't vermogen om 't in de
geest-geziene, in onderhoudende taal om te zetten. Aanbevolen om z'n paedagogische en aesthetische hoedanigheden.

N. K. BIEGER: De jongen van de plaggenhut. Gebr. Kluitman, Alkmaar,
geb. f 1.75.
1931. (21 X 15). 191 blz.
Renger's vader had 'n hofstee, maar door z'n ziekte en vroegen dood is en weduwe met haar
twee kinderen arm geworden. Ze wonen in een plaggenhut en Renger zal in den zomer naar z'n
moeder's broer gaan, die 'n rijke Boer is buiten Arnhem. Maar de oom is een leelijke gierigaaard,
die het neefje op allerlei manieren 't leven zuur maakt, al komt de goede tante soms tusschenbeiden. 'n Heel goed en frisch geschreven jeugdverhaal.

WILHELMINA BLOKKER: Geheel wat nieuws. Geillustreerd door
Miep de Feyter. Gebr. Kluitman, Alkmaar, 1932. (15.5 X 13). 48 blz.
gecart. f 0.75.
Het zijn vlotte vertellingen over kaboutertjes, elfjes en 't boek bevat gedichtjes, raadseltjes en
kindergrappen. Leerzaam en prettig. Onze kleintjes van de 2e klasse zullen er veel pret in hebben
en het aardige boekjc. verslinden.

C. BOONE-SWARTWOLT: Jan Zuidwester en zijn kraai. Geillustreerd. J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1930. (21 X 15). 134 blz.

J.

Jan Zuidwester is 'n oud-matroos, die nu in 't kleine stadje schoenmaker is. Hij heeft altijd 'n
tamme kraai bij zich, is dol op kinderen en kan heerlijk vertellen.

MIEP VAN BOVEN: Anneke's jeugdjaren. B. J. Smit & Co., Amsterdam, 1931. (24 X 16). 192 blz.
Anneke is 'n vroolijk kind uit 'n klein Friesch stadje. Ze verzint voortdurend allerlei guitenstreken als schoolkind, guitenstreken, die soms te ver gaan en meer baldadigheid moeten genoemd
worden. Later wordt er veel te veel gescharreld. Jammer, want het is wel frisch geschreven.

DIEN BRINCKGREVE: Stien en haar buurtjes. G. B. van Goor &
Zonen, Gouda, 1931. (21.5 X 16). 161 blz.
juffrouw ten Berge, die weduwe is, komt voor de gezondheid van haar tweede dochtertje buiten

op het dorp wonen. Buiten het dorp staan twee huisjes onder an dak; in an ervan woont Krelis
Dekker, de vader van Stientje en in 't andere komt nu juffrouw Dekker wonen. 'n Aardig boek
voor kinderen van 8-10 jaar, frisch en vlot geschreven.

J. H. BRINKGREVE: Suus gaat uit kampeeren. Gebr. Kluitman, Alkgeb. f 1.75.
maar, 1931. (21 X 15). 186 blz.
Suur woont in Utrecht, is alleen thuis Ze wordt lid van den Nederlandschen Jeugdbond voor
Natuur. Daardoor gaat zij excursies en tochten maken; dit gedeelte had veel belangwekkender en
prettiger beschreven kunnen worden. 't Verhaal is eenigszins slordig en oppervlakkig geschreven.

A. J. W. BRUGMAN: De geheimen van de slatuintjes. De Spaarnestad,
geb. f 1.35.
Haarlem, 1932. 150 blz.
Mijnheer Punt gaat met z'n kinderen wandelen, en als ze op 't „hooge bruggetje" over de Krommerd staan uit te zien, wordt vader, tot de eenigszins onaangename verwondering zijner kinderen
familiaar aangesproken door 'n in 't land werkenden arbeider. Deze ontmoeting is voor den heer
Punt, die onderwijzer is, aanleiding om in de familiekring allerlei jeugdherinneringen op te halen,
van toen de situatie in dat gedeelte van Amsterdam nog zoo heel anders was dan tegenwoordig.
't Moet gezegd worden, dat deze onderwijzer onderhoudend vertellen kan.

JEF BRUYNINCKX: Het vuur op de rots. P. D. Bolle, Rotterdam,
ing. f 1.60, geb. f 2.50.
1931. (23 X 15.5). 221 blz.
'n Verhaal, dat speelt in den tijd van de Fransche revolutie, op 'n dorp aan de zeekust. Jean
wordt door z'n vader en moeder gedwongen het leelijke beroep van strandvinder uit te oefenen
op de rotsen en z66 de schepen doen stranden. Jean vindt bij zoo'n schipbreuk 'n kist met 'n klein
meisje erin, dat hij bij brave boeren brengt. Jean wordt later soldaat en ten slotte blijkt dat het
gevonden kind een adelijk meisje is, wier vader verdronk. Een niet ongeschikt jeugdboek.
J.

V. BURGERS: Trekkers. Geillustreerd. L. C. G. Malmberg, 's-Hering. f 1.50, geb. f 2.25.
togenbosch, 1931. (25 X 16.5). 145 blz.
Harrie Krenkers, verwaarloosd en slecht opgevoed, loopt thuis weg, krijgt na velerlei avonturen
'n betrekking als tuinknechtje, loopt daar 66k weg en komt bij 'n rondtrekkend kunstenmaker.
Hij vindt daar 'n bovenst-best vriendje, wordt weer goed katholiek en heelemaal op den rechten
weg. 't Avontuur met de gravin is 'n Emetic onmogelijk. Anders 'n aardig, boeiend boek.

WILL. C. BURGER: Het geheim van den Egyptischen tempel. Geing. f 2.25.
illustreerd. L. J. Veen, Amsterdam, 1932. 208 blz.
Een beetje erg „Egyptisch" is het wel, over zielsverhuizing en zoo...... maar jongens, die bij
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bevoegden uitleg vragen over hetgeen zij niet begrijpen, zullen van dit overigens mooie
boek genieten.

DELSUC-DROUVEN: Die schwere Nacht von Kerviszell. Herder &
Co., Freiburg i. Br., 1930. (21 X 12). 184 blz.
Een frisch en spannend jongensverhaal. Een troep verkenners, die uit kampeeren zijn, krijgen
gelegenheid hun speurzin op avontuurlijke wijze te scherpen. Het boekje geeft een goeden kijk in
het verkennersleven, met de orde en tucht, die in een kamp dienen te heerschen. Voor Duitschlezende jongens zeer aanbevolen.

R. D. DOUGLAS: Drie padvinders in Afrika's wildernis. Geillustrcerd.
H. Meulenhoff, Amsterdam, 1932. (23 X 18). 159 blz.
ing. f 2.25, geb. f 3.25.
Drie Amerikaansche padvinders zijn uitgekozen om met de heer en mevrouw Johnson door Afrika's
wildernis mee op expeditie te gaan. De Johnson's waken filmopnamen van allerlei dieren in het
wild en hebben de film Simba ook samengesteld. De jongens beleven van zelf een spannenden tijd.
Ze zien eerst Parijs, maar dan gaat het naar Afrika, de wildernis in. De jongens vertellen zelf.
jongens zullen van dit boek genieten.

WIJNANDA DEN DULK: Hoe dop zich verloofde. P. D. Bolle, Rotterdam, 1931. (21 X 15.5). 214 blz.
Eerst de avonturen van Dop als schoolmeisje met al de „aardigheden" thuis en op school volgens
het oude recept. Vlak daarop, nog in haar eerste vacantie, verlooft Dop zich, precies alsof het
om 'n prettig avondpartijtje ging. 'n Slappe en slap-makende lectuur.

JOH. W. EEKHOFF: De zwerftochten van de zeemeeuwen. Kemink &
Zn., Utrecht, 1931. (23 X 15). 166 blz.
Hetzij schrijver hun avonturen verhaalt of ons in kennis brengt met de dieren en de planten in
de Veluwsche bosschen, steeds weet hij de belangstelling in hooge mate gaande te houden, zoodat
dit leerzame en onderhoudende boek stellig bij padvinders in den smaak zal vallen.

JOH. W. EEKHOFF: Het geheime genootschap. Kemink & Zn., Utrecht,
1931. (24 X 16). 180 blz.
Tegenover de padvinders-club op de H.B.S. van Noordland staat een „geheim genootschap" van
de oudere jongens, dat de padvinders heel wat onaangenaamheden bezorgt. Het gevaar, om jongens
van 14 jaar eenige dagen alleen te laten kampeeren, komt hier vrij duidelijk uit, ofschoon dit niet
de bedoeling van den schrijver was.

TRUUS EYGENHUYSEN: De zonneschijn. G. B. van Goor & Zonen,
ing. f 0.75, geb. f 1.20.
Den Haag, 1932. 126 biz.
De Zonneschijn is de naam van de boot, waarmede de ouders van Kitty met hun dochtertje en
haar vriendinnen op een prettige vacantietocht gaan. Geschikte lectuur voor meisjes van
8 tot 10 jaar.

PH. EXEL: Mijnheer van der Pigge in China. Geillustreerd door 0. Verhagen. G. B. van Goor & Zonen, Den Haag, 1932. 155 blz. ing. f 2.25.
In den tijd van Napoleon in China verzeild en verdwaald raken is al even akelig als in den tegenwoordigen tijd. Voor groote jongens een leuk boek.

JAMES CODY FERRIS: Twee dappere jongens. J. M. Meulenhoff,
Amsterdam, 1931. (24 X 15). 220 blz.
De twee jongens wonen in het verre Westen van Amerika op 'n boerderij, waar vee gefokt wordt.
De drie meest geliefde paarden van vader en zoons worden gestolen en zij gaan er op uit om de
dieven te vinden. Hoe ze de bende eindelijk in handen krijgen vertelt Ferris op boeiende manier.
Jongens zullen het graag lezen. Voor oudere jongens.

FRANCIS J. FINN, S.J.: Percy Winn. Geillustreerd. R.K. Boekcentrale,
ing. f 2.40, geb. f 3.--.
Amsterdam, 1931. 303 biz. (25 X 16.5).
Een nieuwe bewerking van het bock van Pater Finn, waarin Tom Pleyfair de hoofdrol vervult.
Wij kennen geen geschikter lectuur, dan dit frissche, levendige, boeiende jongensverhaal.

FRANCIS J. FINN: Z'n eigen weg gebaand. L. C. G. Malmberg, Den
ing. f 1.90, geb. f 2.75.
Bosch, 1931. (24 X 16). 199 biz.
Men krijgt in dit boek 'n aardig kijkje op den toestand in Florida, op de dwaze katholieken-haat
en de gevaarlijke demonstraties der geheime clubs. George redt er zich prachtig uit, heeft nog

allerlei avonturen, maar „baant z'n eigen weg", en wordt verder door 'n gelukje zeer rijk.

S. FRANKE: Het tooverkindje. G. B. van Goor Zonen, Den Haag, 1932.
ing. f 0.25, geb. f 0.40.
46 blz.
In 'n sprookje is illes mogelijk, maar we vragen ons af, of de fantasie niet wat te ver is gedreven,
als de schrijver 'n kleine rat last veranderen in 'n vurig-begeerd klein kindje: de belooning van
'n echtpaar voor 'n paar goede daden ......

S. FRANKE: Zoo'n stouterd. G. B. van Goor Zonen, Den Haag, 1932.
ing. f 0.25.
47 blz.
16
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„Zoo'n stouterd" is 'n avontuurlijke poes, die 'n relaas geeft van haar wederwaardigheden.
'n Vriendelijk boekje ......

G. GEERTSEMA: Koert's groote vacantie. Geillustreerd door Pol Dom.
ing. f 1.—.
Gebr. Kluitman, Alkmaar, 1932. 244 blz.
Heel aardige avonturen van een jongen die in Vollenhove gaat logeeren. Voor jongens van
10--14 jaar.

ANNA VAN GOGH-KAULBACH: Carla de stoute. Geillustreerd. J.
M. Meulenhoff, Amsterdam, 1932. 205 blz.
ing. f 2.90.
Carla is een echte waaghals en vooral haar avontuur in het kamp loopt ongewoon goed af. Het
begin van de liefde van een leeraar voor haar, maakt dat dit boek alleen te lezen kan gegeven
worden aan oudere meisjes.

C. GOUDRIAEN: Jaap uit de zesde klas. Gebr. Kluitman, Alkmaar,
geb. f 1.75.
1931. (21 X 15). 181 blz.
Boer Jolings deugt niet en doet verboden dingen, waardoor Jaap's vader naar 'n andere betrekking
omziet. die toch Jaap ten goede komt. Bij 't schoolreisje redt hij 'n meisje uit zee. Met de hulp
van haar vader en van de oude boerin in wier dienst zij zijn, kan Jaap muziek gaan studeeren.
'n Goed en prettig jongensboek.

C. GRILK: Van klerk tot oceaanvlieger. L. J. Veen, Amsterdam, 1932.
ing. f 2.25, geb. f 2.90.
192 blz.
Hoe twee Hollandsche jongens leiders worden van een groote vliegtuigfabriek in Australia en een
een vlucht om de wereld wagen, kunnen oudere kinderen lezen in dit gezellige en boeiende boek.

J. J. GROENEWEG: De geheimzinnige schaduw. Geillustreerd door
Anton Pieck. G. B. van Goor Zonen, Den Haag, 1932. 296 blz.
ing. f 2.90, geb. f 3.90.
Dit boek voor jongeren en ouderen bevat een avontuurlijk verhaal uit Jubaland, waarvan een
dappere Italiaansche jongen koopman de hoofdfiguur is. Jongens van 15, 16, 17 jaar zullen
genieten van deze boeiende vertelling.

WOLF HAGENREUTER: Eberhard Straus. Geillustreerd door Rudolf
Schlichter. Herder & Co., Freiburg i. Br., 1931. 181 blz.
ing. M.2.—, geb. M. 3.—.
'n Vlot-geschreven relaas vol avontuur en afwisseling, dat zeker niet zal nalaten 'n goeden
invloed uit te oefenen op onze jongelui, die met 't eenigszins in „spreektaal" geschreven Duitsch
wel geen moeite zullen hebben.

WIM HES: De koksmaat van de Graf Zeppelin. De Steenuil, Amstering. f 2.—, geb. f 2.90.
dam, 1931. (24 X 16). 186 blz.
'n Amsterdamsche jongen mag als koksmaatje mee met de Zeppelin naar New York en OostIndia. Dat is natuurlijk 'n levensgebeurtenis. Niet alleen beleeft hij allerlei nieuws en grappigs
op het groote luchtschip. De koksmaat is 'n alleraardigste jongen en Wim Hes laat hem leuk
vertellen.

N. VAN HICHTUIVI: De mooiste wonderverhalen van Willem Hauff.
Geillustreerd. G. B. van Goor Zonen, Den Haag, 1932. geb. f 3.50.
Het zevental wonderverhalen dat N. van Hichtum hier voor de jeugd navertelt, zal zeker in den
smaak vallen. Ze zijn zeer boeiend en geschikt voor den leeftijd van 10--13 jaar. Het boek is keurig
uitgegeven en de platen zijn zeer mooi.

N. VAN HICHTUM: Vertellingen en sprookjes van overal. De
Arbeiderspers, Amsterdam, 1931. (24 X 20). 152 blz.
ing. f 2.—, geb. f 2.90.
Voor kleine kinderen is de vertelling van de reus met de zeven koppen al te griezelig, alleen het
plaatje kan kinderen al 'n nachtmerrie bezorgen.

A. D. HILDEBRAND: Kabouter Kandat, Van Holkema & Warendorf,
ing. f 1.75, geb. f 2.50.
Amsterdam, 1931. (23 X 17). 148 blz.
'n Alleraardigste verzameling sprookjes om voor te lezen of te vertellen. Ook de kinderen, die
lezen kunnen, zullen er nog Lang plezier in hebben.

HERMAN HOECK, S.J.: Jongenskoppen. Bode van het H. Hart, Aiken,
1931. (19.5 X 14). 200 blz.
ing. f 0.80.
Ouderen zullen wellicht mêêr plezier hebben in deze Jongenskoppen dan de jongens zelf; tOch
zullen de jongens ook wel genieten van deze rakkerige Vlaamsche broertjes, die met al hun ondeugende streken toch prachtjongens zijn.

TO HOLSCHER: Wel gefeliciteerd. G. B. van Goor Zonen, Den Haag,
1932.
ing. f 1.50.
Een zonnig bundeltje gelegenheidsversjes, dat zeker goede diensten zal bewijzen, zoolang de
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aardige gewoonte, om kinderen gedichtjes te laten opzeggen bij huiselijke feestjes nog in eere
wordt gehouden.

TO HOLSCHER: Mijn engelbewaarder. Geillustreerd. J. R. van Rossum,
Utrecht, 1932.
Plaatjes en versjes, kinderlijk zonder kinderachtig te worden. Prachtgeschenkje voor kinderverjaardagen en eerste H. Communie.

EVELYN FEITSMA DE HOOGH: Leelijk Anneke. De Steenuil, Aming. f 2.—, geb. f 2.90.
sterdam, 1931. (24 X 16). 206 blz.
'n Jeugdboek, geên kinderboek. Alleen voor meisjes boven zestien. Anneke, wiens moeder jong
stierf, wordt bij 'n lieve tante opgevoed en geniet er 't vrije buitenleven. Vader hertrouwt met
'n hartelooze vrouw, die 't meisje goed voelen doet, dat ze leelijk en niet aanvallig is. Onschuldige dock niet hoogstaande meisjeslectuur.

W. H. HUDSON: De kleine zwerver. Geillustreerd. De Arbeiderspers,
ing. f 1.50, geb. f 1.90.
Amsterdam, 1931. (21 X 15). 160 blz.
't Is bedoeld de kinderen liefde voor de natuur te geven, maar zou dit wel de gezonde manier
zijn? Er is sums zoo iets weeks en verwarrends in, dat het ons toch niet de rechte kinderlectuur lijkt, ofschoon 't goed geschreven en mooi geillustreerd is.

FELICE JEHU: Margriet en haar zusje. Geillustreerd. Gebr. Kluitman,
ing. f 1.75, geb. f 2.50.
Alkmaar, 1931. (23 X 15). 222 blz.
Bij den dood van haar moeder zal Angelica, of Ica, zooals ze genoemd wordt, bij Grootma in
huis komen, waar haar zusje Margriet sinds den dood van hun vader is opgevoed. Ica's Hollandache tijd met al zijn wederwaardigheden wordt aardig beschreven. Een vlot verhaal voor meisjes
van 12-16 jaar. Neutraal.

A. M. DE JONG: Van oorlogje spelen en heldendom. De Arbeiderspers,
Amsterdam, 1932. (15 X 12). 240 blz.
ing. f 0.65.
De inhoud is vrij onschuldig, hoewel de bekende socialistische schrijver A. M. de Jong niet
nagelaten heeft er 'n socialistische strekking in te leggen. Waar 't hier echter gaat over 't kweeken
van 'n pacifistische geest kunnen katholieke ouders, die over voldoende fantasie en onderscheidingsvermogen beschikken, ze wel gebruiken om er vertelmateriaal uit te putten.

SIRKS JOUSTRA: Wytskes wonder jaar. Hollandia, Baarn, 1931.
(24 X 16). 194 blz.
De vader van de vier kinderen Verwerda is in Indie en nu worden zij bij tante Vits gebracht,
die 'n beroemd schilderes is en in Bunnik woont. 't Is een wonderlijk jaar voor de kinderen, de
groote verandering van Groningen naar Bunnik in 't kleine artistenhuis, waar tante Vits en
Brecht zoo heel weinig begrip hebben om met kinderen om te gaan. Jammer van die paar zinnetjes
over de scheiding tusschen oom en tante, die in 'n kinderboek niet thuis hooren, anders zou dit
neutraal verhaal zijn aan te bevelen.

ELSA KAISER: De twee zusjes. J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1931.
(23 X 15). 165 blz.
Schrijfster vertelt ons lief en leed van de twee zusjes Annie en Marietje Van der Velden, dochters
van schatrijke ouders. Een aardig geschreven meisjesboek. Neutraal.

J. KANNEGIETER: De dood in de zeilen. P. D. Bolle, Rotterdam,
ing. f 1.60, geb. f 2.50.
1931. (23 X 15.5). 219 blz.
'n Boek vol avonturen zooals jongens graag lezen. 't Slot waarin de dronken onverschillige
vader plotseling zich bekeert, Arend kapitein wordt en zijn moeder en zuster in zijde en fluweel
gekleed gaan, had wel weg kunnen blijven.

JOH. KIEVIT: Avonturen van Dik Trom. Geillustreerd door Joh.
Braakensiek. Gebr. Kluitman, Alkmaar, 1932.
Het ligt er wel wat erg dik op dit deel uit de Trom-serie. Welke episode men ook neemt, die
van den veldwachter, die van de jacht, die van den barbier, 't is allemaal zoo overdreven. dat
men er zich onophoudelijk aan ergert. Jammer!

CONSTANT DE KINDER: De hoed met den langen wapper. L. Opdeing. Bfr. 15,--.
beek, Antwerpen, 1931. (25 X 16). 147 blz.
Een folkloristisch kijkje in het Antwerpen der XVIe eeuw, dat aanvangt met een grappige sneer
op onzen tijd. Prettig geschreven, ook voor onze jeugd geschikt.

ELSJE KLEIN: Lize Noorland. De Steenuil, Amsterdam, 1931. (24 X
15). 271 blz.
Lize Noordland is wel 'n allersnoezigst meisje en z66 weinig modern in den verkeerden zin,
dat het verhaal niet zoo heel nieuw lijkt. Verkeerd is het volstrekt niet. 't Is ons te slap en te
week en wat de geschiedenis en wat de stijl betreft.
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A. J. v. d. KNAAP: De onzichtbare wreker. Geillustreerd. L. C. G.
Malmberg, Den Bosch, 1931. (25 X 16.5). 181 blz.
ing. f 1.90, geb. f 2.75.
Het verhaal speelt in Engelsch Indie. De schrijve, noemt het een „fantasie" en dat is maar
goed ook, want hij springt zonderling om met de histo le en de gebruiken van bet land. Toch een
leerzaam vertelsel voor onze jongens.

ELIZE KNUTTEL-FABIUS: Sterk en trouw. Geillustreerd. G. B. van
ing. f 2.—, geb. f 2.90.
Goor Zonen, Den Haag, 1932. 174 blz.
Een boeiende vertelling in beschaafde stijl voor grootere jot gens en meisjes.

MAREN KOSTER: De branie. Geillustreerd. G. B. van Goor Zonen,
Den Haag, 1931. (24 X 17.5). 180 blz.
Jos., de „branie", is de jongste der drie dochters van Meneer Maarland. Zij wordt dol verliefd
op 'n jongen, dien ze maar even zag en is vreeselijk ongelukkig wanneer ze meent, dat hij getrouwd
is. 't Blijkt 'n vergissing en „de branie" trouwt na een poosje op kantoor te zijn geweest. Zulke
boeken helpen onze meisjes van 16-18 oppervlakkig en ondiep te worden, -- of te blijven.

J. G. KRAMER: Jan Pieterszoon Coen. Gebr. Kluitman, Alkmaar, 1931.
geb. f 1.75.
(21 X 15). 186 blz.
Het leven van Jan Pieterszoon Coen, de jongen uit Hoorn, wordt hier voor jongens verteld.
't Is prettig en boeiend geschreven, alleen worden alle daden van Coen door 'n rooskleurigen
bril bekeken. Eerlijkheid en waarheid in de geschiedens is absoluut noodig voor onze jeugd; de
donkere bladzijden molten we niet zonder meer doen verdwijnen. De fouten van het voorgeslacht
erkennen is geen schande.

DICK LAAN: Rudi's Spaansche avonturen. Geillustreerd door E. Reydon. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1931. (25 X 16.5).
ing. f 2,—, geb. f 2.90.
302 blz.
Rudi Hansen is in sportjongen van 't goede soort, bij wien eerlijkheid bovenaan staat. Hij is nog
jong, maar al verbazend knap zeiler. Na in ziekte wordt hij door z'n oom in Spanje te logeeren
gevraagd en z'n vriend mag mee. De twee jongens beginnen reeds dadelijk met geweldige avonturen te beleven en door zeeroovers te worden gevangen genomen. Een spannend verhaal voor
onze jongens.

MIEN LABBERTON: Als de kerstklok luidt. J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1931. (26 X 18). 167 blz.
De inhoud is zeer varieerend, doch alles heeft betrekking op 't intiemste jaarfeest: Kerstmis. Een
leeswaardige bundel sterk in neutrale steer gehouden.

JAN LAMERS:
JOOP DE GROOTE: De zeer wonderbaarlijke historie van Piat en
Pioet. Geillustreerd. G. B. van Goor Zonen, Den Haag, 1930.
ing. f 2.—, geb. f 2.90.
Welke rol de twee kleine mannetjes Piat en Pioet in deze malle geschiedenis spelen en hoe ze
zelfs de professor tot inkeer weten te brengen, wordt op levendige wijze verhaald, waarbij Hans
Borrebach zeer geestige teekeningen maakte.

TH. LATZARUS: Sainte Salza. Descl& de Brouwer & Cie., Paris,
1932. (21 X 15). 118 blz.

M.

De geschiedenis of misschien de legende van Sainte Salza, een kleine Afrikaansche martelares,
wordt hier, in mooi Fransch, voor kinderen verteld.

TH. LATZARLIS: Paques. Descke de Brouwer & Cie., Paris, 1932.
(20 X 15.5). 104 blz.

M.

Voor Hollandsche Mulo-kinderen is dit boekje zeer geschikt om te vertalen en zoodoende hun
Fransche woordenschat te verrijken.

LOLL MANCHE: Van een Mariaschilder. Geillustreerd. L. C. G. Malmberg, Den Bosch, 1932, 14 blz.
ing. f 0.25.
Echt leuke en goede boekjes om aan de klelntjes voor te lezen.

PIET MAREE: A. B. C. B. G. van Goor Zonen, Den Haag, 1932.
102 blz.
ing. f 0.95.
Terwijl 't „A is een aapje, dat eet uit zijn poot t ' nit Grootmoeder's tijd nog immer opgeld doet,
is Piet Margie doende geweest om 'n A.B.C. uit te denken, dat beter aanpast aan de befaamde
„eischen des tijds". En we moeten erkennen: hij is er schitterend in geslaagd.

KARIN MICHAELIS: Bibi en Ole. Geillustreerd. Nijgh & Van Ditmar,
Rotterdam, 1931. (22 X 16). 334 biz.
Bibi krijgt een vriendje, het zoontje van de familie, waarbij hun vroegere huishoudster gediend
heeft. Met Ole gaat Bibi in de vacantie weer op reis, naar Oom Adelbert en Grootvader. Bibi,
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die bijna altijd zelf aan 't woord is, vertelt heel aardig, soms 'n biètje eigenwijs, soms 'n beetle
sentimenteel. Toch wel 'n mooi soort meisjesboek.

G. REMBADI MONGIARDINI: Pinokkio's geheim. Bewerkt door
Louise J. van Everdingen. Geillustreerd door Rie Cramer. B. G. van
Goor Zonen, Den Haag, 1932. 206 blz.
ing. f 2.—, geb. f 2.90.
Pinokkio is een poppenkastpop die een voorbeeld kan zijn voor kindertjes die liever lui dan moe
zijn. Zijn wonderlijke avonturen zullen ongetwijfeld van grooten invloed op hen zijn. Aliceaardigst boek.

GRACE MOON: De gestolen katchine. Geillustreerd. De Arbeiderspers,
Amsterdam, 1932. (27 X 20). 167 blz.
't Is een mooi-vertelde geschiedenis van Kawam en Jarhe, broertje en zusje, die wonen aan den
rand der woestijn. 't Verhaal is spannend, niet al te avontuurlijk. 't Slot van 't boek brengt aan
't licht, dat grootmoeder geen toovenares is. Over godsdienst wordt hier niet gesproken, maar
ethische deugden worden er wel geleerd, b.v. dat stelen en liegen niet geoorloofd zijn.

NANDA: Jol Kwik. Gebr. Kluitman, Alkmaar, 1931. 221 blz. (23.5 X
ing. f 2.--, geb. f 2.90.
15.5).
Jol Vredenstein is een erg bewegelijk meisje, vandaar haar bijnaam Jol Kwik --- dat haar ouders
en onderwijzers veel zorgen baart. De eene dolle streek volgt op de andere. Een genoegelijk verhaal voor onze meisjes. Neutraal.

J. NOWEE: Blond Marieke. Geillustreerd. De Spaarnestad, Haarlem,
1932. (22 X 15). 150 blz.
geb. f 1.35.
Het verhaal van een aardig meisje wier moeder overlijdt. Haar vader is een zwakkeling, die door
drank en door den invloed van een kwaden vriend steeds verder wegzinkt. Men trekt in een woonwagen rond en beleeft stroopersavonturen. Een nobele baron, Wiens dochtertje door Marieke
voor een ongeluk behoed wordt, helpt alles terecht brengen.

DIRK NUSBAUM: Een padvinder in Messa Verde. Uit het Engelsch
vertaald. Geillustreerd. J. H. Meulenhoff, Amsterdam, 1932. (23 X
18). 172 blz.
ing. f 2.25, geb. f 3.25.
Messa Verde is het oude Indianen-land en een nationaal park van Amerika. Dirk Nusbaum, de
twaalfjarige zoon van den Directeur van het park, vertelt bier er over. Zoo'n jongensleven dear
is van zelf heel interessant. 'n Uitstekend jongensboek.

COR VAN OSSENBRUGGEN: Doortrappen. Geillustreerd. G. B. van
Goor Zonen, Den Haag, 1932. 211 blz.
ing. f 1.90.
Als de vader van het gezin van Brummen naar Indie moet om een betrekking te zoeken, maken
alien een moeilijken tijd door, maar zij houden zich aan Moeders parool en weten moedig door te
trappen. Heel goed boek voor kinderen van 12 jaar en ouder. Aanbevolen.

WILLY PiTILLON: De kinderen van Rheede. Geillustreerd. Van
Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1931, (21 X 15). 186 blz.
ing. f 1.10, geb. f 1.75.
Dominee van Rheede die met zijn gezin in een klein dorp woont, krijgt een betrekking in een
groote stad, welk bericht door de kinderen met veel vreugde wordt ontvangen, aangezien 't toch
prettiger is in de groote stad te wonen. Spoedig biijkt echter, dat ze zich hebben vergist want
veel wat ze op het dorp zoo prettig vonden, missen ze in de stad. Ben lief en vriendelijk geschreven boek voor de jeugd.

J. v. d. PLOEG: Torda de zigeunerhond. Gebr. Kluitman, Alkmaar, 1932.
ing. f 1.60, geb. f 2.50.
192 blz.
Het verhaal gaat over twee frissche jongens en een zigeunershond, die zij gevonden hebben,
verzorgen en weer verliezen: waarop onbeschrijfbaar verdriet volgt. Of het jongens zal boeien
weet ik niet. Het is in ieder geval geschikt voor 10-42 jarigen.

OOM POL. Sobat-amat. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1931. (27 X
19.5). 160 blz.
Amat is een twaalfjarige jongen uit Sumatra, uit het Minang-Kebausche land. Land en yolk wordt
voor de oudere jeugd zeer boeiend beschreven.

J. RIEMENS-REURSLAG: Het eerste prentenboek. Van Holkema &
ing. f 1.90.
Warendorf, Amsterdam, 1932.
Dit handige prentenboek bevat een verzameling platen, waardoor de aandacbt van zelfs de
allerkleinste kinderen getrokken en geboeid zal worden, omdat zij zoo geheel aanpassen aan het
bevattingsvermogen van kindertjes van twee, drie en vier jaar. Een moose uitgave.

D. RIJKHOEK: Hoe wij onze vacantie op Samosir doorbrachten. Geillustreerd. W. Versluys, Amsterdam, 1931. (22 X 15.5). 117 blz.
ing. f 1,—..
De zendeling D. Rijkhoek der vrije Evangelische gemeenten in Nederland fantaseert dat hij n
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aantal jongens en meisjes mag meenemen om den zendingsarbeid te zien. Voor meer protestante lezers.

G. REVERS: De wonderlijke avonturen van jonkheer Snibbel. Geillustreerd. Mulder & Co., Amsterdam, 1932. 192 blz.
jonkheer Snibbel is een avonturier van het eerste soort, hij komt op heel wonderlijke plaatsen te
recht en de kleintjes zullen hem op zijn tocht zeker met veel plezier volgen. Geschikt.

HANS DE LA RIVi BOX: Paul's avontuur in Limburg. Geillustreerd.
Nederlandsche Jeugdbibliotheek, Helmond, 1932. (18 X 10.5). 137 blz.
Paul, een ferme jongen, woont bij een nette, doch arme familie. Hij beleeft allerlei spannende
avonturen, die zeer onderhoudend beschreven zijn. Jongens van 14-46 jaar zullen er van genieten.

WILHELM SCHARRELMANN: Hiennerk de Haan. Nijgh & Van
ing. f 2.25.
Ditmar, Rotterdam, 1931. (20 X 14). 182 blz.
Een alleraardigste dierengeschiedenis. Hiennerk, die het eigendom is van 'n oud vrouwtje op 'n
dorp, is zeer actief en wil de wereld zien. Hij beleeft werkelijk geweldige avonturen. 'n Kinderboek is 't feitelijk niet, meer voor de rijpere jeugd en 'n oudere zal 't nog graag meelezen.

WILLY SCHERMELE: Het groote negerboek. Van Holkema & Warenf 2.50.
dorf, Amsterdam, 1932. 190 blz.
De titel zegt al voldoende wat dit boek behelst. Het gaat vooral over het negerland en zijn

bewoners en zal, met de leuke teekeningen, voor kinderen van 10-42 jaar een amusant boek zijn.

ANKE SERVAES: Pil. Geillustreerd. G. B. van Goor Zonen, Den
ing. f 2,—, geb. f 2.90.
Haag, 1931. 196 blz.
Onze Pil studeert en doet haar best en is goed en lief voor haar omgeving en ze slaagt na 'n
jaar voor apotheker-assistente. Deze deugden onderschatten we absoluut niet in dit meisjesboek,
maar óm de andere bladzijde smullen de jongedames aan nieuwe delicatessen, de een al verfijnder
dan de andere en ze zijn verzot op luxe...... We kunnen 't niet helpen, maar zoo werd dit bock
'n voorportaal voor de befaamde society-roman, waar de lezer leert wennen aan 'n valsch wereldbeeld en 'n averechtsche levensopvatting.

JOSEPHINE SIEBE: Het teddyboek. Geillustreerd door E. M. ten
Harmsen van der Beek. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam,
ing. f 1.75.
1932. 187 blz.
De schrijfster van de vermakelijke Harlekijntjes-serie geeft ons Kier een Teddy boek. Beertjes, die
eens in de maand levend worden is een begeerlijk iets voor kinderen. Ze zullen ook dit boek weer
met groot plezier lezen. De bewerking is vlot en de plaatjes zijn alleraardigst. Voor kinderen
van 8--10 jaar.

EMS. I. H. VAN SOEST: Op den achtergrond. GeIllustreerd door
Annie van de Ruit. Gebr. Kluitman, Alkmaar, 1932. 214 blz. ing. f 1.60.
Gritty heeft wel alle lieve eigenschappen, die we tegenwoordig bij ooze jongemeisjes zoo vaak

missen. Jammer, dat een mixed zwempartij eenig voorbehoud vraagt.

KEES SPIERINGS: Het geheim der drie dassen. GeIllustreerd. L. C. G.
Malmberg, Den Bosch, 1932.
Het geheim der drie dassen is een onschuldig en weldadig geheim, en de vertelling prettige
jeugdlectuur voor grootere kinderen.

DAVID TOMKINS: Naar de kopermijnen. Geillustreerd. Van Holkema
& Warendorf, Amsterdam, 1932. 223 blz.
ing. f 2.—.
Dit verhaal is geschreven, zoo staat het in het voorwoord, naar het dagboek van den Engelschen
ontdekkingsreiziger Samuel Hearne, die er met twee flinke jongens op uit gaat. Avontuurlijk,
maar geschikt voor jongens van een jaar of 16, 17.

REIN VALKHOFF: Meezennest in de Alpen. Geillustreerd door Jan
Lutz. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1932. 244 blz.
ing. f 2,--, geb. f 2.90.
Wat 'n heerlijke vacantie hebben de kinderen Uterwaal-Mees met hun moeder, die een chalet
gehuurd heeft hoog in de Alpen! Gezellig, frisch en onderhoudend boek voor de rijpere jeugd.

JAN WIEGMAN: Fabelen van de la Fontaine. Geillustreerd. B. G. van
Goor Zonen, Den Haag, 1932. 82 blz.
f 1.90.
Deze bekende fabelen van de la Fontaine vertelt Jan Wiegman bier voor de jeugd na. De kinderen
zullen zich er mee vermaken en verrijken door de opvoedkundige strekking, die elk dezer labels
heeft. Geschikt voor kinderen van een jaar of 10.

H. WOLFFENBUTTEL-VAN ROOIJEN: Joop. G. B. van Goor Zonen,
Den Haag, 1932. 147 blz.
ing. f 1.--.
Er is aan Joop veel te verbeteren, doch zij werkt goed mee! Een alleraardigst meisjesboek.

VOOR DE JEUGD.
P. DE ZEEUW: Alexis de wolvenjager. Kemink
(20 X 14). 87 blz.
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Zn,, Utrecht, 1931.
geb. f 1.25.

Alexis is 'n Russisch jongetje van heel arme ouders en daarbij kreupel, door z'n moed en 'n ge.
lukkig toeval doodt hij de groote grijze wolf, waarop de landheer 'n premie stelde. Daardoor
wordt heel 't gezin gered. Hier en daar iets protestant getint.

P. DE ZEEUW: De koksmaat van de dromedaris. J. van Bleek, Den
Haag, 1931. (24 X 16.5). 237 blz.
Het verhaal speelt in den tijd, dat de Hollanders zich aan de Kaap gingen vestigen. Wijnand
Troost is 'n wees, z'n vader is uitgevaren en nooit teruggekomen. Hij vindt z'n vader terug en
hun familie hoort tot de eErste kolonisten.

M. VAN ZEGGELEN: Van kinderen en kabouters. Geillustreerd. H.
J. W. Becht, Amsterdam, 1932. (26 X 20). 204 blz.
Deze vertellingen zijn kinderlijk van taal, leuk fantastisch gelijk sprookjes zijn moeten en kostelijk
humoristisch.

RENEE ZELLER: Fete-dieu. Desclee de Brouwer & Cie., Paris, 1932.
103 blz.
Een der deeltjes van de bekeride serie welke ten doel heeft om de groote feestdagen van het Ker.
kelijk Jaar door een pakkende vertelling voor kinderen te verklaren. Een mooie uitgave.

RENEE ZELLER: Noel. Desclee de Brouwer & Cie., Paris, 1931.
(19 X 14). 99 blz.
Marie Claire is op kostschool en wordt tegen Keistmis door grootvader gehaald omdat Heeroom
Celsas uit het heilige Land is gekomen. Pater Celsas vertelt aan Marie Claire en haar broertje de
geschiedenis van Bethlehem en de kinderen doen hem allerlei vragen.

V. ZWEGERS: Het jolige jaar. Geillustreerd. L. C. G. Malmberg,
Den Bosch, 1931. (26 X 17). 238 blz.

B.

Vertellend leidt schrijver ons binnen in een familie te Nijmegen woonachtig en last ons een
heel jaar door alle lotgevallen van het vroolijke drietal meeleven. Het gaat er zooals de titel
reeds aanduidt nogal jolig toe: slechts enkele droeve gebeurtenissen verduisteren den kindertijd.
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Montmorillon (R. de): Jean-Marie. B XIII 100
Morgan (Charles): The Fountain. D XIII 125
Moricz (Zsgimond): Die Fackel. Bc XIII 116
Morrison (Arthur): Het verdwenen
elftal: A
XIII 77
Munnik (H. J. van der): Gevangenisleed. Bc
XIII 77
Nack (Hans Regina von): De blauwe
diamant. Bc
XIII 77
Nemirowsky (Irene): Les mouches
d'automne. Bc
XIII 100
Nesbit. (E.): Het roode huis. A
XIII 78
Neumann (Robert): Die Macht. C
XIII 117
Niestroi (P.): Ein Martyer des Beichtstuhls. A
XIII 117
Noailles (Comtesse de): Le livre de
XIII 100
ma vie. B
Noel (L.): De geheimzinnige straat.
XIII 78
C
Noel (L.): Stalen grendels. Bc
XIII 78
Noth (Ernst Erich): Die MietsXIII 117
kaserne. C
O'Brien (Erward J.): Modern AmeriXIII 133
can short stories.
XIII 117
Olden (Balder): Kilimandscharo. Bc
Olson (Hogan): Sturm bricht an. C XIII 117
Onions (Oliver): The open secret
XIII 133
Bc
Oppenheim (E. Philip): Wee de zonXIII 78
daars.
Oppenheim (E. Philip): De lord en
XIII 81
de vrouw. Bc
Otherdal (Jeanna): De gezegende dag. XIII 78
Ott (Leo): Muzikale confectie. C XIII 78
Ottwalt (Ernst): Denn Sic wissen
XIII 117
was Sic tun. C
Oyen (Henry): De baanbreker. B XIII 78
XIII 79
Oyen (Henry): Kronkelpaden. Bc ..XIII
XIII 79
Oyen (Henry): De plunderaar. B
Packard (Frank L.): Het groote wonXIII 79
der. Bc
Packard (Frank L.): Het roode bock
XIII 79
B
Palasti (Ladislaus)
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XIII 79
Ernyei (Friedrich): 1954. B
XIII 133
Pakenham (Pansy): August. C
XIII 79
Panzini (Alfredo): Xantippe. D
XIII 79
Papini (Giovanni): Gog. Bc .
Papke (Kathe): De keizerin van
XIII 79
Augusta Rauracorum. Bc
Pasquaay (Jozette): Op den drempel
XIII 80
B
Passen (Robert van): Pepeltje. A XIII 80
Paz (Magdeleine): Omdat ik zwart
XIII 80
ben. C
Pearson (D. A. G.): De gouden steen
XIII 80
B
Pedler (Margareth): Smeulend vuur
XIII 80
B
Pedler (Margareth): Het onbereikXIII 80
bare. Bc
Pedler (Margareth): De goddelijke
XIII 80
dwaasheid. B
Pemberton (Max): De zeeschuimer
XIII 81
B
XIII 81
Penning (Hugo): Kringloop. Bc
Perochon (Ernest): L'eau courante
XIII 101
B
XIII 101
Perroy (M.): Pour l'eternite. Bc
Pirandello (Luigi): De goede ziel en
XIII 81
„Het zwarte geitje". Bc
Poggel-Degenhardt (Marie): Veltin
XIII 118
Helner. Bc
Poldermans (D. H.): Zuid-BeveXIII 81
landsch lief en leed. B
Pontoppidan (Henrik): Peter de geXIII 81
lukkige. C
Poole (Ernest): The car of croesus
XIII 133
A
Possendorf (Hans): Het jacht KaiXIII 81
Kai. Bc
Possendorf (Hans): Geld zonder arXIII 81
beid. Bc
XIII 101
Poulet (Robert): Le Trottoir. D
Povinelli (Hilda): Die Frau im Stein
Bc
XIII 118
Powell (Anthony): Afternoon Men
XIII 133
Bc
Preedy (G.): Tumult in the North
Bc
XIII 133
Prik (Eugen): Zios Regiere. Bc
XIII 118
Propper (Milton M.): De geheimzinnige verdwijning v. Mary Young
Bc
XIII 82
Prozor (Comtesse): Ebba de Wrede
B
XIII 101
Qeuiroz (Eca de): De misdaad van
Pater Amaro. D
XIII 82
Querido (Is.): Van armen en rijken
Bc
XIII 51
Queux (William le): Het geheim van
Staatshoeve. B
XIII 82
Quinn (Shirland): Dark heritage. C XIII 134
Rachmanowa (Alja): Studenten, Liebe,
Tscheka und Tod. Bc
XIII 118
Randau (Robert): Les Meneurs d'Hommes. C
XIII 101
Rantzau (Lily Grafin zu): Sprung
ueber den Schatten. Roman eines
Fursorgezoglings. Bc
XIII 118
Rath (E. J.): Voor de tweede maal
niet wijzer. B
XIII 82
Rebreanu (Liviu): Het woud der gehangenen. B
XIII 82
Reest (Rudolf van): Schapen zonder
herder. Bc
XIII 82
Reid (H. S.): Two soldiers and a
lady. Bc ....
XIII 134
Reineke van Stuwe (Jeanne): De roman der getrouwde vrouwen. D XIII 82
Remond (Suzanne): La traversee du
boulevard. Bc
XIII 101

Rendl (Georg): Vor den Fenstern.
XIII 118
Bc
Renker (Gustav): Feuer im Osten
XIII 119
Bc
Reuling (Josine): Sara Vierhout. Bc XIII 51
Reynolds (Mrs. Baillie): En toen het
XIII 82
berouw kwam. A
Rhodes (Kathlyn): De betooverde valXIII 83
lei. Bc
Rhodes (Kathlyn): Onder de woesXIII 83
tijnsterren. Bc
Rhodes (Kathlyn): Waar de roulette
XIII 83
draait. Bc
Ribemont-Desaignes (G.): Elisa. D XIII 101
Rice (Alice Hegan): Het stootblok
Bc
XIII 83
Richli (Anna): Im Vorraum der Zukunft. B
XIII 119
Riesen (Wouter van): Een rococohuwelijk. B
XIII 83
Ritter (P. H.)• Vertrapten.
XIII 83
Rive Box (Hans de la): De gouden
salamander. B
XIII 83
Riviere (J.): Villegiature d'Ame. Bc XIII 101
Roelants (Maurice): Het leven dat
wij droomden. Bc
XIII 51
Rohmer (Sax): De wraak van dr. Fu
Manchu. Bc
XIII 83
XIII 83
Rohmer (Sax): Vuurtong. B
Ronne (Jorgen Falk): Nazomer. A XIII 84
Roover (P. A. de): Door donker en
XIII 84
dood. B
Rooijen (G. van): De duivel trouwde
een oude vrouw. Bc
XIII 84
Ruck (Berta): Arabella. de verschrikkelijke. B
XIII 84
Ruck (Berta): Op zoek naar een
XIII 84
bruid. B
XIII 84
Ruck (Berta): Harten-drie. B
XIII 84
Runa: Vader en zoon. Bc
Russe (Ellen): De klokkenmaker van
XIII 84
Venetie.
Russell (Elisabeth Countess): Father
XIII 134
Bc
Sabatini (Fafael): Scaramouche, de
XIII 85
speurhond. Bc
Sabatini (Rafael): De gunsteling des
Konings. ' C
XIII 84
Salburg (Edith Grafin): Im MarokXIII 119
kaner Zuchthaus. C
Schaaf (Nine van der): De uitvinder
Bc
XIII 51
Scharrer (Adam): Der Grosse BeXIII 119
trug. C
Scharten-Antink (M.): In den vrijen
XIII 85
Amerikaan. B
Schauwecker (Franz): Deutsche allein
XIII 119
Bc
Schendel (Arthus van): Een zwerver
XIII 85
verliefd. Bc
Schickele (Rene): Meine Freundin Lo
XIII 119
C
XIII 85
Schippers (W.): De sluiker. B
Schippers (W.): De vleermuis. B XIII 85
Schirokauer (Dr. Alfred): Nomaden
XIII 85
der liefde. D
Schlumberger (Jean): Saint Saturnin. XIII 102
Schmitz (Marie): Langs onveilige wegen. D
XIII 85
Schmitz (Marie): Aan het overzetveer. Bc
XIII 85
Scholz (Wilhelm von): Unrecht der
Liebe. C
XIII 119
Schwob (Rene): Ni Juif, Ni Grec
Bc
XIII 101
Scott (Evelyn): The wave. Bc
XIII 134
Sedgwick (C.): TOchter ein halbes
Dutzend. B
XIII 120
Seltzer (Ch. A.): Zijn terugkeer. Bc XIII 86
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Sestito (Manlio): Een vrouw heeft
XIII 86
geweend. D
Shaw (Frank H.): Atlantic Murder
XIII 134
Bc
Sheehan (P. A.): De graven to KilXIII 86
morna. A
Siemer (Mia): De man die den moed
XIII 86
had. B
Simon (Pierre Henri): Les Valentin
XIII 102
A
Simonis (A. H.): De windhoek van
XIII 86
Gelre. B
Simons (Jozef): Mastentoppen. B XIII 86
Simpson (M. von): Furst Woronzelf
XIII 120
C
Sinclair (Upton): De wildernis. Bc XIII 86
Sinclair (F. de): Mijn tante uit AarXIII 86
denburg. B
Sinclair (Upton): Romeinsch AmeriXIII 86
ka. Bc
Sinclair (Upton): The wet parade
XIII 134
Bc
XIII 87
Skjoldborg (Johan): Sara. Bc
Smeding (Alie van Wijhe): Oude kenXIII 87
nissen. Bc
Siijberg (Harry): Der letzte Weg
XIII 120
B
Somerset Maugham (W.): Cakes and
XIII 135
ale. C
Somerset-Maugham (W.): The moon
XIII 134
and sixpence. Bc
Sonja (Zuster): Waar geleden en
XIII 87
gelachen wordt. Bc
Sondermann (Gustav): Der Toten
XIII 120
Werk. Bc
Souvestre (Pierre): Fantomas de verXIII 87
rader. B
Souvestre (Pierre): Wie is FantoXIII 87
mas. B
Souvestre (Pierre): Een koning als
XIII 87
gevangene van Fantomas. B
Springer (Ralph): Om de macht. D XIII 87
Steffen (Albert): Lebenswende. Bc ... XIII 120
Stegemann (Hermann): Das Kind
XIII 120
Eva. C
Steguweit (Heinz): Der jfingling im
XIII 120
Feuerofen.
Stockhausen (Juliana von): Vlammend
XIII 88
vuur. B
Stofkoper (L. A.): Op en om den
XIII 87
Noordzee-Boulevard. B
XIII 88
Stoke (Melis): Patria. Bc
XIII
135
Strange (John le): Denied. C
Stratton Porter (Jeannette): Sproetje
XIII 88
komt thuis. Bc
Strauss (Eberhard): Schmuggler in
XIII 120
Masurien. A
Streuvels (Stijn): De oude Viking. Bc XIII 51
Stringer (Arthur): De nachthavik. Bc XIII 88
XIII 88
Stroman (B.): Stad. Bc
Sturm (Bernhard): Kriegsfreiwilliger
XIII
121
Derneburg. Bc
XIII 121
Supf (Peter): Amance. C
Supper (Auguste): Die Madchen vom
XIII 121
Marienhof. Bc
Siiszkind (W. E.): Mary and ihr
XIII 121
Knecht. C
Sutherland (Joan): Na fellen strijd
XIII 88
Bc
Swinnerton (Frank): The Georgian
XIII 135
hawse, Bc
Szekely-Lulofs (M. H.): Rubber, RoXIII 88
man uit Deli. C
Tarkington (Booth): Mirthful HaXIII 135
ven. Bc
Tasset-Nissolle (Elisabeth): Le masXIII 102
sacre des Innocents. Bc
XIII 121
Thies (Frank): Der Zentaur. C
Thiry (Antoon): De drie uit Sinte
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Gerardus Majella en hunne vrouw.
B
XIII 90
Thiry (Anton): De hoorn schalt. A XIII 89
Thiry (Anton): Gasten uit het huis
Ten Halven. B
XIII 89
Thomas (Adrienne): Katrien wordt
soldaat. C
XIII 89
Timmerman (Felix): De harp van
Sint Franciscus. B
XIII 51
Thijssen (Theo): Het taaie ongerief. Bc
XIII 89
Tombari (Felix): Het leven. Bc
XIII 89
Traven (Ben): De katoenplukkers
XIII 89
C
Traven (Ben): De witte roos. C
XIII 89
Treynor (Albert M.): De wet van het
Noorden. B
XIII 90
Eumeri (Sandor): De weg der smarten. C
XIII 90
Umbricht (Wilhelm): Das Heilige
Gaszchen. A
XIII 121
Undset (Sigrid): Arme levees. Bc XIII 90
Undset (Sigrid): Edele Hammer's
groote liefde. C
XIII 90
Undset (Sigrid): Olav Audunszoon en
zijn kinderen. Bc
XIII 90
Upheld (Arthur W. ): The house of
cain. B
XIII 135
Vanter (Gerard): Baanbrekers. Bc XIII 90
Varillon (Pierre): Jeremie. Bc
XIII 102
\Taring (Astrid): Nachtvorst. Bc .– XIII 91
Vaudoyer (Jean Louis): Laure et Laurence. Bc
XIII 102
Velde (Anton van de): Prins Olik en
Sire Bietekwiet. A
XIII 91
Verbeeke (Dr. Jules): De sluier opgelicht. Bc
XIII 91
Verhees (Lode): Vertellingen van den
smid. A
XIII 51
Verhoog (P.): Van havens en zeeEn
Bc
XIII 91
Vermeulen (Frans): Miele Brommer
B
XIII 91
Vezire (Jean): Marie-Stella. A
XIII 102
Vieser (Dolores): Der Gurnitzer. B XIII 121
Vincent (Jacqueline): Nano et Cie
A
XIII 102
Vioux (Marcelle): Lere Quin. C
XIII 102
Visser van Wouw (J.): Waarom niet
Jerusalem. A
XIII 91
Vrande (Fr. v. d.): Rembrandt. C XIII 51
Vrande (Fr. v. d.): Pijn en Gijn. Bc XIII 91
Vying (George van der): Station
XIII 121
Marotta. C
XIII 91
Vuyk (Beb): Vele namen. Bc
Wachter (R. de): Polieneken DenXIII 91
kel. Bc
Waldsley (Olive): De breede kloof
XIII 91
Bc
Wallace (Edgar): De gravin van AsXIII 92
cot. A
Wallace (Edgar): De rubberbandieXIII 92
ten. B
Wallace (Edgar): De Hertog in de
XIII 92
voorstad. A
Wallace (Edgar): Het spook van
XIII 92
Garra Castle. B
Wallace (Edgar): Beursspeculanten
XIII 92
Bc
Wallace (Edgar): Tam de Aviateur
XIII 92
B
Wallace (Edgar): De roode divan
XIII 92
D
Walpole (Hugh): The fortress. Bc XIII 125
Wassermann (Jacob): Etzel AnderXIII 92
gast. C
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Webbs (Mary): Kostbaar gif. Bc
XIII 92
Weddingen (L. van): Het raadsel van
de Borinage. Bc
XIII 92
Weekes (A. R.): Esme's sons. Bc XIII 135
Weekes (A. R.): The story of Leland
XIII 135
Gay. C
Weidemann (Eva): Du siehst mich
nicht. D
XIII 122
Wells (H. G.): The work, wealth and
happiness of mankind. C
XIII 136
Wendels (Thea): Het atelier van
Flodderdas. A
XIII 93
Wendler (Otto Bernhard): LaubenKolonie Erdengluck. Bc
XIII 122
XIII 122
Wenter (Josef): Laikan. B
Wenz (Paul): L'Echarde. A
XIII 103
Wermeskerken (Henri v.): Tropische
Zoutwaterliefde. C
XIII 93
Wermeskerken (Henri van): De biecht
eener moeder. Bc
XIII 93
Wessem (Constant van): De ijzeren
maarschalk. Bc
XIII 51
Westenbrink-Wirtz (J. M.): Het lokkende land. B
XIII 93
Wiechert (Ernest): Jedermann. Bc XIII 122
Wielenga (D. K.): Marapoe. Een verhaal uit Soemba. A
XIII 93
Wille (Hans Julius): Na verloren
jaren. D
XIII 93
Williams (S.): Naar de mijnen. Bc XIII 93
XIII 103
Williamson (H.): Tarka. B
Willink (Luc.): De blauwe smaragd
XIII 93
B
Wilma: De kruisboom. Bc
XIII 94
Wilton (Louis R.): Het magische teeken. C
XIII 94
Wilton ( Louis R.): Het Indische
Mysterie. Bc
XIII 94
Wodehouse (P. G.): Very good,
jeeves! B
XIII 136

Wodehouse (P. G. ): Hot water. B XIII 136
Wolff (Johanna): Frauen zwischen
Gestern und Heute. Bc
XIII 122
Worth (Maurice): The plaza mystery. Bc
XIII 136
Worth (Maurice): The pagoda mystery. Bc
XIII 136
Wren (P. C.): Het laatste gevecht
Bc
XIII 94
Wynne (Pamela): Septemberdagen.
Bc
XIII 94
Yourcenar (Marg.): Alexis. C
XIII 103
Yourcenar (Marg.): La nouvelle
Euridice. Bc
XIII 103
Yver (Colette): Le vote des femmes
B
XIII 103
Yver (Colette): Vincent ou la solitude. A
XIII 103
Zahn (Ernst): Sieger und Besiegte
des Lebens.
XIII 122
Zamacois (Eduardo): Levend-dooden
Bc
XIII 94
Zenna Smith (Helen): Gij, vrouwen...!
Bc
XIII 94
Zerkaulen (Heinrich): Ostemothafen
C
XIII 122
Zernith (Elisabeth): David Drenth
Bc
XIII 51
Ziegler (Anna): Zwischen Tar und
Angel. A
XIII 122
(Zonder naam): Carrousel de Washington. Bc
XIII 103
Zoomers-Vermeer (J. P.): De jonge
kruisweg. Bc
XIII 94
Zuure (Dr. Bernard): Oeroendi-Krabbels. A
XIII 95

NASCHRIFT.
In bovenstaand register, dat alle Nederlandsche, Fransche,
Duitsche en Engelsche romans samenvat, welke in dezen
jaargang besproken werden, hebben we achter ieder boek
aangegeven onder welke groep het werk „moraliter- moet
ingedeeld worden. Hierbij werd gevolgd de qualificatie, gelijk
deze door de bisschoppelijke autoriteiten eenige jaren geleden werd voorgesteld en die men op blz. 46 nader omschreven vindt.
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KRUISVAARDERS VAN ST. JAN - RIJSWIJK (Z.-H.)
UITGEVERIJ GIRO No. 23653
Heden verscheen een Hollandsche bewerking van het bekende werk van
Dr. Carl Sonnenschein.

De Evangelien der Zondagen
DOOR

P. FRANCISCUS 0. M. CAP.

Het werk, op houtvrij papier gedrukt, 215 pagina's groot,
kost in genaaid slechts f 1.25, in fraaien band gebonden f 2.Gelijktijdig verschijnt een luxe editie op Engelsch opdikkend
papier, ingenaaid f 2.50 ; fraai gebonden f 3.5o. Op eigen
frissche populaire wijze en met innige verknochtheid aan het
Katholieke Geloof, weet Dr. Carl Sonnenschein immer weer
aan de gedachten van het Evangelie en aan de oude leer der
Kerk een nieuwe levenwekkende kracht to geven. Zijn practische
toepassingen zijn gegroeid uit het onmiddellijk contact dat deze
ware zwoeger onder het yolk had met de feiten van geestelijken,
zedelijken en socialen nood in onze moderne tijd.
In onze serie werken voor Priesters en Religieusen verscheen:
Cajetanus Maria van Bergamo

O.M.C.: Uit 't Italiaansch door
Dr. Silverius van Vechel O.M.C.

De Kloosterling in de eenzaamheid.
ing. f 2.—, geb. f 3,—

door P. Samuel O.M.C.: Het Geestelijk Leven. ing. f 4,—, geb. f 5..P, Ambroise de Lombez O.M.C. 1 De Zielevrede.
door P. Franciscus 0.A1 C.
P. Ludwig Wolff S.C.J.: lit 't
Duitsch door P. Patricius van
Steenbergen O.M.C.

ing. f 2.50, geb. f 350

De Missionaris als Onderzoeker.
geb. f 6.50

In onze serie meditatie- en devotieboeken verscheen van de bekende Capucijn
P. Quirinus:

Maria, de Moeder van Smarten .
. geb. f 0.75
Allerzielen .. ... geb. f 0.75
van P. Marcus O.M.C.: Een weg naar omhoog. ing. f 0.50, geb. f 0,75
Ter perse in deze serie:

In Witte Kleeren ..
. geb. f 2..
De Brandende Braamstruik .
. geb. f 2..-De Man van Maria
• • . geb. f 0.75 P. Quirinus
O.M.C.
H. Anthonius ..
. geb. f 0.75
Judas . ..
ing. f 0.50, geb. f 0.75
Kom volg Mij: Korte overweging voor Jongens door P. Plechelmus O.M.C.
geb. f 0.75
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UITGAVEN VAN TEULING'S
UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ
mum 'S-HERTOGEN BOSCH ■ EM

LIEFDE, TSCHEKA EN DOOD
Dagboek eener Russische Studente

ALJA RACHMANOWA

Gebonden f 4.25

Ingenaaid f 3.50

Onder dezen titel publiceert een Russische studente, onder den schuilnaam Al ja Rachmanowa haar dagboek. Dit dagboek is werkelijk
een dagboek: het werd niet achteraf geconstrueerd. Het boek is
levensecht, dat zult ook U na lezing getuigen.
Het zijn de levens-, lichaams-, en zielservaringen van een aristocratisch, buitengewoon begaafd en edel jong meisje, en wel van een
hoogeschool-studente„ die temidden van de omwenteling in Rusland,
tot vrouw rijpt.
III•1lM■IMMI,

WERKEN VAN GIOVANNI PAPINI

JEUGDSTORM
Vertaling van ELLEN RUSSE

Ingenaaid f 3.90

Gebonden f 4.75

In jeugdstorm, geschreven op dertigjarigen leeftijd en uitgegeven
in de levensperiode, waarin hij dankbaar getuigde: „Ik ben een
mensch voor wien God nooit bestaan heeft" en beleed dat hij „meer
gevoelde voor den opstandigen Engel dan voor den vorstelijken
Grijsaard die in de hemelen troont" doet Papini bekentenissen, die
zijn intiemste IK raken en die elke andere autobiograaf ter wereld
geschroomd zou heben to onthullen.
In Jeugdstorm heeft zich een mensch in al zijn naaktheid tentoongesteld.
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Uit het Italiaansch vertaald I

Uit het Italiaansch vertaald

door Ir. J. WEVE

door ELLEN RUSSE

III

Ing. f 4.90 - Geb. f 5.50

Ing. f 4.90 - Geb. f 5.50

•
II

4e druk

•

„Het boek houdt U geboeid
meer dan een roman."

■
■
■
■
■

4e druk
Over Papini's prachtwerk
hoeft niet uitgeweid; een ieder
weet dat het definitief behoort
tot de wereldlitteratuur.
Standaard

■
■

1-19oger Leven

een in-bitteren spot zet
hij de schrilste contrasten in
't felle licht van zijn rake
plastiek."
Boekenschouw
„Met

•

•
■

■
■

■

■
•
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BOEKEN DIE WAARD ZIJN
VELE VAN ONZE BEKENDE PRACHTBOEKEN
ZIJN PAS BELANGRIJK IN PRIJS VERLAAGD
■ DE ROEKELOOZE OMHELZING door SCHWOB
Eerst f 3.90 ep f 4.90; nu ingenaaid f 2.5o
gebonden f 3.5o
■ MANETE IN DILECTIONE MEA door TEERNSTRA
Eerst f 1.5o en f 2.25; nu ingenaaid f 0.75
gebonden f 1.5o
■ ST. THERESIA v. h. KINDJE JESUS door G. BERNOVILLE
Eerst f 2.5o en f 3.50; nu ingenaaid f 1.25
gebonden f 2.25
■ JOHN HENRY NEWMAN door MAY
Eerst f 5.5o en f 6.5o, nu ingenaaid f 4.50
gebonden f 5.50
■ ST. AUGUSTINUS door G. PAPINI
Eerst f 5.5o en f 6.5o,

7211

ingenaaid f
gebonden f

3.90
4.90

■ EINDELIJK THUIS door T. H8LSCHER
Eerst f 2.5o en f 3.50; nu ingenaaid f 1.5o
gebonden f 2.5o
■ HET LEVEN ANTWOORDT door M. KOOPMANS
Eerst f 2.50 en f 3.50; 121.1 ingenaaid f 1.50
gebonden f 2.5o
■ WARE HELDEN door ETHA FLES
Eerst f 0.75

MI

ingenaaid f 0.40

III HET LAND VAN CLEOPATRA door ANNIE VIVANTI
Eerst f o.8o en f i.3o; nu ingenaaid f o.30
gebonden f o.55
■ KUNST EN HEILIGHEID door VREESWIJK
Eerst f 2.- en f 2.9o; nu ingenaaid f 0.40
gebonden f 0.90
■ JAARLIJKSCHE BOEKENSCHOUW
De eerste I o deelen, jaargangen x920 tot
en met 1929 ; nu alle ingenaaid per deel f x.■ HANDELSPOLITIEK door PROF. H. A. KAAG
nu ingenaaid f
Eerst f I.-;

o.50

■ Vraagt gratis toezending van een uitvoerig prospectus!
Alle boeken verkrijgbaar in den Boekhandel en bij:

LIITGEVERIJ FOREHOLTE
VOORHOUT .-- POSTREKENING 106236

GELEZEN TE WORDEN
■ CHRISTUS ONZE BROEDER door PROF. DR. KARL ADAM
3e druk. Ingenaaid f 2.90 - gebonden f 3.90
■ KERK EN BEKEERING door G. K. CHESTERTON
2e druk. Ingenaaid f 1.75 - gebonden f
■ GEESTELIJKE ZIELELEIDING I en II, door

2.50

PATER

IS. VOGELS S.J.

Per deel ingenaaid f 3.5o - gebonden f 4.50
■ HOOGERE VOLMAAKTHEID door

ZUSTER MIRIAM

THERESIA

2e druk. Ingenaaid f
111 GEBEDSLEVEN

door

2.20

gebonden f 2.90

JACQUES en RAISSA MARITAIN

Ingenaaid f 1.5o
■ VOOR GODS AANSCHIJN door NILS BESKOW
8e druk. Ingenaaid f 2.4o
gebonden f 3.20
■ GODS WEGEN door NILS BESKOW
Ingenaaid f 2.40
■ DE KERK VAN ZWEDEN door

-

gebonden f 3.2o

MGR. B. D. ASSARSSON

Ingenaaid f o.90
■ MAGNIFICAT door de

H. JOANNES EUDES

Ingenaaid f
■ MARIA, MOEDER VAN VII SMARTEN.

1.20

Gebonden f 5.50

■ ST. CAROLUS BORROMEUS door Mgr. Achilles Rata,
thans Z. H. PAUS PIUS XI en DON CESARE ORSENIGO
Ingenaaid f 4.50
gebonden f 5.5o
■ SEXUEELE ZEDENLEER EN OPVOEDKUNDE door
DR. F. W. FOERSTER. 3e druk.
Ingenaaid f 2.8o
■ GIJ EN „HIJ" door PATER H. SCHILGEN S.J.

Ingenaaid f

■ PSYCHO-ANALYSE VOLGENS FREUD.

Ingenaaid f o.50

■ DOKTER EN PUBLIEK, deel II, door

DR. W. B. HUDDLES-

TON-SLATER

Ingenaaid f 2.5 o
■ PARALYSE door ERNEST MICHEL
Ingenaaid f 2.■ „WAAROM NIET? JERUSALEM!" door

Gebonden f 3.25
gebonden f 2.75
H. VISSER

v. WOUW

Ingenaaid f hill JAN KRIEK-JOHN CREEK door
ROOIJEN

H. WOLFFENBUTTEL-VAN

Ingenaaid f

■ Vraagt gratis toezending van een uitvoerig prospectus!
Alle boeken verkrijgbaar in den Boekhandel en bij

UITGEVERIJ FOREHOLTE
VOORHOUT

POSTREKENING 106236

■

■
Voor Uw Jaaroverzicht en als Vraagbaak in
alle Lectuur-kwesties neemt U

jaarlijksche Boekenschouw

■

Wilt U ook in den loop van het jaar geregeld „bij"
blijven op litterair gebied, abonneert U dan op

BOEKENSCHOUW
Boekenschouw is het bekende geillustreerde
litteraire maandblad onder redactie van
Pater J. v. Heugten S.J.

V'
Iedere aflevering van Boekenschouw vormt een boekje
van 48 pagina's en bevat zeer interessante en actueele
hoofd-artikelen van vooraanstaande letterkundigen, en
besprekingen van bijna alle in Nederland verschenen
en van vele buitenlandsche boeken, met een beoordeeling
van moreel en ethisch standpunt.
Boekenschouw kost slechts f 5.70 per jaar, franca
per post en is verkrijgbaar in den Boekhandel en bij:

Uitgeverij „Foreholte" to Voorhout

I

ill

Een proefnummer zenden wij U gaarne gratis en franca

ri

FLORENCE BARCLAY

DE ROZENKRANS
7e druk, f 2.50, prachtband f 3.50

•

HERMAN ANTONSEN

LEVENSKANS
f 2.50. gebonden f 3.50

DE PASTORALE ERVARINGEN
VAN KAPELAAN RAEDERS

UITGAVEN VAN P. DL VEEN TE AMERSFOORT

N.V. BOEKBINDERIJ
VH

Hi J. G. PULLE

LEIDEN - OUDE RIJN 34-36 - TELEF. 459

MODERN INGERICHT BEDRIJF POOR

H.H. UITGEVERS

Prachtbanden - Luxe Bindwerk

,Jeugd-Uitgave"
HIER

VAN:
N.V. DRUKKERIJ

DE SPAARNESTAD
HAARLEM

PRIJS SLECHTS

FL 1.35
per gabonclan examplaar
Franco per post FL 1.45
ELK EXEMPL. BEVAT C.A. 150 BLADZ.
DRUKS EN IS GEBONDEN IN EEN
MEERKLEURIGEN BAND
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