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OVER BOEKEN EN UITGEVERS.
de uitgave van mijn nieuwen catalogus wil ik, evenals ik dit
B IIvroeger
deed, een enkel woord als inleiding spreken tot de
velen, die mijn „boekenvrienden" geworden zijn, in den zin, zooals
men spreekt van „huisvrienden", „handelsvrienden" enz.
De vele duizenden, die mijn boeken lezen, gevoelen toch in zeker
opzicht evenals ik; het boek, dat zij lezen en dat ik koos, vormt
toch een zekeren band tusschen de parallel-loopende gevoelens,
welke door den smaak, in dit geval de keuze van het boek, tot
uiting komt.
En als ik zie hoe vele mijner boeken in de laatste jaren in groote
getallen verspreid werden, dan geloof ik, dat ik wel eenigszins den
smaak van het publiek begrepen heb, maar zeker niet altijd, dat
geef ik graag toe, want het is zeer moeilijk thans dien smaak te
leeren kennen. Wij leven in een kaleidoscopische maatschappij;
op elk gebied heerscht een grillige, bonte verscheidenheid, niet
alleen op politiek en maatschappelijk, doch ook op literair gebied.
Zooveel menschen, zooveel literaire neigingen en smaken! Aan
het „Avontuur" heeft men lang de voorkeur gegeven, vooral gedurende vele jaren na den oorlog ; nog zijn er velen die „avontuur"
willen, maar het ernstige boek komt toch steeds meer en meer op den
voorgrond, ook in die kringen die vroeger „avontuur of detectiveverhalen" wilden.
Maar laat ik, nu ik aan de voordeur van mijn catalogus sta, het
over mijn eigen boeken hebben.
Ik sprak van mijn „boekenvrienden en van den band die tusschen
publiek en uitgever bestaat.
Eigenlijk zou ik dien band sterker wenschen te zien. Niet zoo heel
dikwijls komt het voor dat ik een brief krijg met verzoek dit of dat
werk te willen uitgeven of waarin andere wenschen worden uit-

gesproken. Laat ieder zich gerust tot mij wenden, ik zal steeds
gaarne vernemen wat men wenscht, wat men Anders wenscht of
wat men niet wenscht. Ik zeg niet dat ik direct maar zal zeggen:
fiat, maar . . . du choc des opinions, enz., enz....!
De keuze van een boek is niet altijd gemakkelijk, het succes hangt
van zeer veel omstandigheden af — ik wil de factor „geluk" niet
wegcijferen --y, maar niet altijd komt dat succes. Vóór alles moet
men de tijdsomstandigheden goed trachten te begrijpen en het
publiek leeren kennen. Maar velen kennen zich tegenwoordig zelf
niet . . ., hoe moet een uitgever dan de zoo noodige menschenkennis
bij anderen opdoen, om daaruit hun smaak te leeren kennen? En
vooral ook moet men bij intuïtie voelen of een boek kans van
slagen zal hebben.
Gaarne wil ik hier enkele gevallen vertellen, waaruit men kan zien
hoe een boek kan ontstaan en hoe het succes komt of . . . wegblijft.
Ik ontving het geschreven manuscript van het thans zoo bekende
boek „Inger Skram" van Jeanna Oterdahl.
Een geschreven manuscript is niet gemakkelijk te lezen en elken
morgen, vóór ik om acht uur naar kantoor ging, las ik een 10, 20,
30 bladzijden of méér, al naar gelang ik meer of minder matineus
was geweest.
En elken morgen las ik opnieuw die herhaalde tegenslagen van de
hoofdpersoon in het boek. Eiken ochtend een nieuwen tegenslag,
wéér een ramp! En steeds kijkt de goede vrouw naar boven, vindt
kracht en gaat „in zichzelf gelukkig" voort. Nooit een zonnestraal,
dien ik haar zoo gaarne gegund had!
Het ging zoo dag aan dag door en toen ik het manuscript beëindigd
had dacht ik: „Neen, dat is te weinig opbeurend. Zóóveel tegenslagen door één mensch te dragen . . . dat kan niet!"
0, die zon die steeds weg bleef!
Ik legde het manuscript in de kast en was besloten het boek maar
niet uit te geven; doordat ik echter mijn aandacht wederom aan
andere uitgaven moest schenken, gaf ik de begaafde vertaalster, die
den roman uit het Zweedsch vertaald had, nog geen antwoord.
Zes maanden verliepen ,--- het was vier of vijf jaar na den oorlog,
de tijd toen het hoogste genot van de menschen bestond in „dancings"

en „jazz" en toen de saxophoon hoogtij vierde. Maar toch was het
mij opgevallen, dat in mijn afdeeling Importboekhandel de vraag naar
ernstige boeken, wel niet véél, maar toch eenigszins toenam.
Ik kreeg het manuscript van Inger Skram weer in handen, bladerde
er nog eens in, het was een stralend mooie ochtend, waarbij de
morgenzon schuin in mijn kamer scheen . . . en ik dacht: „die be„rusting bij Inger Skram is toch mooi, verheffend ; er zullen nu toch
„voldoende menschen zijn die een dergelijk boek waardeeren. Zij,
„die een ernstig boek willen zullen er veel moois in vinden.
Of het kwam door den mooien ochtend, door de zon of door het
besef dat de tijdsomstandigheden wel veranderd waren, ik weet het
niet, wellicht door alles te zamen, maar . . . ik besloot „Inger Skram"
uit te geven.
Dit is nu vier jaar geleden . . . en wij zijn thans aan den zevenden
druk bezig, iedere druk van ettelijke duizenden exemplaren.
Wat een geluk dat ik niet dadelijk het manuscript teruggezonden
had en wat heeft dat boek nu aan duizenden lezers vele mooie
en gelukkige uren gebracht!
Dat niet alle uitgaven een even fortuinlijk verloop hebben, moge
blijken uit de geschiedenis van een mijner andere boeken.
Ik heb altijd veel van het Volkslied gehouden ; in Leipzig, waar
ik twee jaar werkzaam was om den boekhandel te leeren, heb ik
menig „Kommerslied" meegezongen op een studentenavond of
andere genoegelijke bijeenkomst. Bij ons te lande worden veel te
weinig als feestuiting gezamenlijk populaire of volks-liederen gezongen, het is zoo animeerend en opwekkend en brengt het gezelschap in goede stemming.
Maar daar hebben wij het niet over . . . ik wilde het volks- of
gezelschapslied ook voor Nederland nog eens in een aardig uitgaafje brengen.
Er bestaan goede, populaire boeken, maar een werkje op klein
formaat, waarin zang én begeleiding voor piano gegeven werd,
bestond niet. Zo0'n klein handig boekje, dat je in je zak steekt, dat
je meeneemt op buitenpartijen of gezelschapsavonden, om op de
eerste de beste piano „Het Kwezelken" of „Het looze Molenarinnetje" te kunnen spelen, dat had ik in mijn gedachten.
”

Het idée werd uitgewerkt, ik zag voor mij hoe het boekje zou
moeten worden: keurig gedrukte muziek met tekst, en de bladzijden
versierd met randen en zwarte teekeningetjes. Dat was een gepas
en gemeet om alles op de daartoe bestemde bladzijde te kunnen
krijgen.
Maar het boekje werd precies zooals ik het wilde hebben, aantrekkelijk, smakelijk uitgevoerd, al zeg ik het zelf, en rijk aan inhoud.
246 bladzijden muziek, zang en piano, met de volledige woorden,
verzameld door Joh. Oostveen en goed geïllustreerd door den
schilder Jan Wiegman, die er alle eer van heeft.
Het model kwam van den binder, ik was verrukt -- en toen ik
het meenam om aan mijn familie thuis te laten zien, zei ik letterlijk
(ik hoor het me nog zeggen) : „Dat is een boekje dat een groot
succes zal hebben! Dat zal gaan!" Ik had de grootste verwachtingen
ervan en was er zoo mee ingenomen dat ik het aldus uitdrukte:
„Verliefd ben ik op dat boekje, zoo prettig ziet het er uit!"
Het boek kwam uit, het was heel aardig bij vooruitbestelling door
de boekhandelaars gekocht, die er dus ook wat in zagen.
Maar daar bleef het bij.
Toen kwam de ontgoocheling, het werd weinig, zeer weinig nabesteld . . . het boek ging niet! Het succes „dat zeker zou komen"
zooals ik voorspeld had, bleef uit.
Goede recensies, ja die kwamen er wel, maar toch kwam de gang
er niet in. Het boek werd een groote schadepost. En waarom?
Wie zegt mij dat? Het is mij tot op heden nog onbegrijpelijk.
Wie het aardige boekje eens wil zien, kan het door eiken boekhandelaar laten komen, ook ter inzage. En wie het zich wil aanschaffen wordt mijn „boekenvriend" en zal bovendien een schat van
genot mee naar huis nemen. De titel luidt „Wat Nederland zingt".
Zoo ziet men dat een uitgever zich ook wel eens vergist.
Wat zijn die duizenden exemplaren van het liederboekje waard
als ze niet verkocht worden? Ze liggen opgestapeld in mijn pakhuis
en nemen slechts ruimte in. Ruimte kost geld, veel geld, vooral in
Amsterdam.
Zoo komen wij vanzelf op het begrip dat bij velen heerscht alsof
uitgevers op alles maar schatten van geld zouden verdienen.

is het boek waarDirr1 van
de uitgever
niet te hooge verwachtingen
had en . . . dat toch in duizenden exemplaren verkocht
werd en verkocht wordt.
Bij iederen boekhandelaar is
dit boek te bekomen, ook ter
inzage.

is het boek dat de uitDIT gever
met de grootste
verwachtingen uitgaf, waarvan
hij meende, dat het succes verzekerd was . . en dat toch niet
„gegaan is".
Bij iederen boekhandelaar is dit
boek te bekomen, ook ter inzage.

Ik heb voor mij liggen een brief van een hoogstaande vrouw,
waarmede ik in letterkundige relatie sta. Zij schrijft: „De flinke
winst die de uitgevers maken, zullen U toch zeker wel in staat
stellen . . ." enz. enz.
En verder: „al die vele boeken die U uitgeeft zullen toch een groot
winstcijfer brengen".
Lieve Mevrouw, kijk eens naar mijn muziekboekje en ik kan er,
zoo ge wilt, nog heel wat andere boeken naast plaatsen.
De winst op een boek b.v. van Jeanna Oterdahi, van Sigrid
Undset, om maar een enkel te noemen, geeft geen beeld van de
zakelijke resultaten: De uitgever vraagt aan het eind van het jaar
niet: „Wat heb ik op Undset of Ammers-Kiiller verdiend," hij ziet
wat hij op zijn uitgeverij in het geheel verdiend heeft, over de geheele linie.
Van de tien boeken zal er willicht één een succes zijn en dit
lang niet altijd, twee boeken gaan vrij goed, vier gaan tamelijk of
brengen de aanmaakkosten op en drie zullen verlies brengen. Maak
een rekensommetje!
Er is geen bedrijf dat zoo riskant is en zoo onzeker bij het begin
van de exploitatie als de Uitgeverij — maar er is ook geen bedrijf,
dat zooveel voldoening geeft bij het welslagen van een onderneming.
Wanneer men een uitgaaf geleidelijk opgebouwd heeft, langzamerhand heeft zien groeien, zooals men zich dit voorstelde, dan gevoelt
men zich zoo geheel de ontwerper, de vader van het boek.
De uitgeverij eischt liefde voor het boek, die liefde moet het richt snoer zijn bij het voorbereiden van een uitgaaf.
De uitgever heeft een mooie, aantrekkelijke werkkring, men moet
steeds meeleven met alles wat er in de wereld en in de wereldliteratuur omgaat, steeds moet men op den uitkijk staan, hard werken en
veel verwerken — dit houdt den geest levendig en het lichaam jong.
Men moet den tijd hebben om alles goed te kunnen verwerken,
daarvoor is de noodige rust een eerste vereischte. De meeste uitgevers zijn zuiver uitgever ; daardoor hebben zij, meer dan ik, die
noodige rust.
Ik heb 66k Import van buitenlandsche boeken en tijdschriften,

dat is een drukke beweging -- wie dit wil zien moet 's morgens
maar eens om 8 uur langs mijn kantoor loopen, dan komen de
kisten uit het buitenland, dikwijls 400 a 500 Kilo, en later op den
dag nog een paar honderd Kilo. Dat alles moet op één dag verwerkt worden ; dan is natuurlijk op zoo'n dag de uitgever „niet
thuis".
Och, eigenlijk moesten de uitgevers tegenwoordig over het algemeen
wat meer „niet thuis" zijn en de uitgeverij eens een tijd laten rusten,
want er wordt veel te veel uitgegeven, in binnen- en buitenland.
De tallooze boeken die verschijnen, verdringen elkaar en vinden
nauwelijks een plaats.
Bovendien heeft de boekhandelaar dikwijls geen gelegenheid zijn
aandacht aan al die uitgaven te wijden. En steeds komen er nieuwe
uitgaven bij . . . te veel . . . ja, véél te veel, zooals er van alles een
„te veel" is.
Zijn er niet te veel advocaten, te veel schrijvers, te veel ingenieurs,
en te veel doktoren? Er is van alles te veel, een verschijnsel dat
zich na elken grooten oorlog voordoet.
Maar wij dwalen weer af.
Worden al die boeken verkocht en waaraan is het toe te schrijven
dat het eene boek gaat en het andere niet?
Ja, wanneer een boek algemeen een goede critiek gehad heeft, kan
dit zeker een buitengewoon goeden invloed op den verkoop hebben
en dan moet daarbij in zeer vele gevallen ook de z.g. „electrische
vonk" komen, d. w. z. het publiek moet als het ware het boek
w ill e n hebben. Van alle kanten moet het gevraagd worden, er
wordt over gesproken, iedereen m o et het gelezen hebben.
„Hè, heb jij d a t boek niet gelezen?" Men voelt zich eigenlijk
moreel verplicht gauw naar den boekhandel te loopen en zich een
exemplaar aan te schaffen.
Dan is het groote succes daar en het boek slaat in. Maar . . . zoo..
slechts enkele boeken te beurt, er zijn veel goede boeken Ietsval
die ook goed besproken werden die niet inslaan. Waaraan dat
ligt is niet te zeggen.
En wat noemt men goede boeken voor den uitgever? Er zijn zooveel

goede boeken die niet verkocht worden, terwijl minderwaardig goed
wél gaat.
Dikwijls zijn de critieken zeer uiteenloopend.
Het eene blad vindt het boek goed, het andere vindt het minder
goed of slecht; dikwijls ziet men absoluut tegenstrijdige recensies,
door den een wordt het opgehemeld, door den ander neergehaald . . .
dan staat de uitgever met zijn boek daartusschen. in en moet
afwachten wat het publiek wil.
Maar weet degeen die de critiek schrijft wel wat ermede gemoeid
is, met zoo'n uitgaaf? En weet hij, dat door zijn min-vriendelijke
critiek heel wat verdriet en nadeel berokkend kan warden?
Wanneer het boek slecht is, moet het slecht genoemd worden, het
is net als bij de menschen, slechte menschen moeten gesignaleerd
warden. Maar er zijn vele, waarvan toch ook nog wel iets goeds
te zeggen is . . . zoo is 't met de boeken ook.
Hierdoor ziet men alweer dat een Uitgeverij geen zuiver handelsbedrijf is. Men zendt een boek ter beoordeeling aan de voornaamste bladen en vraagt aan anderen het oordeel van zijn eigen
handelsartikel. Maar wie heeft er ooit gehoord dat een groothandelaar in koffie een geurig monster ter beoordeeling zond aan
de dagbladen? . . . En nimmer zag ik een kruikje Oude Bols of
een flesch Ranja op de Redactietafel van het Algemeen Handelsblad, de Telegraaf of de Nieuwe Rotterdammer . . . ter vriendelijke
beoordeeling.
Neen, een boek wordt aan de redactie der dagbladen en tijdschriften
gezonden, niet in de eerste plaats als handelsartikel, om de aankleeding, het typografisch uiterlijk te doen beoordeelen, maar om
den inhoud, het geestelijke gedeelte, de ziel van het boek.
En die ontbreekt bij de gewone handelsartikelen.
ik wil maar zeggen dat men een uitgever niet beschouwen kan als
een handelsman die maar getallen boeken op de markt brengt en
verkoopen kan zooveel als hij wil.
Een uitgever heeft met veel factoren rekening te houden buiten het
zakelijk gedeelte van zijn bedrijf om, met de pers, met het publiek,
met den steeds veranderenden smaak, met de schrijvers, met de
tijdsomstandigheden, zelfs met de weersomstandigheden enz. enz.

Ik heb dikwijls uit gesprekken en uit ingezonden stukken gemerkt
dat men een zeer verkeerden indruk had van uitgeverij en boekhandel.
De boekenwereld is een groote wereld, ik heb U maar een klein
plekje daarvan laten zien, ginds is een andere plek waar de boeken
ontworpen, waar ze gedrukt worden en gebonden, verder op een
plek waar ze geëxploiteerd en geadministreerd worden, en ginds
komen schrijver en uitgever samen.
De Boekenwereld is ook een mooie wereld, waarin de zon schijnt
als men met liefde voor het vak, vol ambitie en werklust zijn taak
vervult.
Ik heb daar dikwijls de zon zien schijnen, en verheug mij er nog
steeds in, dat ik, naast mijn werkzaamheden als importeur, mij voor
20 jaren ook toegelegd heb op de uitgeverij.
Dat ik die zon zag schijnen (hoewel ik op mijn privé-kantoor
dikwijls met kunstlicht moet werken) heb ik voor een groot deel
ook te danken aan mijn „boekenvrienden," aan allen, die mijne boeken
aanschaften, en die dikwijls blijk gaven van sympathie voor mijne
uitgaven.
Aan die allen hierbij mijn oprechten dank.
Er zou nog veel over de uitgeverij te zeggen en te schrijven zijn,
maar de plaats is beperkt; ik zou een boek vol kunnen schrijven . . .
maar daarvoor zijn de schrijvers.
October 1930.

J. M. M.

DE OORSPRONKELIJKE ROMAN
OORSPRONKELIJK PROZA
in deze uitgave worden werken opgenomen, zoowel romans als
.1. beschrijvend proza of essays, welke nimmer als boek verschenen
zijn. Nieuwe boeken van onze eerste schrijvers worden in een kleed
gestoken, dat in elk opzicht den inhoud volkomen waardig is. De
oorspronkelijke bandteekeningen voor deze werken worden door
onze bekende kunstenaars ontworpen.
Ammers Kiiller, Jo van, De Opstandigen, 12e druk.
Gebonden in stempelband met goud, ingen. f 4.40, geb. f 5.90.
Idem. Goedkoope 11e Druk, gebonden in stempelband met
goud f 3.90. Uitverkocht.
—

Zoowel klank als plastiek zijn gebonden, voortreffelijk is de inzet, het verstofte,
verstorven leven van de oude Hollandsche stad, doode versteende asch van
het gloeiende 17de eeuwsche leven, dat de schrijfster bijna symbolisch laat
opdoemen „in een grauwen dag" en doorvlaagd van een guren wind . . .
Dirk Coster in „De Stem".

Telkens en telkens kruidt zij haar verhaal met prachtige typeeringen en kenschetsende voorvallen . . . Het Eerste Boek is een meesterstuk van vertelkunst . . . Ik zal niet meer uit dit prachtige boek aanhalen . . . Ella Riemersma
teekende voor dezen kostelijken roman een geestig omslag.
Frits Lapidoth in de ,,Nieuwe Courant".

In het eerste boek, van 171 bladzijden, heeft, meen ik te mogen verklaren,
mevrouw Van Ammers-Kiiller een klein meesterstuk geleverd, zoo allemachtig
aardig en fijn heeft zij de sfeer erin weten te brengen van dien „goad old
time". Het gezin Coornvelt heeft zij zoo voor ons weten te doen leven, dat het
mij niets zou verwonderen als het nog eens klassiek zou worden.
Henri Borel in „Het Vaderland".

Het zou mij niets verwonderen, als het later bleek dat de Nederlandsche
litteratuur in dit boek een gedegen standaardwerk was komen te bezitten. Het
zou waard zijn een plaats te vinden onder de mettertijd klassiek te worden
werken. Deze roman bezit een zekere rustige grootheid, hij is de vervulling van
vele gewekte beloften.
J. M. IJssel de Schepper in het „Weekblad van Rotterdam".
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In dezen, zeer knap geschreven roman, behandelt de schrijfster de drie tijdperken, de drie geslachten waaronder de vrouwenbeweging ontkiemde en tot
bloei kwam. En daarom is het boek voor ons, vrou wen, of we uit een vroeger
of later tijdperk zijn, heel merkwaardig. De frissche verhaaltrant, de geestige
groepeering boeit ons daarbij voortdurend. Jo v. Ammers-Killier heeft op
meesterlijke wijze haar gegevens uitgewerkt. Zij komt, als Ina Boudier-Bakker
en zooveel andere schrijfsters, tot het inzicht dat de vrouw in haar hart hetzelfde gebleven is, verlangend naar één groote liefde, naar een ideaal.
De Maasbode.

think it superb, a mighty achievement, a great, generous, sympathetic,
understanding saga of humanity — that has given me hours of enthralled
interest and drawn from the depths the tears of things."
"I

Arn. Palmer. Sphere (Engeland).

is a fine book. It has wisdom, insight and humour, and there is not a
Daily Herald (Engeland).
dull page in it.

It

To be read with thanksgiving that it was written.
Boston, Evening Transcript (Amerika).

The Rebel Generation by Jo van Ammers-Kiiller is a picture of Dutch
domestic life as detailed as some of those canvases by the old painters of
that country; every nook and corner is distinct, every shade exactly right,
every surface perfect. The novel stands out as a masterly piece of writing.
Louisville, Courier Journal (Amerika).

Dieses Buch schrieb eine der kliigsten und empfindsamsten Frauen unseres
Zeitalters. Es ist tadellos in der Zeichnung der Charaktere, es iiberbriickt
Generationen und fiihrt tief in die Heimat der ewigen Frau.
Deutsche Zeitung (Duitsohland).

Overal is achter de schilderingen een menschelijk gemoed en een warm
hart voelbaar. De vrouwen zijn het die het boek beheerschen, het zijn er
vele, en zij leven — jonge en oude, ieder hebben ze een eigen gezicht, een
Sven Lange, Politiken (Denemarken).
houding, een eigen karakter.
Es 1st ein umfassend angelegtes Werk, das sie als an den Meistern der
deutschen, englischen und franz6sischen Literatur gebildete Epikerin grossen
Stils erweist und womit sie sich einen dauernden ehrenvollen Platz in der
Deutsch-êsterreichische Zeitung (Oostenrijk).
Weltliteratur errungen hat.

Ammers Kiiller, Jo van, Tantalus, ingenaaid
—

in stempelband met goud

f 5.90. 6e druk.

f 4.40, geb.

Hoe viriel Mevrouw van Ammers-Kiiller's stijl is, weten wij allen. Een
onvermoeide kracht, zoowel van visie als van verwoording stuwt haar
zinnen. Haar belangstelling in het verhaal verslapt geen oogenblik en dat
is zeker een van de redenen, waarom ook de criticus de 370 bladzijden,
geboeid en bekoord, achtereen doorleest. Wat een vitaliteit. Wat een menschenkennis en levenservaring ook.
Nleuwe Rott. Courant.

Jo v. Arnmers.--Killler.

Arthur van Schendel.

co
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Met buitengewoon talent heeft deze meesteresse der vertelkunst de hoofdpersoon en tal van verdere belangwekkende bijpersonen geteekend.
Nieuwe Courant.

Meer nog dan de Opstandigen lijkt mij deze jongste roman van Mevrouw
van Ammers—Kiiller een succes waard. Het is in vele opzichten een boek
van groote allure. Het is de bittere en tragische levensgeschiedenis van een
man die ofschoon in het bezit van een hem toegewijd gezin, de geluksdroom,
die het privilegie van de jeugd is, niet kan beëindigen, een droom die ons
het leven belooft als een feest van liefde en vreugde en waaruit wij tijdig
moeten ontwaken om ons de werkelijke waarden te realiseeren.
J. M. IJssel de Schepper.
Een belangrijk boek.
Dit boek zal voorzeker succes hebben, er zit spanning en tempo in.
De Telegraaf.

Tantalus is boeiend van vertellen en vaak zeer suggestief van verbeelding.
Groot-Nederland.

Er is een onderstroom van levendige bewogenheid in dit boek, die het
verre doet uitgaan boven het maakwerk waaraan het door zekere uiterlijkDe Gulden Winokel.
heden af en toe doet denken.
Wegen seiner wahrhaft dichterischen Darstellung, seines blendenden Stils
and seiner iiberaus feinen Charakteristik ein wertvoller Beitrag zur zeitBerliner Zeitung (Duitsohland).
gen6ssischen Erzahlungskunst.
Tantalus ist ein Eheroman, aber auch zugleich ein Roman der Zeit. Eine
Urkunde der Zeit, ein gewaltiges Sittengemalde, so gewaltig, so umfassend,
so fur die gesammte Kulturwelt giiltig, wie die Malkunst der grossen
Pester Lloyd (Oostenrijk).
haandischen Meister.
In all of these books Mrs. van Ammers-Kiiller has dealt with aspects of a
bitter struggle, that of the older generation against the younger and the
even subtler struggle not of the personalities of those generations, but of
the inherited ideals of the younger. Other writers have dealt with this
theme, notably Galsworthy in "The Forsyte Saga" and Thomas Mann in
"Buddenbrooks". Our present author, however, writes on this theme with
a poignancy which neither of her famous contemporaries has achieved,
Chicago Evening Post (Amerika).
though she writes as objectively as they do.
If there is any more of this sort of thing in Holland, even if it be only
half as good, the sooner the translators get to work the better.
Gazette (Montreal, Canada).

Seldom has a woman originated so close, so solid, so true a conception
of masculine impulse as in this story of Evert Tideman. Mrs. Jo van Ammers
has told an enthralling story. Each of her books is an advance on the last
or as the well-worn cliche puts in, she goes "from strength to strength".
Bookman (Engeland).

2
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Ammers Ktiller, Jo van, Vrouwenkruistocht, prijs ingenaaid f 4.40, geb. f 5.90 in prachtband met goud. 4e druk.
-

Wat mij getroffen heeft in dezen roman is de prachtige objectiviteit, waarmede mevrouw van Ammers-Kiiller recht deed wedervaren aan dien strijd,
die als onvrouwelijk, verkeerd was, maar begrijpelijk door de wijze waarop
de eisch der vrouwen steeds werd genegeerd. De strijd en het lijden van
de vrouw die zij zoo mooi heeft doen voelen in haar jongsten roman,
maakt dit werk tot een prachtig standaardwerk voor de Geschiedenis van
de Vrouwenbeweging.
Werkelijk om dien strijd zóó te beschrijven met de locale kleur, met het
noodige sentiment en temperament, met gloeiende geestdrift en toch scherp
onderscheidend, toch alle partiien doorziend, wordt vereischt een degelijke
studie van het onderwerp zoowel als een diep inzicht in de psychologie
van man en vrouw.
Met veel liefde heeft de schrijfster de verschillende karakters geschilderd.
Ik heb het jongste werk van Jo van Ammers-Kiiller met groote bewondering
gelezen, geboeid, als bij al haar werken, door de levendige beschrijvingen,
maar daarnaast beseffend dat dit op hooger peil staat dan de vorige werken,
omdat het dieper doordringt in alle motieven en minder eenzijdig zich
beperkt tot één kring zooals de Opstandigen, waarvan het een aanvulling
wil zijn, en daardoor het menschelijk drama veel grootscher opvat.
Emmy J. Belinfante in „De Haagsohe Courant".

Het eerste hoofdstuk waarin de schrijfster ons uitvoerig vertelt wat er in
de oude dame, Keejetje Coornvelt, op haar negenstigste verjaardag omgaat
is een der mooiste en diepstontruerende uit onze moderne romanliteratuur.
Die oude dame leeft voor ons en de zeer vele menschen om haar heen zien
wij even duidelijk als Mevrouw Wijsman zelve. Hoe goed heeft de schrijfster
zich in haar omstandigheden weten te verplaatsen, hoe duidelijk de anderen
weten te kenschetsen en hoe volstrekt zuiver van toon is alles in deze
meestelijk geschreven bladzijden die den lezer van het nieuwe boek in staat
stellen zich het verleden der Coornvelts in herinnering te brengen.
Zeer gelukkig is de schrijfster geweest waar zij ons tweeërlei groepen van
voorstanders voor de rechten der vrouw teekent.
Kostelijk geteekend is Mevrouw Coornvelt, geboren Trelawney, de schatrijke stichtster van eenige tehuizen. Prachtig suggestief wordt ons beschreven
hoe een menigte vrouwen voor de gevangenis betoogt . . . het is alles even
gloedvol en meeslepend en boeiend ook, verteld. Een der allermooiste gedeelten is ook de beschrijving van den aanval op het Parlementsgebouw.
F. Lapidoth in „De Nieuwe Courant".

Jo van Ammers—Kiiller is een bijzonder knap schrijfster, dit werk wekt
weer krachtige waardeering om de wijze waarop zij de veelal historische
figuren in den romanvorm soepel en belangwekkend wist te maken. Het best
is zij in de gevoelige, werkelijk sterk ontroerende schildering van de negentigjarige Keejetje Coornvelt, dit is de stille, lieve inleiding tot de druk bewogen
kleurige verhaal dat Jo van Ammers.—Kiiller doet waardeeren in haar beste
De Rotterdammer.
schrijfsterkwaliteiten.

Reproductie
van den nieuwen roman van Jo van Ammers Keller:
„Vrouwenkruistocht", vervolg op „De Opstandigen".
(Op den band is goud, wat hier geel is.)

a

OORSPRONKELIJK PROZA

13

Ammers Kiiller, J. van, Een Pionierster, Mina Kruseman
-

en haar verhouding tot Multatuli, prijs gebonden f 1.95,
gecart. f 1.20, ingenaaid f 0.95. (Zie: Kleine Boeken van Groote

Schrijvers).

Deyssel, L. van, Werk der laatste jaren. Ingen. f 4.90.
In prachtband met bandteekening van P. A. H. Hofman f 6.50.
Vijfentwintig exempl. op oud Hol!. papier v. Gelder en genummerd van 1,-25, in luxe band f 29.50.
„In dit boek is van Deyssel betooger, aesthetisch ontrafelaar, fijnzinnig en
bespiegelend causeur. Met welk een fijnen geest brengt hij de graden van zijn
bewondering aan. Hoe splitst en splijt hij zijn eigen gewaarwordingen en hoe
Is. Querido.
teeder-doordacht verklaart hij zijn schoonheids-indrukken".
„Hoeveel onderscheiden nuancen in gedachten, welk een zinsconstructie en
hoeveel begripsgratie wordt bevalliglijk ten toon gespreid. Hoe geestig sluit
van Deyssel bij al zijn beredeneerd gekeuvel telkens geestelijke aandoeningen
uit. Hij wil beredeneerd te werk gaan. Hij kent nu alleen de verrukking
van de schalksche en burgerlijk-deftige aarts-ironische, doch diepverborgen
negatie der verrukking. Een van zich zelf volkomen zekere volkomenheid,
Alg. Handelsblad.
die het den liefhebber een genoegen is te zien.

Go h Kaulbach, Anna van, De Zusters. 2e dr. Ingen.
f 2.75. In prachtband f 3.90. Vijfentwintig exempl. op oud
Holl, papier v. Gelder en gen. van 1-25, in luxe band [29.50.
-

Mevrouw van Gogh-Kaulbach heeft altijd iets, dat zij overpeinsd en met
haar hart doorvoeld heeft en daarom treft zij u herhaaldelijk. Ongetwijfeld
is ook bij haar de kolk der liefdesemoties tusschen de vrouw en den man
de hoofdbron waaruit zij haar drama's put. Maar zij weet er ook vaak een
belichting, een aanschouwing voor te vinden, die uw aandacht vasthoudt.
Zoo volgen wij in dit boek nauwlettend de openbaringen eener vrouwenziel,
waarin de gevoelens der hartstochtelijke minnares, der even gepassioneerde
kunstenaresse in die der jonge moeder met schroeienden gloed door elkaar
heen dringen. Levenswijsheden als in dit boek voorkomen, zijn in alle boeken
van Anna van Gogh-Kaulbach in niet geringe mate te vinden. Zij vormen
Is. Querido.
haar werk tot iets waardevols.

Gogh-Kaulbach, Anna van, Opgang, De roman van een
Vrouwenleven, 3e druk, modern gebonden f 1.95. (Zie
Meulenhoff-Editie).
Een roman van huwelijksellende, de schrijfster slaagt er volkomen in ons
De Haagsche Vrouwenkroniek.
dit voor oogen te stellen.
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Gogh - Kaulbach, Anna van, De Droom, vervolg van
Opgang, de Roman van een Vrouwenleven. Prijs f 1.95.
Uitverkocht. (Zie Meulenhoff-Editie).
Wie Opgang gelezen heeft zal er naar verlangen dit boeiend boek te lezen.
Telegraaf.

Gogh-Kaulbach, Anna van, Op den Rand. Modern gecartonneerd f 2.60. In prachtband f 3.15. Uitverkocht. (Zie
Iris-Boeken).
Dit boek behoort tot het beste wat Anna van Gogh-Kaulbach heeft voortgebracht.
Is. Querido.

Josselin de Jong, K. H. R. de, De eene Richting, een
Roman voor Jonge Menschen, prijs ingen. f 3.50, geb. f 4.75.
Uitverkocht.
Het werk is zoo gezond en teer en fijn gevoeld dat het in alle opzichten
aanbevolen kan worden. Zeer aantrekkelijk is de hoofdpersoon . Helen, in
de rol waarin zij haar oudere zuster, die reeds gehuwd en moeder is, leert
niet op te gaan in bezoekjes en bridgeavondjes met verwaarloozing van
man en kroost. Wij kunnen ons indenken dat de jeugdige schrijfster het
met voldoening heeft opgedragen aan haar ouders, het boek ademt een
reinen, teeren edelen geest.
De Tijd.
Een haagsche roman van de goede soort, in het bijzonder wordt het karakter
geteekend van een intelligent, gevoelig jong meisje en om daartoe in de
gelegenheid te zijn ontwerpt de schrijver een milieu waarin zijn Helen de
sympathieke hoofdfiguur is. Een vlot geschreven roman waarin op den
gevoeligen kant van Helens karakter het volle licht valt, zoodat de lezer
met aandacht het verloop volgen blijft.
Oprecht Haarlemmer Courant.
De vele tooneeltjes met de kinderen zijn allerliefst en charmant . . .
Henri Borel in „Het Vaderland".

Josselin de Jong, K. H. R. de, Dissonanten, prijs f 2.25
ingenaaid, f 3.50 gebonden in prachtband, met bandteekening
van F. van Alphen.
In het eerste verhaal, Beatrice, beschrijft Mej. de Josselin de Jong met veel
begrip hoe een platonisch-Danteske vriendschap van een getrouwde vrouw
voor een vriend van haar en haar man zich plotseling als liefde openbaart
en hoe zij dan besluit dat hij uit haar leven moet gaan omdat zij bij haar
man en kinderen behoort. Het onbereikbare zweeft hier wel heel subtiel
boven het gewone gebeuren uit. Een paar dezer verhalen zijn vol van het
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schrijnend wrange van gescheiden menschen en hun kind daartusschen en
in Terugkeer heeft de schrijfster treffend Vrouwenleed en Kinderleed naast
elkaar laten voelen. Er zit veel belofte voor grooter werk in dezen bundel.
Henri Borel in „Het Vaderland".

Vele dezer verhalen hebben mij zeer geboeid, vooral het laatste schets heeft
mij het meeste getroffen, het geeft een blik op het leven van een eenzaam
kostschooljongetje met een hertrouwden vader in het buitenland en een
reizende moeder die hem sporadisch een prentbriefkaart stuurt. Hij krijgt
een kaart en laat die de vriendjes kijken, als hij een maand later wed r een
kaart krijgt houdt hij deze schuw achter en weigert deze te toonen. In de
Directeurskamer komt het er met horten en stooten uit dat het dezelfde
kaart is van den vorigen keer, die hij thans trotsch zou willen laten zien.
Een eenvoudig ontroerend stukje, waarvoor de schrijfster alle hulde verdient. Het wekt verwachtingen voor later. Nieuwe Rott. Courant.

Kaiser, Elsa, Van de liefde die doodt, met bandteeke.
ning van P. A. H. Hofman, prijs ingen. f 2.—, geb. f 3.25.
Een klein boek, maar een diepgevoeld boek van een groote liefde geen
letterkundig gewrocht, maar een eenvoudig verhaal van menschelijk lieven
Henri Borel in „Het Vaderland".
en lijden.
Men leest dit eenvoudige, onopgesmukte verhaal met ontroering en men zal
er bladzijden in lezen en herlezen waarvan de lectuur een stilte verwekt,
waarin men de foltering van een ziel beseft. Een tragisch verhaal.
Haagsche Courant.

Manders, Jo, De Bandeloozen, prijs ing. f3.50, geb. f 4.90.
Een hollandsch pendant van „The Sleeveless Errand" is de Bandeloozen
en krasser, onbarmhartiger, verschrikkelijker is zeker nooit een boek door
een hollandsch meisje geschreven. jo Manders doet onthullingen over het
moderne jonge meisje en den jongen man die ons verbluft doen staan, vooral
omdat het boek zoo levensgetrouw aandoet. Ik geloof, hoe meer de menschen
dit boek lezen, hoe beter het is, vooral ouders van aankomende jongens en
De Nieuwe Gids.
meisjes zij dit werk zeer aanbevolen!
In de knappe en boeiende karakteristiek der hoofdfiguren ligt de waarde
Marie Schmitz In de N. Rott. Crt.".
van dit boek.
Het wel zeer moderne huisgezin dat de bar met jazzband als huiskamer
beschouwt en de thee alleen „dansant" kan genieten, heeft Jo Manders tot
onderwerp van haar roman De Bandeloozen gekozen. Een roman, die in
dezen tijd wel gelezen zal worden, door het actueele onderwerp. Zoo zijn
er . . . zegt de schrijfster, en wij allen weten dit al te goed. Gulden Winckel.

Meerkerk, J. B., Menschen. In Nederland. Roman. Ingen.
f3.50. In prachtband f 5,50. Vijfentwintig exempl. op oud Holl.
papier v. Gelder en genummerd van 1 25, in luxe band f 29.50.
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„Het boek laat ons zien, hoe Meerkerk de menschen in Holland van 50 jaren
geleden gezien heeft. En daarom heeft dit werk een groote bekoring. Zonder
dat Meerkerk een oordeel uitspreekt met zooveel woorden, laat hij toch wel
uitkomen, dat het geslacht van toen hem niet in alle opzichten veel respect
inboezemde. Zijn werk vormt voor ieder, die belang stelt in ons geslacht,
een belangrijke bijdrage tot de kennis van het Nederlandsche volk van nu 50
jaar geleden. Is er, volgens Meerkerk, geen reden om prat te gaan op een
bepaalde categorie van menschen bij ons voorgeslacht zooals hij het zag en
het moet erkend
scherp opnam, des te meer reden is er de vergelijking te
Twentsch Zondagsblad.
maken tusschen toen en nu".
Het is een pakkende roman, die vlot en genoeglijk van gebeurtenissen verhaalt, van zeden, gewoonten, van het geheele karakter van dien tijd, waarbij
Nederlandsche toestanden dikwijls fel gehekeld worden De schrijver heeft
maar ook eigen indrukken. gevoelens en gewaar- goedmzichnk,
wordingen vastgehouden en uitstekend weergegeven. Een roman, die zijn
Nieuws v. d. Dag.
waarde zal behouden.

Meester, Joh. de, Wa 1 m ende Lamp e n. Tweede druk.
Roman. Ingenaaid f 3.25. In prachtband met goud f 4.90.
Vijfentwintig exempl. op oud Holl. papier v. Gelder en gen.
van 1.-25, in luxe band f 29.50.
Welk een aandoenlijke liefde ademt „Baasje" de kinderfiguur in dit navrante
verhaal van onrechtmatig moederschap. „Walmende Lampen" is een mooi
Hofstad.
boek.
Hoe diep is De Meester hier weer doorgedrongen in de psyche, hoe heeft
hij ontleed, al wat woelt en drijft in al die menschen en hoe schitterend
heeft hij dat uitgebeeld. Wat is dat alles warm en innig menschelijk. En
welke heerlijke studie van het kind vinden wij in „Baasje", heel het boek
door, telkens weer opnieuw in fijne teederheid van schildering. Naast het
„Kind van Sluyters" in de Kunst, hebben wij in de literatuur nu „het Kind
Prof. Dr. J. Prinsen J.Lzn. in „de A'dammer".
van de Meester".
Men leert dit prachtige rijke boek eerst kennen, wanneer men het in zijn geheel
bij de hand heeft om soms terug te bladeren en de mooiste gedeelten die het
meest getroffen hebben nog eens over te lezen. Want „Walmende Lampen"
Frans Netscher, „Prov. Overijs. en Zw. Crt.".
is een prachtig werk.

Querido, Is., Over Literatuur. Karakteristieken. Ingenaaid
f 4.25. In prachtband met goud f 5.90. Vijfentwintig exempl. op
oud Holl. papier v. Gelder, gen. van 1-25, in luxe band f 29.50.
Deze karakteristieken zijn hoofdzakelijk bedoeld als synthetische kenschetsingen van persoon en arbeid. Ik schrijf ze soms geheel aphoristisch, in den saamgedrongen stijl van de maxime; soms uitsluitend beeldend, toch altijd beknopt.
Ik kan dus zelden met tekst-critiek en detail-critiek verduidelijken, want dan
zou het wezen dier karakteristieken uitgewischt worden.
De Schrijver.

Reproductie van de bandversiering van Is. Querido :
Over Literatuur, geteekend door P. A. H. Hofman.
Zie blz. 16.

(Op den band is goud, wat hier geel is.

Reproductie van de bandversiering van R. N. Roland Holst:
Over Kunst en Kunstenaars.
Zie blz. 17.

(Op den band is goud, wat hier geel is.)
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Querido, Is., Aron Laguna, Tooneelspel in drie bedrijven.
Eenv. geb. f 1.65, modern geb. f 1.85. (Zie: Meulenhoff-Editie).
Querido toont zich hier een groot meester, het is pakkend geschreven, vol
Stemmen des Tijds.
handeling.

Roland Holst, Prof. R. N., Over Kunst en Kunstenaars.

Beschouwingen en Herdenkingen. Ingenaaid f 4.25. In prachtb.
met goud f 5.90. Vijfentwintig exemplaren op oud Holl. papier
V. Gelder, genummerd van 1-25, in luxe band f 29.50.
Inhoud: Walter van Diedenhoven. Herinneringen en aanhalingen. jozef
Israëls. De muurschilderingen van Frank Brangwijn. Bij de reeds vijf en twintig
jaar oude houtsneden van De Basel en Lauweriks, De bouwmeester Berlage
en zijn verhouding tot de architecturale beeldhouw- en schilderkunst. Twee
dier-verbeeldingen. Een jaar later. Jan Mankes. In memoriam. Gustave Moreau.
Albert Hahn. Nieuwe wegen en oude erkenningen. Walter Crane. Rijkskunst.
Ensceneering. Moderne eischen en artistieke bedenkingen. Aesthetisch intellectualisme. Ethische factoren in de monumentale schilderkunst. Een slecht
voorbeeld. Modern en decoratief. Over velerlei maskers. Balineesche volkstypen. Negerplastiek. De schoone beperkingen in de kunst van Jan Mankes.
Vreemde gelijkenissen.
Dit boek bevat een keuze uit artikelen die in den loop der laatste jaren geschreven werden. Het teekent, fijn aanvoelend en diep doordringend. Het strijdt op
waardige wijze, soms met den spot als fijngeslepen wapen, voor de duurzame
woorden en hekelt de valsche modernismen en forceeringen, het heeft overal
een groote en nobele houding en het toont tegelijkertijd, door voldragenheid
De Telegraaf.
en inzicht, dat het die houding met recht mag aannemen.
Er zijn bladzijden in, die behooren tot het beste wat de wijsbegeerte der kunst
Onze Eeuw.
heeft voort te brengen.

Roland Holst, Prof. R. N., Over Kunst en Kunstenaars.
Nieuwe Bundel. Prijs ingenaaid f 4.25, gebonden in prachtband met goud f 5.90, met illustraties.
In ho u d: Waardeering, Strijd en Verwachting, Avonturen met Ariël, Over
zuivere en onzuivere opvattingen bij de aanvaarding en uitvoering van
monumentale opdrachten. De glasramen in de kathedraal van Chartres.
Over vrije en gebonden vormen in de plastische kunst. Enkele gedachten
over de harmonie van constructieve en versierende vormen. Naar aanleiding
van de portretten, geteekend door den architect M. de Klerk.
De ontwikkeling en verwezenlijking der architecturale gedachte in Holland.
Théodore Chassériau. Puvis de Chavannes 1824-1924. De hoogere beteekenis der compositaire kunst.
Herdenkingen. Antoon der Kinderen. Augustus Allebé f 1838 1927.
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Dr. Petrus josephus Hubertus Cuypers 1827.-1927. In memoriam jan Toorop.

Ironieën. Holle en Bolle Spiegels, Tegeltableaux.

Prof. Roland Holst is wellicht degene die in ons land met de diepste en
zuiverste begrip over beeldende kunsten schrijft. Zijn werk onderscheidt
zich van alles wat gewoonlijk over beeldende kunst geschreven wordt
doordat hij de kunst niet als een van het leven geïsoleerde functie beschouwt
maar vervlochten en verweven met het leven.
Zelden heb ik zulke heldere, zulke levende opstellen over beeldende kunst
gelezen, zelden heb ik mij zoo vol bewondering aan een schrijver overgeDe Morgen.
geven en zelden ben ik zoo rijk van een boek gescheiden.

Schendel, Arthur van, Der Liefde Bloesems. Roman.
2e druk. Ingen. f3.50. In prachtb. f4.90. Vijfentwintig exempl.
op oud Hol!. papier v. Gelder en genummerd van 1,-25, in luxe
band f 29.50.
Van Schenders nieuwe boek is een zeldzame literaire vreugde voor mij geweest en behoort tot de zeer weinige uit den stapel boeken, ter recensie, die
ik apart leg om voor goed in mijn bibliotheek van enkele keurboeken te worHenri Borel in „Het Vaderland".
den opgenomen.
Dit boek is voor ons niet meer het Boek van de Maand, doch van het geheele
jaar en voor vele jaren. Een boek van goede en blijvende beteekenis, dat een
Ho ll ands ch . Revue.
mijlpaal in de Nederlandsche letterkunde zal blijken.
Van Schendel is ook weder met dit boek een „Prins onzer Letteren". Het is
Utresohtsoh Dagblad.
een vorstelijke gave.

Schendel, Arthur van, Merona, Een Edelman. Ingenaaid

in prachtband met goud f 5.90. Twintig
exempl. op oud Holl. papier v. Gelder en genummerd van
1-20, in luxe band f 29.50.

f 4.25, gebonden

„Er is muziek in zijn zinnen, een samentreffen van klank en rythme, dat ons
ontroert en meeneemt, zelfs nog voordat we volkomen de beteekenis weten,
zooals ons een vers in vreemden taal dat wij niet verstaan, kan ontroeren.
Een Gulden Winokel.

Merona is een boek zooals er in den laatsten tijd geen verschenen is, de
taal is precieus als een edelsteen, van alle kanten flonkert het schoon u
tegen. Zelden lazen wij een boek schooner van inhoud, schooner van taal
Haagsohe Courant.
dan dit subtiele werk, wij zijn een en al bewondering.

Schendel, Arthur van, Rose-Angélique. De droomers der
liefde. Roman. Ingenaaid f 4,90. In prachtb. f 6,90. Vijfentwintig
exempl. op oud Hollandsch papier v. Gelder en genummerd van
1-25, in luxe band f 29.50.

Is. Querido.

Anna van Gogh —Kaulbach.

M. C. van Zeggelen.

K. H. R. de Josselin de jong.

Joh. de Meester.

Maurits Wagenvoort.

R. N. Roland Holst.

J. A. Alberdingk Thym.

0

August Strindberg.
Schrijver van „De Biecht van een Dwaas-.
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Het is een genot, zich op deze zacht-cadanseerende volzinnen te laten meedeinen, den rhythmus te ondergaan van dit zeer voorname en beheerschte
proza, doorzongen van poëzie, Dit is wel het heel bizondere, het hem alleen
behoorende geheim van Van Schenders proza, de kalme beweging zijner volzinnen, waarin toch smartelijk de tranenrijke aandoening stuwt. Nieuwe Gids.

Schendel, Arthur van, Verlaine. Ingenaaid f3.90, gebonden
in prachtband met goud f 5.90. Vijfentwintig exempl. op oud
Holl. papier v. Gelder en genummerd van 1-25, in luxe
band f 29.50.
„Dit is één van de beste boeken van Arthur van Schendel, de Prins onzer Letterkunde, zooals Prof. Prinsen hem noemt. Het is ernstig, eenvoudig geschreven, het boeit door het hoogst belangrijk onderwerp en de groote warmte
Elsevier's Maandschrift.
waarmede dit behandeld werd".
Aan dit poëtisch geschreven boek zullen de fijnproevers in de literatuur
zeker smullen, het geeft het volledig begrip van een tijdgenoot die hier aanHet Fransohe Boek.
spraak op mag maken.

Schendel, Arthur van, Blanke Gestalten, modern gecartonneerd f 2.95, in prachtband f 3.60.
In de keurige serie Iris-Boeken, verscheen een bundel genaamd Blanke Gestalten, verhalen z66 volmaakt van vorm, dat zij zeker mogen gerekend
worden tot het beste, wat er in modern Nederland geschreven is.
Wij gevoelen dat de schrijver zijn werk heeft verzorgd met de allerinnigste
liefde en al is de stijl wel eens wat précieus, Van Schendel wordt nergens
slap en gekunsteld en hij heeft vondsten, waarvoor ieder letterkundige
groote bewondering hebben moet.
Welk een kracht van kleur in zijn beschrijvingen, welk een meesterschap
toont de gang van zijn verhaal.
Met hoe gracieuse teederheid weet Van Schendel in weinig woorden de
eerste liefde-extase in een jonge maagd te beschrijven en hoe zeldzaam is,
Fr. Lapidoth.
in onze Letteren, deze welsprekende beknoptheid.

Schendel, Arthur van, De Berg van Droomen, tweede
druk, met een voorrede van Dr. Albert Verwey, gebonden
f 1.95, gecartonneerd f 1.20, ingen. f 0.95. (Zie Kleine Boeken
van groote Schrijvers).
Als iemand mij vraagt, wat de inhoud van dit sprookje is, zal ik hem antwoorden: er wordt verteld hoe een jongetje het geluk ging zoeken in
Droomenland, het er wel niet vond --- want wie vindt het geluk ooit, die
het al niet in zich had? — maar toch omtrent de manier, waarop men het
Dr. Albert Verwey.
zoeken moet, veel wijsheid opdeed.

20

DE OORSPRONKELIJKE ROMAN

o

Schendel, Arthur van, Shakespeare. Geillustr. Tweede
druk. (Nieuw, 4e duizendtal), gebonden f 2.25. (Zie MeulenhoffEditie).
Welk een voorrecht, dat Arthur van Schendel's verrukkelijk boekje over
Shakespeare nu ook in de goedkoope Meulenhoff.Editie verschenen is. Ieder
die zoekt naar den geest der Meesterwerken, dus naar wat het wezenlijke
van Shakespeare is, zal in het prettige boekje groote voldoening vinden.
Wij hebben hier te doen met een waar juweel, dat thans binnen ieders
Vragen van den Dag.
bereik is gekomen.

Schendel, Arthur van, Het Fregatschip Johanna Maria,
met bandteekening van P. A. H. Hofman, prijs ingen. f 3.90,
gebonden f5.50. Twintig exempl. op oud Holl. papier v.
Gelder en genummerd van 1-20, in luxe band f 29.50.
Arthur van Schendel geeft met zijn nieuw werk een door en door Nederlandschen roman, zooals uit den titel reeds blijkt. Hij vertelt van zeemansleven uit den tijd van het zeilschip toen de romantiek en het avontuur zich
nog ten volle konden doen gelden, toen het schip geen dood materiaal maar
een levend wezen beteekende voor den zeeman van goed ras.
Het is een beschrijving van bijzondere gaafheid en prachtige dichterlijkheid
waar de zilte adem van geur en wind, de geur van hout en pek en teer uit
opstijgt, waar kleur en sfeer in liggen en de breede deining van het vrije
varen uit den rustigen gang der vlotte zinnen spreekt.
Het Fregatschip Johanna Maria is een van van Schendel's beste werken
geworden, het is bezield en groot van visie, het is waard een standaardwerk in onze literatuur te worden, het is een kunstwerk waarop wij trotsch
kunnen zijn en waarvan wij moeten houden, een boek dat ieder die voor
hollandsche literatuur voelt, moet bezitten.
J. M. IJssel de Schepper In „De Rotterdammer".

Ik ken niet één roman waarin zoo boeiend en beeldend de roman geschreven wordt van een schip, wij hooren alles wat er met de Johanna
Maria gebeurt van den dag dat het schip wordt gedoopt tot het wordt
Frits Lapidoth In „De Nw. Ort.".
gesloopt.
Een prachtig boek, in tijden las ik niets beters.

Haarlems Dagblad.

Schendel, Arthur van, Een Zwerver Verliefd, zevende
druk, met houtsneden van B. Essers. Prijs f 3.90 ingenaaid,
f 5.50 gebonden. Twintig exempl. op oud Holl. papier v.
Gelder en genummerd van 1.-20, in luxe band f 29.50.
Wagenvoort, Maurits, De Vrijheidzoeker, met bandteekening van F. v. Alphen Ingen. f 350, gebonden f 4.90.
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Wagenvoort geeft hier een brok nederlandsch leven weer, boeiend en met
een achtergrond die iederen Nederlander er toe zal brengen dezen roman
gaarne in zijn bezit te houden. Vooral ook geeft dit werk een uitstekenden
kijk op het oude Amsterdam van vroeger, de glorietijd van Mevouw MannBouwmeester, de operettetijd met Mina Budermann, het geeft weer een
Amsterdam, zooals het was in den tijd der equipages, ieder Amsterdammer
zal er van genieten.
Het boek brengt ons verder in het buitenland, tal van belangwekkende
dingen hooren wij over Rome, Griekenland, Spanje, Perzië.
Leeuwarder Courant.
Een boeiend boek.
Maurits Wagenvoort heeft ons in een boek van 328 bladzijden heel wat
van zijn leven en werken verteld en ik geloof dat hij op de belangstelling
van verscheidene lezers zal mogen rekenen, niet het minst op die van zijn
collega's en oud-collega's, het boek leert ons een belangwekkend nederlandsch journalist en romanschrijver kennen die een heel eigen plaats inneemt
onder de vele begaafde schrijvers van ons vaderland.
F. Lapidoth in de „N. Courant".

DE ROMAN VAN ALLE VOLKEN
HET BESTE WAT HET BUITENLAND BIEDT!
In deze serie wordt een keur gegeven uit de beste werken die den
laatsten tijd in het buitenland verschenen.
_a-

Ehrenburg, Ilya, De liefde van Jeanne Ney, Roman uit
het russisch vertaald door S. van Praag. Prijs f 3.50 ingenaaid, f 4.90 gebonden.
Deze roman boeit tot zelfs den meest verwenden lezer. Ehrenburg kan alles,
hij geeft ons den meest spannenden roman naast de teederste ontroering,
hij beheerscht alle nuances van den hartstocht, vanaf de diepste verdorvenheid van een slecht mensch als Chalybew tot de offerende edelmoedigheid
van Andreas en Jeanne.
Het russisch element is op virtuoze wijze samengevlochten met de fransche
romantechniek.
De tegenwoordige geschiedenis van Europa is de achtergrond waartegen
zich het levenslot van twee menschen afteekent.
Ehrenburg is een dichter, een man die ontroerd wordt door en vol medeScheme Literatur (Franz Spunda).
lijden is met de zwakheden van den mensch.
Deze roman is de grootste literaire gebeurtenis in het „nieuwe Rusland" en
tegelijk weerspiegelt zich hier het karakter van het moderne Rusland geheel in.
Europa's lotsbeslissing : West of Oost wordt hier gepersonifieerd door een
jonge vrouw. Jeanne wordt door haar liefde gebonden aan een man met
nieuwe begrippen en moderne inzichten.
Op den achtergrond van het spannend, bont gebeuren zien wij twee reusachtige schaduwen : Moskou en Parijs. De twee werelden staan tegenover
elkaar. Ehrenburg kent ze beiden door en door.
Heel West-Europa zal dit boek met spanning en aandoening lezen.
Het is het beste werk van Ehrenburg dat wij kennen. Deze cynische schrijver
is niet alleen geestig maar ook humoristisch; hij schept prachtige origineele
Vossische Zeitung.
figuren in dit boek.
Het boek is vol spanning, wij worden meegesleept door de „vondsten van
den schrijver, de figuren doen ons denken aan de karakters uit Julius Green
en Dostojewsky, het gaat niet zoo diep, maar wij moeten er toch den nadruk
op leggen dat ons hier een boek gegeven wordt, dat meesterlijk geschreven
is, een meesterwerk, waardoor het talent van den schrijver voor het eerst
The New-York Times Book Review.
geopenbaard werd.
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Elster, K., Het leven geeft en neemt, Roman vertaald
uit het Noorsch, door N. Basenau—Goemans, prijs f 3.50,
gebonden f 4.90.
Deze schrijver geeft hier een liefdesroman van zeldzame verdienste, hij vereenigt humor en pathos en door onze tranen heen moeten wij toch lachen.
Christian Collin in „Tidens Tegn.

Een zoo menschelijk en gevoelige werk als dit boek van Elster behoort tot
de boeken die men weer ter hand neemt nadat men ze reeds gelezen heeft,
Sigrid Undset.
nadat men andere boeken reeds lang vergeten heeft.
Een uitstekend boek dat men met vreugde leest, deze menschen zijn eenvoudig, niet gekunsteld, de lezing van dit boek werkt als een verfrissend bad.
Werner SI5derhjelm.

Een sterk, rijk boek, rijk aan menschenkennis, met een fijnen humor weerTheodor Gaspari in „Altenposten".

gegeven.

Hasek, J., De avonturen van den Braven Soldaat
Schwejk gedurende den wereldoorlog, uit het Tchechisch vertaald vertaald door S. v. Praag, prijs ingen. (3.50, geb. f4.90.
Een boek dat de wereld veroverd heeft.

Max Brod.

De schrijver heeft met de Avonturen van den Braven Soldaat Schwejk een
werk vol kostelijken humor, scherpe satyre en breede menschenliefde de
wereld ingezonden, een werk dat om zijn geniale kwaliteiten een internationale
bekendheid verdient. Met den soldaat Schwejk is een standaardfiguur geschapen. De vertaling was bij S. van Praag in uitstekende handen, de uitgave
in eenvoudig linnen band ziet er welverzorgd en smaakvol uit.
J. M. van IJssel de Schepper in „De Rotterdammer".

Achter deze moppigheden ligt een hel van verschrikkelijke crust!
Het Vaderland.

Oterdahl, Jeanna, Inger Skram. Roman. Een Leven van
Strijd en Overwinning, uit het Zweedsch vertaald door
N. Basenau—Goemans, zevende druk, f 3.50 ingenaaid,

f 4.90 gebonden.
Binnen enkele jaren verscheen van dit werk in Holland een zesde druk!
Het boek is een nationaal bezit geworden.
Ik heb Inger Skram met vreugde gelezen, het lijkt mij een menschelijk, nobel
boek van een schrijfster die het leven in de diepte lief heeft. Het is een boek
van fijne menschkundige persoonsteekening, de meeste personen zijn naar
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het leven geschetst, het zijn menschen zooals de schrijfster deze gekend
heeft. Dat juist maakt het boek zoo belangwekkend, zoo warm, levend en
menschelijk. Voelbaar is de groote liefde waarmede de figuur van Inger
Ds. W. Mackenzie.
Skram door de schrijfster is geschapen.
Ik heb gisteren aan één stuk door, wat mij zelden gebeurt, een uit het
Zweedsch vertaalden roman van Jeanne Oterdahl, een mij tot nog toe onbekende schrijfster, gelezen, en ik weet mij diep getroffen door de aanraking van
de hoogst-ernstige, sereene vrouwenziel die hieruit opbloeit en voelbaar gemaakt wordt. Menschen die „iets mede willen nemen van een boek zullen
Inger Skram als een kostbaren schat beschouwen, het gaat hier niet om
literair genot alleen, maar om levensproblemen en levensbeelden. Na lezing
van dit boek voelt men dat men iets rijker geworden is, dat de schrijfster
iets kostbaar te geven had dat boven gewone roman-literatuur uitgaat. Een
zeldzaam verschijnsel waarover ik mijn vreugde heb willen zeggen.
Henri Borel In „Het Vaderland".

Oterdahl, Jeanna, De Familie Kruse, een Familieroman,
uit het Zweedsch vertaald door N. Basenau—Goemans,
tweede druk. Prijs f 3.50 ingenaaid, f 4.90 gebonden.
In eenvoudigen, verzorgden stijl wordt hier het leven beschreven van een
groot gezin. Het zijn uitstekende figuren, die dit verhaal tot een gezelligen,
De Telegraaf.
sympathieken familieroman maken. Een goed boek I
Uit dit boek spreekt huiselijkheid en familiezin, niet alleen in kleinere
kringetje der eigen huisgenoten, maar ook in den breederen kring van het
economisch bedrijf. Ook in dit opzicht kan deze roman tot nadenken stemmen.
De Maasbode.
Wij willen dit boek onvoorwaardelijk aanbevelen.
Dit boek houdt ons vast door de sfeer van kalme, gedempt-zonnige huiselijkheid, van intimiteit en vredig geluk. Er is de weldoende rust van het met
vastheid geregeerde patriarchale gezin. Dit alles is er in dit boek ; het is er
N. Rotterdammer Ort.
de deugd van en de bekoring.

Oterdahl, Jeanna, Een uit velen, uit het Zweedsch vertaald door N. Basenau Goemans, prijs f 3.50 ingenaaid,
f 4.90 gebonden.
Het bovengenoemde boek van Jeanne Oterdahl heeft als thema de ontwikkeling der ongehuwde vrouw tot een rijk, gelukkig mensch, een vrouw die
tot vollen wasdom is gekomen. Jeanne Oterdahl stelt in dit zeer mooie en
goed vertaalde boek de vraag of de vrouw eerst door het huwelijk en het
moederschap „tot vollen wasdom'' kan komen. Ze beantwoordt deze vraag
met „neen-. Wat wij noodig hebben is de geheel eigen taak die onze volle
liefde heeft waaraan wij ons geheel kunnen overgeven.
Het Vaderland.
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Op haar ziekbed ziet Eva Colbj6rnson haar leven zooals het zich tot
dusverre ontwikkeld heeft in tafereelen aan haar oog voorbijtrekken. Jeanne
Oterdahl weet ons in dien ontwikkelingsgang zooals wij dien aan ons oog
voorbij zien trekken een beeld te geven van een eenzaam in het leven
staande vrouw, van een jonge vrouw, die zoo bevangen is in haar eigen
inwendige wereld dat zij slechts met moeite den weg naar de werkelijkheid
weet te vinden en daarin alleen haar steunpunt krijgen kan omdat zij het
ideaal in haar hart draagt na den langen, moeizamen strijd. Het is een boek
N. Rotterdammer Crt.
waarin een warme, gevoelige menschenstem klinkt.

Oterdahl, Jeanna, Het huis met de Rozenhaag, vertaald
uit het Zweedsch door N. Basenau—Goemans, Prijs f 2.—
ingenaaid, f 2.95 gebonden.
Met innige teederheid vertelt de schrijfster ons van één week uit het leven
van twee kleine meisjes, de hoofdpersoon is de oudste, de dertienjarige
Anna—Maria, als wij enkele bladzijden gelezen hebben is zij geen vreemde
meer voor ons en met groote belangstelling volgen wij het verhaal tot het
einde toe. Heel goed is Anna—Maria weergegeven, het vroegwijze kind,
vroeg wijs door de armoede en zorgen thuis, vroeg wijs in haar inzicht dat
haar zusje, het kleintje, uit die omgeving weg moet, wil er iets goeds uit
Het Vaderland.
haar groeien. Voor de vertaling niets dan lof.
Het 13-jarige volkskind met haar zuiver, sterk karakter en teer gemoed en
geweten, hoofdfiguur in dit werk is een van die kleine moedertjes die op
haar tengere schouders al de zorgen der volwassenen dragen. Ze besluit
met kleintje weg te gaan en „Rozenhage" het huis waarover zij door haar
moeder zooveel gehoord heeft, te gaan zoeken. Zij die het aanschaffen zullen
Rotterdamsch Nieuwsblad.
een groote vreugde koopen I Warm aanbevolen!
II( ben gewoonweg enthousiast over De Rozenhaag .— in lang las ik niet
A. van Hoogstraten—Sohoch.
zoo'n beelderig verhaal.
Wat heb ik genoten van het Huis met de Rozenhaag! Een heerlijk boek
voor eigenlijk alle leeftijden. Het is zoo innig fijn, je beleeft alles zoo mee,
ik kan er met St. Nicolaas een paar kennisjes mee verblijden.
Directrice „Ons Huls".

Strindberg, Aug., De Zoon der Dienstmaagd. Roman,
naar de oorspronkelijke Zweedsche uitgaaf bewerkt door J. C.
de Cock, met eene inleiding van Fr. Coenen. In omslag f 3.25.
In stempelband met goud f 4.90.
Het is een zeer verdienstelijke daad van den uitgever Meulenhoff, in zoo
kloek formaat, op zoo royale wijze het eerste deel van Strindberg's autobiografie te hebben uitgegeven. Van het succes toch k an hij allerminst zeker
zijn. Strindberg is geen geliefde auteur in Nederland. Daarom wenschen wij
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den uitgever van harte zooveel resultaat dat hij ook de volgende deelen in
vertaling kan geven. Want het is iets waard de autobiografie volledig in
onze taal te hebben.
De overzetting, geen gemakkelijke taak, is prijzenswaardig en laat zich goed
lezen.

Dr. K. F. Proost in De Hervorming.

Zooals deze bewerking hier ligt, is zij een boek vol van waardevolle opmerkingen over opvoeding, school, gezin, dienstbaarheid, en in het algemeen

over de maatschappij.
Het is een boek van een zeer bijzonder mensch, onstuimig en haastig, omdat
Prov. °verge. en Zw. Ort.
hij niet langzaam kon zijn.

Strindberg, Aug., De Biecht van een Dwaas. Roman. In
omslag f 3.25. In stempelband met goud f 4.90.
Dit boek vormt het tweede deel van den levensroman van Strindberg en
geeft dikwijls in felle kleuren de levensopvatting van den schrifver en zijne
verhouding tot zijn vrouw in het eerste huwelijk. Een boek dat boeit door
de zeer bizondere, hartstochtelijke wijze, waarop de schrijver van zijn leven
verhaalt.
Strindberg zelf zegt van dit boek:
„Dit is een vreeselijk boek. Ik erken het zonder tegenwerping, want bitter
berouw heb ik, het te hebben geschreven.

Undset, Sigrid, Kristin Lavransdochter. Deel I De
Bruidskrans. Geautoriseerde vertaling uit het Noorsch door
Dr. A. Snethlage, zesde druk. Prijs f 3.50 ingen., f 4.95 geb.
Kristin Lavransdochter heeft Sigrid Unset den N ob el p r ij s bezorgd I
Er zijn boeken die alles in je stil maken, boeken waarbij je het rumoer om
je heen en het rumoer in je eigen hart vergeet, alles valt weg behalve de
verbeelding waarin de schrijver je meetrekt tot je met dezelfde bladzijde
jezelf in de bekende omgeving terugvindt en je merkt met verwondering dat
je nog lezen kunt als toen je een kind was, zoo vol overgave, zoo toegewijd,
zoo verloren voor al het andere. Zoo'n boek is dit. Ik aarzel erover te
schrijver want ik vrees dat mijn woorden niet innig genoeg zullen klinken
dat ik den juisten vorm niet zal kunnen vinden voor mijn eerbied en
bewondering.
Dit boek is zoo verheven, het is als een koraalgezang. Dr. Snethlage zorgde
De Groene Amsterdammer.
voor uitmuntend Nederlandsch.
De groote verdienste van dezen roman is het -diep-menschelijke, het is een
historische roman uit het begin der 14e eeuw en het merkwaardige is dat
het menschelijke er uit precies hetzelfde is of het in deze eeuw geweest is,
de menschelijke conflicten en zielstragedies zouden met geringe aanpassingen

Sigrid Undset.

Jeanna Oterdahl.
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aan een gewijzigde omgeving, precies dezelfde kunnen blijven. Zelden heb ik
de smart van een vrouw zoowel als die van een vrouw in een huwelijk zóó
Henri Borel in „Het Vaderiand''.
schrijnend beschreven gevoeld als in dit boek.
Deze roman was de openbaring van het werkelijk kunnen van deze schrijfster.
Men vraagt zich verwonderd af hoe zij dit heldendicht te midden der bewogen jaren klaar gekregen heeft en als men het boek leest stijgt onze
De Maasbode.
bewondering nog meer.

Undset, Sigrid, Kristin Lavransdochter, deel II Vrouw,

geautoriseerde vertaling uit het Noorsch door Dr. A. Snethlage,
vierde druk. Prijs f 3.80, ingen. f 5.25 gebonden.
Sigrid Undset heeft in dit werk een modernen scandinavischen historischen
roman gegeven en toont daarin zooveel meesterschap, dat men zich verbaasd
afvraagt wat meer bewondering verdient, de verbluffende gemakkelijkheid
waarmede zij ons de de oude tijden voortoovert of de psychologische fijnheid
Alg. Handelsblad.
waarmede zij hare karakters uitbeeldt.
De schrijfster heeft in dit boek menschen geschapen, het algemeen menschelijke doortrekt zoo geheel het historische tafereel dat men dit op het laatst niet
meer ziet en het accent komt te liggen op wat de menschen beleven. Wanneer
die menschen geleefd hebben wordt bijzaak. Zij schijnen te leven in onzen
eigen tijd, hun zorgen, verlangens, angsten zijn de onze en dit juist maakt het
boek zoo belangwekkend, sterk en gezond. De karakters zijn prachtig geteekend, hoe hoog staat dit boek als kunstwerk en als psychologische uitbeelding
van vrouwenleven tegenover de vele grove en opzettelijke gewoonten van
Dr. Arnold Saalborn.
onze moderne literatuur.
Wie kennis wil nemen en op de hoogte wil blijven van de Noorsche literatuur
mag dit meesterwerk niet ongelezen laten, in dit werk wordt kunst geboden.
De Rotterdammer.

Undset, Sigrid, Kristin Lavransdochter, deel III Het

Kruis, geautoriseerde vertaling uit het Noorsch door Dr. A.
Snethlage, derde druk. Prijs f 3.80 ingen., f 5.25 gebonden.
Het is bijna onbegrijpelijk hoe Sigrid Undset zonder één inzinking dit machtige
werk heeft ten einde kunnen brengen, hoe zij zoo talrijke figuren, ieder met
hun eigen karakter en zieleleven, heeft weten te scheppen en vol te houden
tot aan de laatste bladzijde toe, hoe zij met zoo volkomen meesterschap de tastbare werkelijkheid en de reacties daarvan in zoozeer verscheidene zielen in
altijd boeiende wisseling heeft weten samen te weven tot een gaaf en sterk
geheel, waarin de kleinste gebeurtenis haar geheel eigen beteekenis heeft.
De Tijd.
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Dit is realiteit, naarmate deze groote roman voortgaat groeit het gebergte, de
middeleeuwsche menschen en hoeven om ons heen ; sober en sterk zet Sigrid
Undset ons de realiteit van haar veertiend'eeuwsche wereld voor oogen. Dit
is een van de zeldzame romans die ons nieuwe en .onvergetelijke karakters
brengt.
Kristin Lavransdochter is een groot boek, een boek met groote karakters,
een sterk boek dat de rijke soberheid van een oude kroniek soms vereenigt
met het zuiverst moderne inzicht en die beide op de gelukkigste wijze verDe Telegraaf.
eenigt.

Undset, Sigrid, Lent e, uit het Noorsch vertaald door N.
Basenau-Goemans, tweede druk. Prijs f3.50 ingen., f4.90 geb.
Een schat van levenswijsheid ligt in dit boek besloten.

Woord en Geest.

Een eerlijk en fijngevoelig boek in een zuiveren toon geschreven met menig
ontroerende bladzijde. Vooral bewonderen wij ook de psychologische gaven
van de schrijfster die in de teekening der karakters zoo duidelijk aan het
Lectuurgids.
licht treden.
Een zeer bizonder boek, waarvan wij de lectuur warm kunnen aanbevelen.
Hoog staat de kunst van de schrijfster die zoo sereen en diep de psyche van
De Vrouw en haar Huis.
man en vrouw kon aanvoelen en weergeven.

Undset, Sigrid, Jenny, uit het Noorsch vertaald door W.
Smeding. 2e druk. Prijs f 3.50 ingen., f 4.90 gebonden.
Jenny is een liefdesroman in de juiste beteekenis van het woord, het boek
staat ver boven die welke men liefdesromannetjes noemt omdat het met zooveel
liefde voor menschen en leven door een groote kunstenares geschreven werd.
Haarlem's Dagblad.

In Jenny geeft Sigrid Undset de tragedie van een vrouwenleven. wat het is
geworden, terwijl zij laat vermoeden wat het had kunnen zijn. Zelden zag
ik een mooiere psychologische beschouwing van een vrouw als in dit boek,
het eenvoudige noorsche meisje met haar hart vol verlangens en hoop op
geluk en dat toch door niemand, mannen noch vrouwen werd begrepen.
Maar Sigrid laat voelen dat ze niet anders kon doen, dat ze als een teere
bloem die geknakt is wel moest ondergaan, hoe raadselachtig het dengenen
die haar kenden, ook voorkwam.
Nieuwe Courant.
Knap werk, W. Smeding gaf er een goede vertaling van.

Undset, Sigrid, Olav Audunszoon, deel I Olav Audunszoon op Hestviken. Prijs f 4,45 ingen , (5.90 gebonden.
Dit imposante werk is een waardige tegenhanger van Kristin Lavransdochter,
het leven van een man die gebukt gaat onder zijn zonden tot hij eindelijk
de goddelijke genade vindt. Het hoogste wat men bereiken kan aan begrip,
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goedheid, zelfverloochening enz. enz. is hier bereikt. In dezen roman vinden
wij de geschiedenis weergegeven van een liefde die de zwaarste krenkingen
Berliner Zeltung.
overwint.
Olav Audunszoon is de opvolger van Kristin Lavransdochter. De roman
speelt zich af in de dertiende eeuw, een twintig, dertig jaar vroeger dan
Kristin Lavransdochter. Maar wat beteekent tijd en ruimte voor Sigrid Undset?
Zij scheurt een menschenziel voor U open en legt het allerdiepste waar ziel
en vleesch elkaar raken voor U bloot met zulk een zekerheid, dat ge siddert
voor haar meestergreep. De eeuwen hebben voor haar geen geheimen, evenmin als het menschelijk hart. Na een bladzijde voelt ge U veilig aan haar
hand en verkeert ge onder middeleeuwsche Noorsche boeren van zó6 nabij
en z66 intiem of ze Uw naaste verwanten waren. Weerstandsloos verzinkt
ge in dien stroom van menschelijkheid, de tijd is teruggeschreden en de ruimten
verschuiven zich, het groote en eenig belangwekkende gebeuren op deze
menschenaarde is het leven en lijden dier stoere Noorsche landlieden en ze
staan in Uw herinnering gebeiteld met de forsche trekken der bijbelsche
heroën en het persoonlijk gemoedsleven van nabije bekenden. Boekensohouw.

MAY MINNS
op L"' 17‘.7';0 ZOOM
SIGIO

MOM al

BOEKEN VOOR DE VROUWENWERELD
EN VOOR JONGE MENSCHEN

Adacee, Het zorgelooze Dorp, roman voor jonge menschen, prijs f 2.75 ingenaaid, f 3.90 gebonden in prachtband
met goud, met bandteekening van Ella Riemersma.
Het Zorgelooze Dorp is de titel van Adacee's nieuwsten roman, dien ze
meer voor jonge menschen heeft bestemd. joop, een ouder wetsch-degelijk
meisje, dat zich geheel opoffert voor moeder en broers, heeft een vriendin,
Han, die meer modern is aangelegd. Vandaar botsingen, die er niet minder
op worden, wanneer Han de liefde voor joop's broer Edo afwijst. Gelukkig heeft Joop nog een anderen broer, Marius, en deze weet Han's hart
Haagsohe Post.
te veroveren.
Het Zorgelooze Dorp door Adacee bevat tal van goede fragmenten en is
keurig uitgegeven, men vindt misschien een te minitieuse verzorging en overmaat van details, maar verder is dit ernstige, nobele boek onberispelijk.
Het Kind.

Vlot en boeiend geschreven, leent deze uitgave in prachtigen band, op
mooi papier, met kloeke letter, zich bijzonder voor een geschenk aan onze
jongelui.

De Rotterdammer.

Boone Swartwolt, I. C. de, Van Drie Kleine jongens,
prijs ingen. f 1.90, geb. in prachtband met goud f 2,75, bandteekening van Ella Riemersma.
Dit sympathieke boekje geeft een fijne ‘ ontleding van een subtiel besnaarde
jongensziel. Er zijn fijne momenten in dit boek. Een goed boek.
De Maasbode.

Dit is het zeer fijne verhaal van drie kleine jongens die bij hun grootouders
logeeren. De schrijfster blijkt een bijzondere gave te bezitten zich in het
kinderleven te verdiepen niet alleen maar de wereld van de kinderen voor
den lezer suggestief uit te beelden. Buitengewoon goed geslaagd is de teeke,
der oude menschen wier bestaan op zoo innige wijze verweven is met nig
Al g. Weekblad v. Christendom & Cultuur.
dat der kleinen.

Reproductie van den bandomslag van De Vrijheidzoeker door
Maurits Wagenvoort, geteekend door Ella Riemersma.
(op den band is goud, wat hier geel is.)
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Oterdahl, Jeanne, Het Huis met de Rozenhaag, inge.
naaid f 2.—, gebonden in stempelband met goud f 2.95. Uit
het Zweedsch vertaald door G. Basenau Goemans. (Zie De
Roman van alle Volken bladz. 25).
Het allerbeste wat men van een boek kan zeggen is, dat het geschikt is om
zoowel door jonge als door oude menschen te worden gelezen. Dit boGk
geeft de diepzinnige uitbeelding van 's menschen veelbewogen levensreis naar
het land der eeuwige rozen, naar den hemelschen uitbloei in God. Een rein en
De Tijd.
rijk boek dat warm aanbevolen wordt.
Zoo juist heb ik het Huis met de Rozenhaag gelezen en ik ben er verrukt
van! Wat een lief, teer en poëtisch boek is dit, het leeft in een pure, reine
atmosfeer. Het is goed voor een mensch om zoo'n boek te lezen. Wat een
voorbeeld van dank baarheid is die kleine Anna-Maria. Iets van diep begrijpen
en erbarmen voelen met alle menschen is er ook in dit werk weer, precies
als in Inger Skram en men herkent denzelfden geest die Inger schiep.
Het is werkelijk een allerliefst boekje, klaar en puur als een beekje kabbelt
het langs ons heen en wanneer we het uit de hand leggen, blijft die indruk
De Gulden Winkel.
van frissche, kinderlijke naiviteit ons het duidelijkst bij.
Dit verhaal van Jeanne Oterdahl, dat de uiting is van een vroom gemoed,
boeit door den eenvoudigen, onopgesmukten en toch zoo ontroerenden verhaaltrant, waarmede de schrijfster, ook in Inger Skram, met één slag het hart
der lezers wist te winnen, al is het gegeven weer van geheel anderen aard.
Ouderen en jongeren zullen er gelijkelijk door worden geboeid en het boekje,
met zijn suggestieve vignetten boven ieder hoofdstuk, als een kostelijk kleinood
bewaren.

Utr. Prov. en Stedelijk Dagblad.

C. M., Uit Freekjes Leven, prijs ingenaaid
gebonden in prachtband met goud, f 3.90. bandteekening van Ella Riemersma.

Vreugdenhil,

f 2.75,

Is Uit Freekje's Leven een roman . . . een verhaal . . . een schets . . .? Freekje
is Freekje en daarom is hij ons boven alles lief.
Freekje is de knap gebeelde observatie van een schrijfster met een buitengewoon scherpe opmerkingsgave en een gevoelig inzicht. Hoe juist heeft
zij de schildering van het milieu in zijn belangrijke details naar voren weten
te brengen. De Jeugd, maar niet minder de ouders, hebben er belang bij
Freekje te leeren kennen. Koopt het, neemt het in Uwe vacantie mede naar
het strand, naar het bosch, naar de heide . . .1 Dit kostelijke boek verschaft
Het Kind.
U onder alle omstandigheden „Genot en leering".
Het is een boek voor jonge menschen. Met groote bewondering voor het
talent van de schrijfster heb ik het gelezen. In tal van fijne trekjes wordt
ons het portret van het kind helder en levend voor oogen gesteld. Alle
gebeurtenissen op school en in huis staan ons als belangrijke feiten voor
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oogen. Wij mogen de schrijfster gelukwenschen dat zij een zoo uitnemende
familieroman met zulke eenvoudige middelen geschapen heeft en den lezer
zoo liefdevol weet te stemmen voor de menschen die zij hem voorstelt.
Elisabethbode.

Gevoelig is de teekening van het jonge moederlooze jochie dat hunkert naar
sympathie en meeleven in zijn spel en dit vind bij „de juffrouw" door hem
De Maasbode.
al gauw omgedoopt in „tante Jenny". Een goed boek.

Labberton, M., Z o n d a g, een boek voor den Zondagmorgen in het Gezinsleven. Prijs ingen. f 2.50, geb. f 3.90.
Mien Labberton heeft een zeer mooi boek geschreven. Hoe kan
het anders waar haar idealen haar dreven, een herinnering aan
haar moeder en de zucht om in onzen tijd aan het gezinsleven
een eereplaats te bezorgen.
Er staan juweeltjes in welke het beste in een menschenkind wakker
roepen. Men verwachte geen kleine preekjes, neen, het volle
bonzende leven stroomt er doorheen, wie dit boek in zijn gezin
haalt brengt een goeden gast mee.
Het Vaderland.

IRIS BOEKEN
BIBLIOTHEEK VOOR MODERNE LITERATUUR
1111111■11111IMMINIMIll

Bonsels, Waldemar, Leven Vaarwel. Modern gecartonn.
f 2.25. In prachtband f 2.90.
Met een prachtige vlotheid is dit verhaal geschreven, juist zoo lang, of zoo
kort als noodig is.
Wonderlijk scherp weet hij ons de gangen der ziel te doen volgen. Diepe
levenskennis is hier aan 't woord en zuiver is de realiteit geteekend. En door
het geheel is voelbaar de niet-aflatende macht eener strenge maar gerechtige
lotsbestiering, waaraan geen ontkomen mogelijk is. Een sprekend en symbolisch levensbeeld wordt ons hier getoond.
De Stroom.

Dostojewsky, F. M., Schuld en Boete (Raskolnikow).
Nieuwe uitgaaf, met een inleiding van A. Saalborn. Derde druk,
in prachtband f 3.60.
Het meesterwerk van Dostojewsky en tevens een zijner beroemdste romans,
uit eiken regel spreekt de meester, de onovertroffen ontleder van de menschelijke ziel, het meest afgeronde kunstwerk.
Prof. Bartels.

Gogh Kaulbach, Anna van, Op den Rand. Modern gecart.
In prachtband f 3.15. Uitverkocht.
-

f 2.60.

Is het mogelijk dat een mensch, zich intens gevend aan een stervende, door
uiterste concentratie van den wil om dien stervende in het leven te houden,
zijn levenskracht op dien laat overgaan? Kan men door innigste liefde gedreven, een stervende in het leven teruggeroepen of in het leven vasthouden?
Mevrouw van Gogh-Kaulbach stelt in dezen roman het geval voor van zoon
absolute overgave op het oogenblik, dat het sterven verwacht wordt. Het
wordt door de schrijfster zeer gevoelig weergegeven.
De Telegraaf
Dit boek behoort tot het beste wat Anna van Gogh-Kaulbach heeft voortgebracht.
Is. Querido.

Pirandello, Luigi, De Vrouw die uitgestooten werd, vertaald door Mr. H. P. B. van Berlekom. In prachtband f 3.15.
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„Pirandello verheft zich in dezen roman ver boven andere schrijvers, door de
groote zeggingskracht waarmede hij de tegenstelling behandelt tusschen hetgeen de mensch is en hetgeen hij schijnt te zijn, door den strijd te schilderen
tusschen de sociale positie van den mensch en zijn intieme gedachten".
De Alg. Ned. Bibliographic.

Schendel, Arthur van, Blanke Gestalten. Modern gecart.

f 2.95. In prachtband f 3.60.

In de keurige serie Iris-Boeken verscheen een bundel genaamd Blanke Gestalten, verhalen zeidi volmaakt van vorm, dat zij zeker mogen gerekend worden tot het beste, wat er in modern Nederlandsch geschreven is.
Wij gevoelen dat de schrijver zijn werk heeft verzorgd met de allerinnigste
liefde en al is de stijl wel eens wat precieus. Van Schendel wordt nergens slap
en gekunsteld en hij heeft vondsten, waarvoor ieder letterkundige groote bewondering hebben moet.
Welk een kracht van kleur in zijn beschrijvingen, welk een meesterschap toont
de gang van zijn verhaal.
Met hoe gracieuse teederheid weet Van Schendel in weinig woorden de eerste
liefde-extase in een jonge maagd te beschrijven en hoe zeldzaam is, in onze
Letteren, deze welsprekende beknoptheid.
Fr. Lapidoth in „De Nieuwe Courant".

Vosz, Richard, Twee Menschen. Roman, naar de 500 duizendste oorspronkelijke uitgave vertaald door J. P. Wesselink
van Rossum. Vierde druk, 20-30 duizendtal. In prachtb. f3.15.
Een boek, spannend en meesleepend, vol ontroerende conflicten en toch eenvoudig geschreven, bevattelijk en overzichtelijk, zooals Vosz dat gewoon is,
hoog-stijgend en toch van het dagelijksch leven en van de aarde.
Opr. Hurl. Courant.

Scheyer, M., Gisteren, Blik in het Verleden, vertaald door
M. P. C. de Gruyter. Prijs in prachtband t 2.90.
De fijnzinnige Oostenrijksche stylist gaf in dit werk iets zóá kostbaars dat het
het geringe geldelijke offer dat wij ons moeten getroosten om dit kleine boekje
aan te schaffen duizendvoudig overstijgt. Welk een mededoogen in ieder
woord van dit kostbare boekje. Een echt document humain.
Een rijk boek, vol diep-menschelijke en mooie gevoelens.
Als men dit ernstige boek leest wordt men herhaaldelijk getroffen door de
groote menschenkennis van den schrijver.
Hoe gevoelvol is de beschrijving van de hoofdpersonen die hun leven
moeten maken in liefde en leed, zooals wij zelf het leven kennen ; maar
vooral de groote liefde tot de natuur en tot de menschheid wordt ons in
dit werk voorgehouden.
Een mooi boek, dat men in zijn bezit moet hebben, geen moderne roman,
maar een roman die blijft door alle tijden heen.
N. R. Ot.

Felix Timmermans.

F. M. Dostojewsky.

Henrik Ibsen.

P. C. Boutens.

Gerard van Huizen.

Arthur Schnitzler.

Dr. T. L.

alch.

DE ELFENRIJ
BIBLIOTHEEK VOOR SAGE EN SPROOK
•1111111•1■11111.1011111•111111110

In deze Serie worden opgenomen : oude Sproken, Sagen
en Mythen uit de Wereldliteratuur, door de beste letterkundigen naar het oorspronkelijk opnieuw bewerkt.
IN1111111•11•11111111.1111111.01111

Andersen, Sprookjes. Uitgave voor volwassenen, uit het oorspronkelijk Noorsch vertaald door J. C. de Cock, met 50 illustraties naar teekeningen van D. Reisser. Modern gecart. f 2.20.
In prachtband met goud f 2.95.
Dit boekje bevat, fleurig van uiterlijk en met aardige penteekeningen voorzien,
een twintigtal van de beste sprookjes, een woord vooraf en eenige aanteekeningen over het ontstaan, veelal uit Andersen's eigen bronnen geput.
Dit is een van die kleine, elegante deeltjes in perkamenten bandjes uit de
Elfenrij-Bibliotheek, keurig uitgevoerd met aardige plaatjes. die de sprookjee
afwisselen. Wat zit er een fijne geur van weemoedige menschelijkheid in deze
eenvoudige sprookjes.
De Vrouw en haar Hula.
Deze sprookjes behoeven geen nadere aanbeveling. Het fijn uitgegeven boekje
met de geestige vignetjes doorbladerend, begint men van zelf meer te lezen,
geboeid door den toover van deze welbekende maar voor-altoos-schoone vertelkunst.
Algem. Handelsblad.
Deze sprookjes zullen ook ouderen de grootste voldoening geven. Hij is een
wonderlijke kerel, die Andersen ; terwijl hij voor de kleinen de kostelijkste
verhalen opdischt, zoodat ze luid zitten te kraaien van pleizier, maakt hij de
grooten stil. Bijzonder aantrekkelijk is dit boekje.
De Maasbode.

Coster, Ch. de, Heer Halewijn. Uit het oorspronkelijk
overgebracht door N. Rost. Met bandversiering van P. A. H.
Hofman. Modern gecart. f 1.95. In prachtband met goud f 2.70.
Deze oude sage munt uit door een zeldzame metalen pracht, hard, met een
klank van rinkelend kristal er in, en in zijn stoute forschheid met een mengeling van teeren schroom, die het steeds nieuwe bekoring geeft.
Voor wie het oud-Fransch niet weten te genieten is deze thans verschenen
bewerking een uitkomst, men kan zich door deze uitgave een beeld vormen
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van de schoonheid der middeleeuwsche literatuur. Hofman zorgde voor een
fraaie karakteristieke bandversiering.
Nw. Rotterd. Courant

Leeuw, Aart van der, De zwerftochten van Odysseus,
met bandteekening van P. A. H. Hofman. Modern gecarton.
neerd f 2.20, in prachtband f 2.95.
Voor deze serie bewerkte de fijne proza-dichter A. van der Leeuw, naar de aloude
„Odusseia", de avonturen van den koning van Ithaca. Moet ik zeggen dat A.
V. d. Leeuw zich op voortreffelijke wijze van zijn taak kweet? Zooals al wat hij
tot nu toe gaf, is deze bewerking liefdevol verzorgd en geschreven in een met
opzet eenvoudig gehouden doch beeldrijk en sterk gebouwd proza. De Sohelde.

Streuvels, Styn, Tristan en Isolde, met bandversiering
van P. A. H. Hofman. Modern gecart. f 2.20, in prachtband
met goud f 2.95.
De liefde van Tristan en Isolde wordt hier door de meesterhand van Styn Streuvels in modernen verhaaltrant weergegeven. De schrijver heeft in afwijking
van anderen, voor den tekst het oude volksboek gekozen, hetgeen minder bekend
is en waardoor het werk in aantrekkelijkheid zal winnen.
Red. Goede Boeken.

Timmermans, Felix, De Vier Heemskinderen, bewerkt
door Felix Timmermans, met bandversiering van P. A. H.
Hofman. Modern gecartonneerd f 2.20. In prachtband met
goud f 2.95.
Als nieuw deel verscheen in de serie „De Elfenrij" de oude schoone onvergankelijke historie van „De Vier Heemskinderen", nu door niemand minder
dan Felix Timmermans naverteld in zijn sappigste Vlaamsch. De auteur van
„Pallieter" is er in geslaagd de sfeer van het fijne, mooie, oude verhaal ook
nu in het moderne kleed van taal en uitdrukkingswijze ongerept te bewaren.
En zoo is deze bewerking een rijke aanwinst geworden voor allen die gaarne
een mooi boek lezen.
Nieuwe Courant.

Timmermans, Felix, Karel en Elegast, bewerkt door Felix
Timmermans, met bandversiering van P. A. H. Hofman.
Modern gecart. f 2.20. In prachtband met goud f 2.95.
Evenals een andere serie van dezen uitgever, is ook deze bi zonder uitgevoerd,
strak en sober, wat een deftig cachet aan deze werkjes geeft.
Ik zeg met opzet iets van de wij ze van uitgaaf, omdat de titels voldoende den inhoud
aanbevelen en dus de uitvoering deze oude werken niet alleen opnieuw naar voren
brengen, maar in hun moderne uitvoering tot lezen aanmoedigen.
Opgang.

DE ELFENRIJ

37

Felix Timmermans vertelt op zijn wijze de riddersage van Karel en Elegast.
Het drama van godvruchtige gehoorzaamheid en edelaardig rooverschap weet
hij met smakelijk gehouden proza te reconstrueeren.
Tot een der meest geslaagde gedeelten van fijne visie en plastiek rekenen wij het
nachtelijk vertrek van Koning Karel op zijn ros Teuconder. Algem. Handelsblad.

Vesper, W., Parsival, naar de bewerking van W. Vesper.

Bandversiering van P. A. H. Hofman. Modern gecart. f 2.20.
In prachtband met goud f 2.95.
w. Vesper geeft ons van Parsival een zelfstandige nieuwe schepping in zoo

een bekoorlijken vorm, dat het een genot is aan zijn hand de lotgevallen van
Parsival te volgen. Dit boekje, in een keurig kleed gestoken, houdt een belofte
in, nl. dat er nog meerdere zullen volgen. Wij zien met verlangen de verschijning ervan tegemoet.
Haagsohe Courant.

KLEINE BOEKEN
VAN GROOTE SCHRIJVERS
e boeken, welke in deze nieuwe serie verschijnen, zullen alle met
de uiterste zorg worden uitgegeven, en zullen subtiele kleine
D
prachtwerkjes zijn, die door hunne aankleeding reeds de aandacht
trekken. 0 De kleine Boeken vragen in hunne kleurige batikbandjes
een plaats in salon of huiskamer, in hun eenvoudig deftig kleedje
zullen zij een vriendelijken indruk maken in elk interieur. o De ondernemende firma Meulenhoff, die zoovele interessante „Series" de wereld
inzendt, heeft ook de alleraardigste gedachte gehad, een reeks kleine
„cadeau-boekjes" het licht te doen zien. De boekjes in duodecimoformaat trekken direct de aandacht door de origineele met gebatikt
doek bekleede bandjes, ze zijn zoo smaakvol, zoo „mignon", en tegelijk
zoo degelijk en verscheiden van inhoud, dat men van deze uitgave nu
eens met het volste recht beweren kan, dat zij „in een behoefte voorziet". De „kleine boeken" kunnen den lezer overal vergezellen ; inderdaad in „zak, portefeuille, zelfs in het kleinste beugeltaschje" vinden
zij een plaats, en typographisch zijn zij uitstekend verzorgd ; wat papier
en letter, wat dikte, kleur, grootte en duidelijkheid betreft moeten zij
worden geroemd.
De Nieuwe Gids.
0•11111.111.1111■1111

Alcoforado, Marianna, Minnebrieven van een Portugeesche Non. Met inleiding van Arthur van Schendel. In batikluxe bandje met goud f 1.95.
In een klooster in Portugal leefde een Non die een Fransch officier beminde.
Hijzelf, dit galant avontuur beschouwende als een spel, verliet haar en liet
haar met haar groote liefde alleen. — De Non schreef haar trouwelooze minnaar
brieven van oneindige teederheid en schoonheid ; ze behagen ook thans nog
en zullen veel lezers vinden
Haagsche Courant.

Ammers—Kiiller, Jo van, Een Pionierster. In batik-luxe
bandje met goud f 1.95.
Een werk, dat zeer de aandacht trekt ; het geeft het leven van Mina Kruseman
en de verhouding van deze hoogstaande vrouw tot Multatuli.
Redact. Goede Boeken.
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De titel is wel goed gekozen, want inderdaad zien we in Mina Kruseman
een der voorloopsters der wegbereidsters van de emancipatie. De schrijfster
weet op pittige wijze een en ander uit de vrouwenbeweging in ons vaderland
te vertellen.
Door den uitgever is deze sympathieke biografie in de serie „Kleine Boeken"
uitgegeven. welke boeken in een zoo buitengewoon sierlijk gewaad gestoken
zijn, dat dit alleen ze reeds voor menigeen een begeerd bezit doet zijn.
Nw. Rotterd. Courant

Bjkirnson, Bjkirnstjerne, Moeders Handen. Roman. In batikluxe bandje met goud f 1.95.
Zuiver en gezond van eenvoud, zijn deze levend geworden liefdegeschiedenissen een weldadige verkwikking in een tijd dat zooveel geboden wordt wat
neerhaalt en den lezer leeger achterlaat dan hij was.
Nieuwe Courant.

Cervantes, Miguel de, Het Zigeunermeisje. Roman. In
batik-luxe bandje met goud f 1.95.
Preciosa, het zigeunermeisje, komt, na een leven tusschen zigeuners, weer bij
haar ouders en huwt met den man Garcamo, die, zigeuner geworden, Andréo
Gabellero heette en zoo Preciosa lief kreeg. Een boeiende, mooi geschreven
en goed vertaalde roman.
Bredasche Courant.

Hawn, Louis, Maria Chapdelaine. In batik-luxe bandje
met goud f 1.95.
De mooie, zuivere liefde, van de godvruchtige dochter, geeft in haar weifeling
tusschen de levensopvattingen en aspiraties van haar vereerders, een edel
cachet aan dit verhaal.
Maasbode.
't Is een werk, dat treft door schoone taal en dichterlijke opvatting.

Avondpost.

Van de oorspronkelijke uitgaaf werden tot heden 650.000 exemplaren verkocht.
De schrijver heeft de schoonheden van de natuur willen schikken naast de
zedelijke grootheid en adel van een kleine groep menschen, welke zich in
den strijd tegen de natuur tot een hoog zedelijk peil weet te ontwikkelen.
Revue Universelle.

Hulzen, G. van, Een Vrouwenbiecht. Roman. 3e druk. In
batik-luxe bandje met goud f 1.95.
Van Hulzen bewees in dit werk, dat de meest soliede huisvrouw een roman
kan doorleven, welke voor den lezer intessante momenten bevat en dat het
uiterlijk niet steeds vertoont wat leeft en lieft. Een boek van een blijvend succes.
Haagsche Courant.
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Ibsen, Henrik, Brand. Naar de oorspronkelijke Noorsche
uitgaaf, vertaald door J. Clant v. d. Mijil—Piepers. In batikluxe bandje met goud f 1.95. Uitverkocht. (Zie Meulenhoff-Editie).
Een vloeiende, verzorgde vertaling uit het Noorsch. Een aanwinst voor het
Nederlandsche volk.
Dr. A. S. Kok in „De Nederl. Spectator".

Kellerman, Bernhard, Yester en Li. Roman. In batik-luxe
bandje met goud f 1.95. Uitverkocht.
Een meesterwerk van den schrijver van „De Tunnel". Het werk van een dichter,
die hier in schoone taal de verborgen liefde wedergeeft van den man, die ten
slotte afstand doet van de vervulling dier groote liefde. Nieuws van den Dag.

Malet, Lucas, De Laatste Bekentenis. In batik-luxe bandje
met goud f 1.95,
De schrijver geeft ons hier een roman van treffende schoonheid. De biecht van
een stervende is in gevoelvolle woorden weergegeven, en treft ons diep. —
Een ernstig, mooi boek.

Malet, L., Liefdes Ontwaken. Roman. In batik-luxe
bandje met goud f 1.95.
Wat hier in den vorm van een roman gegeven wordt, is niet enkel een
virtuozen-streek, een behendig spelen met voorstellingen van leven en dood,
geest en materie, maar een levensles, diep en bitter, eindigende in een woord
van subliemen troost. Het is een prachtig werk, dat ons om het interessante
van zijn onderwerp zeer boeit.
Frans Netscher.

Schendel, Arthur van, De Berg van Droomen. Tweede
druk, met een voorrede van Dr. Albert Verwey. In batik-luxe
bandje met goud f 1.95.
Als iemand mij vraagt, wat de inhoud van dit sprookje is, zal ik hem antwoorden : er wordt verteld hoe een jongetje het geluk ging zoeken in Droomenland,
het er wel niet vond — want wie vindt het geluk ooit, die het al niet in zich
had? — maar toch omtrent de manier, waarop men het zoeken moet, veel
wijsheid opdeed.
Dr. Albert Verwey.

Schnitzler, A., Mevrouw Bertha Garlan. Roman. In batikluxe bandje met goud f 1.95.
In de sterke, fijn gestileerde, dikwijls zacht bedwelmende kunst van Schnitzler
vindt men steeds een ondergrond van mooi, zuiver menschelijk gevoel. Felix Salten.
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Een roman van Schnitzler in deze serie is ons een oprechte verheuging. Het
is een roman van vrouwenleven, die zeer de aandacht trekt.
Het Handelsblad.

Sofokles, Elektra. Opnieuw bewerkt en van een inleiding
voorzien door Dr. P. C. Boutens. Tweede verbeterde uitgaaf. In
batik-luxe bandje met goud f 1.95.
Elektra is een der grootste drama's der oudheid, behandelende de wraak van,
Orestes op zijn moeder Klytemnestra wegens den moord op zijn vader Agamemnon, het kan in deze vertaling door ieder gelezen worden.
Deze Nederlandsche bewerking was een moeilijke taak, maar de prins der
Nederlandsche dichters heeft dit moeitevolle werk op uitnemende wijze voltooid, waardoor wij een fraaie Nederlandsche, rijke, metrische vertaling rijk
Werden.

Nieuwe Rotterdamsohe Courant.

Strindberg, A., De Heks. Roman, uit het Zweedsch vertaald door J. C. de Cock. In batik-luxe bandje met goud f 1.95.
Strindberg levert in dit sober geschreven, aangrijpend verhaal een uitmuntende
psychologische studie van een beklagenswaardige vrouw, die een aanzienlijk
meisje van hekserij beschuldigt en aanklaagt, doch zelf, door verstandige rechters, als beklaagde wordt behandeld.
Nieuwe Courant.

Vosz, Richard, Twee menschen. Roman, vertaald door
J. P. Wesselink—van Rossum. 2 deeltjes. In batik-luxe bandje
met goud f 1.95 per deel. Uitverkocht.
De schrijver, die zijn personen in de verschillende phasen der handeling
uitstekend heeft uitgebeeld, doet ons medeleven den grooten levensstrijd van
twee jonge menschen, die elkaar toebehooren, doch waaraan de jonge man
in hevige worsteling tegen de kerk, waarvoor hij door zijn ouders bestemd
is, en hare demonische machten, ten onder gaat.
Het boek is in verschillende momenten van een hevige dramatische kracht
en maakt het lezen van dit werk tot een hoog genot.
De Nieuwe Olds.

Walch, Dr. J. L., In een Laaiende Lente. In batik-luxe

bandje met goud

f 1.95.

Dit in Italië spelend werk getuigt ons, in boeiende taal, van de schoonheid
en kunstschatten van het heerlijke zuiden. Het geheel doet aan als een fantastische boeiende roman.
Het is een fijn, suggestief werk, de auteur is hier wonderwel geslaagd, hij
weet boeiend en luchtig te vertellen ook van ernstige dingen, en toch nergens
diepZinnig.

Frans Coenen in „Groot Nederland".
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Zelden of nooit lazen wij zoo'n eerlijke, innige vereering bij onze niet-katholieken over Franciscus. Gewoonlijk was de Franciscus-vereering een mooi
artikeltje of een uitvloeisel van vaisch mysticisme. Dr. Walch geeft een prettig
boekje met boeiende, van spirit overvloeiende schetsjes. 't Directe doel van elke
beschrijving is niet Assisi en Franciscus, maar alles circuleert rondom dezen,
P. Damasus'

Wasch, Karel, De Vrouw met de Grijze Oogen. In luxe
bandje met goud f 1.95.
Het proza van Karel Wasch beweegt op een statig rhythme, waarbij de donkere
klank van een golvend mélopée een, wel wat te veel beheerschte, doch niettemin uit een zeer rijk gemoed ontstane, schoonheidspassie uitspreekt. Is. Querido.

Wilde, Oscar, De Vrouw getooid met Juweelen. Gedichten in proza. In batik-luxe bandje met goud f 1.95.
Deze schets en de daaraan toegevoegde „Gedichten in Proza" zijn kunstwerkjes van vernuft, kunstwerkjes naar den vorm en door de taal. — Zij doen
denken aan sommige juweelen, waarvan gezegd wordt, dat zij degenen, die ze
dragen, sieren en tevens rampspoed brengen. En heeft Wilde zelf zoo niet zijn
leven gedragen, dat hij maakte tot een funest kunstwerk?
De Nieuwe Courant.

Wilde, Oscar, Salomé. Tweede druk. In batik-luxe bandje
met
goud f 1.95.
Het verheugt ons dat in deze serie opgenomen is dit meesterwerk van Wilde,
dat zoo uitstekend door Van Balen vertaald werd.
N. Rotterd. Courant.

Wit, Augusta de, Drie Vrouwen in het Heilige Woud.
In batik-luxe bandje met goud f 1.95.
Augusta de Wit is groot, zij is een kunstenares van den eersten rang, over wie
men niet anders dan met bewondering en eerbied kan spreken. In haar woordkunst wordt zij maar door weinigen overtroffen en dan nog alleen door dichters en zeker niet door prozaschrijvers.
Jeanne Kloos—Reyneke van Stuwe.

Zeggelen, M. v., Aan de Kruiswegen. In batik-luxe bandje
met goud f 1.95.
Hoevelen kennen en bewonderen de fijne schetsen van mevrouw Van Zeggelen,
ook dit aantrekkelijk boekje met zijn gevoelige schetsen zal als een klein sympathiek geschenkwerkje, met edelen inhoud, begroet worden. Nieuws v. d. Dag.

Reproductie van de bandversiering van Felix
Timmermans : De Vier Heemskinderen,
geteekend door P. A. H. Hofman
Zie blz. 36.

(op den band is goud, wat hier geel is.
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Zeggelen, M. C. Kooy van, Indische Levens. In batikluxe bandje met goud f 1.95. Uitverkocht.
Fijn gevoelde schetsen uit het Indische leven, zooals wij ze van deze begaafde
schrijfster kennen.
Nieuws van den Dag.

Zeggelen, M. C. Kooy

luxe bandje met goud

van, Onderworpenen. In batik-

f 1.95.

Gevoelige Indische verhalen, die ons het echte leven der Inlanders toonen en
ons door haar mooie natuurbeschrijvingen zoo doen genieten. Dit is een fijn
en kostelijk boekje.
Nieuwe van den Dag.

Zeggelen, M. C. Kooy v., Als een Veldbloem. In batikluxe bandje met goud f 1.95.
Er is zooveel vriendelijkheid in dit blij eindend verhaal, en het is geschreven
in een zoo sympathieken, rustigen stijl, dat het een genoegen is het te lezen.
Reyneke van Stuwe.

Het is een mooi boek, waarvan we de lezing ten zeerste kunnen aanbevelen.
Het is zoo goedmenschelijk.
Boekensohouw.

Verkleinde reproductie uit Oscar
Wilde, Salome.
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BIBLIOTHEEK DER DICHTERS
SIERLIJKE BOEKJES IN FIJNE SUBTIELE BANDJES.

Bethge, H., De Chineesche Fluit. Chineesche lyriek in
Nederlandsche verzen overgebracht door Hélène Swarth. In
moderne cartonnage f 1.75, in prachtband met goud f 2.70.
Men had voor de vertaling dezer prachtige verzen zeker geen betere vertaalster kunnen vinden dan Hélène Swarth. Toonen wij ons dankbaar dat
zij ons de muziek der Chineesche fluit deed verstaan. Algemeen Handelsblad.

Clerq, Rene de, Het Boek der Liefde. Gec.
prachtb. f 5.75.

f 3.90, in

In dit boek baant het talent van dezen kunstenaar zich een geheel nieuwen
weg, zijn kunst is door de jaren grooter en dieper geworden.
Alg. Handelsblad.

Eking, G. v., Onze Dichters, van vroeger tijden en van den
laatsten tijd. Ingenaaid f 2.90, in prachtband f 3.90.
Een mooie verzameling met zeer veel schoons er in.
N. Rotterd. Courant.
De uitgevers willen er een volksboek van maken. Dan zal het volk een goed
boek rijker wezen.
Zutphensohe Courant.

Pauwels, Fr., Fantomen, 2e druk, in moderne cartonnage

f 1.95, in prachtband met goud f 2.90.
Pauwels, Fr,, Tziganen. In omslag f 2.60, in pracht. f 3.90.
Zelden komt het voor dat van een bundel verzen reeds na zulk een korten
tijd een nieuwe druk noodig is. In twee jaren was de eerste druk uitverkocht.
Behalve de voortreffelijke constructie van zijn verzen, de bouw, is hier een
psychologische fijnheid en scherpte, die zelfs romanschrijvers van gaven hem
mogen benijden. Allereerst blijkt de eigenaardigheid in Pauwels' arbeid, de
voetvlugge snelheid en lenigheid van zijn scherts, het indringend teekenende
van zijn puntige woordbeeldingen, waar binnen hij zijn psychologische geeselwerk volbrengt.
Algemeen Handelsblad
Ik ken maar weinig gedichten, niet alleen in 't Nederlandsch, maar ook in
de andere literaturen, waarin dit alles zoo prachtig behandeld is. De Glds.
Ik heb Pauwels verzen met het grootste genoegen gelezen.
W. Kloos.
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Reddingius, J., Zonnegoud. Gec. f 1.75,in prachtb. f 2.70.
Hoe zangerig en gevoelvol zijn deze verzen, zoo echt dezen dichter waardig,
die men aan Gezelle verwant gemeend heeft.
Avondpost.

Rost, N., Groote Dichters van den laatsten tijd. Met
portretten. F. v. Eeden, G. Gezelle, J. Perk, A. Verwey, W.
Kloos, H. Swarth, K. v. d. Woestijne, P. C. Boutens, H.
Roland—Holst, J. H. Leopold. Gecart. (1.95, in prachtb. f 2.90.
Het is een bundeltje dat men om zijn smaakvol gewaad en prettig formaat
zoo wel passend bij den goedgekozen inhoud gaarne zal bezitten. Veel van
het allerbeste der hier genoemde dichters vindt men in dit welverzorgde
boekje bijeen.
De Telegraaf.

Swarth, H., Late Rozen. In moderne cartonnage f 1.75, in
prachtband met goud f 2.70.
Verscheidene dezer verzen van H. Swarth, die toch een onzer eerste dichteressen blijft, zijn weer als steeds van een groote pracht, getuigen weer van
zuivere schoonheid.
Haagsohe Courant.

HENRIK IBSEN
DRAMATISCHE WERKEN
1574 BLADZIJDEN MET 32 FRAAIE PORTRETTEN
EN AFBEELDINGEN — VERTAALD NAAR DE
OORSPRONKELIJKE NOORSCHE UITGAVE DOOR

J. CLANT VAN DER MIJLL-PIEPERS
: EN B. A. MEULEMAN
MET EEN INLEIDING VAN Dr. W. G. C. BYVANCK
11111111111111111011110111111111•111111111

Deel I. Met vele portretten en afbeeldingen. Inleiding tot
Henrik Ibsen. De Steunpilaren der Maatschappij. Nora.
Een Vijand des Volks.
Deel II. Met vele portretten. De Witte Eend. Rosmers.
holm. De Vrouw van de Zee. Hedda Gabler.
Deel III. Met vele portretten. Bouwmeester Solness. Kleine
Eyloff. John Gabriel Borkman. Als wij dooden ontwaken.
Deel IV. In metrische overzetting. De Comedie der Liefde.
Brand. Peer Gynt.
BEWERKT DOOR B. A. MEULEMAN.
NONIMINIMONINONMS

PRIJS PER 4 DEELEN:

Per deel ingenaaid . . . . . . . . . . . f 3.25
In fraaien stempelband met gouden kopsnede a f 4.75
De prijs voor afzonderlijke deelen is f 0.25 hooger.
Een Ibsen-vertaling, die hoog gewaardeerd kan worden, in een fraai verzorgde uitgaaf.
Dr. W. G. C. Byvanck.
Deze Nederlandsche Ibsen-vertaling door Mevr. Clant van der Mijll—Piepers

is in haar geheel een aanwinst voor het Nederlandsche volk en een letterkundige arbeid van beteekenis.
Naden. Spectator.
. . . de behoefte aan een goede vertaling had zich voelbaar gemaakt. Het
was een gelukkige gedachte van den uitgever in deze leemte te voorzien. Hij
is hierin zeer goed geslaagd . . . de vertaling is uitstekend. Mevr. Clant van
der Mijll—Piepers heeft hier verdienstelijk werk verricht.
w. G. v. Noubuys in „Groot Nederland".
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De vertaling van Ibsen's werken is door Meulenhoff in een aangenaam gewaad
uitgegeven. Men heeft ze nu, Ibsen's tooneelstukken in een goede vertaling
bijeen. De gedragen, zware dialoog vond in Mevr. Clant van der Mijll een
conscientieus vertolkster. Ongetwijfeld zal deze Hollandsche Ibsen-uitgaaf aan
velen welkom zijn.

Algemeen Handelsblad.

Er is alleszins reden om ons over der herziening van B. A. Meuleman,
voortreffelijk kenner van het Noorsch, te verheugen. De Meer Meulemans
maakte de vertaling springlevend. Mogen de volgende deelen spoedig volgen.
Dr. K. F. Proost.

DE IBSEN STUKKEN ZIJN OOK AFZONDERLIIK
VERSCHENEN IN DE MEULEYHOFF-EDITIE EN
VERKRIJGBAAR IN ONDERSTAANDE UITVOERING
eenv.
geb.

IBSEN, H., Als wij Dooden ontwaken .
IBSEN, H., Brand
IBSEN, H., De Comedie der Liefde
IBSEN, H., John Gabriel Borkman
IBSEN, H., De Wilde Eend
.
IBSEN, H., Kleine Eyolf
IBSEN, H., Hedda Gabler
.
IBSEN, H., Peer Gynt .
IBSEN, H., Nora . . .
IBSEN, H., Rosmersholm
IBSEN, H., Bouwmeester Solness
IBSEN, H., Spoken
IBSEN, H., De Vrouw van de Zee

mod.
geb.

f 1.25, 1.45
- 1 95, 2.30
. ,.
1.45
- 1.25, 1.45
- 1 25, 1.45
• - 1.25, 1.45
- 1 25, 1.45
- 1.45, 2.30
- 1.25, 1.45
- 1 25, 1.45
- 1.25, 1.45
- 1 25, 1.45
. - 1.25, 1.45

OSCAR WILDE
DRAMATISCHE WERKEN
VERTAALD EN MET EEN
INLEIDING VOORZIEN DOOR

CHR. VAN BALEN Jr.
IMP1.1■111111111111■1111MI

Deze uitgaaf groot 610 bladzijden, bevat:
Deel I. Lady Windermere's Waaier. Een Vrouw van geen beteekenis.
Deel II, Een Ideaal Echtgenoot. De Ernst van Ernst.

Twee deelen in oud-Holl. papieren omslag. Prijs per deel

f 2.30.

Twee deelen in prachtuitgaaf met gouden stempelband en geornamenteerden rug. Prijs per deel f 3.90.
De deelen zijn NIET afzonderlijk verkrijgbaar.
4111M=111111111111111

Wilde is geen schrijver, dien men met een paar trekken kan teekenen, hij
behoort tot de meest boeiende, maar ook tot de meest gecompliceerde figuren
der moderne literatuur. Talrijk zijn degenen die hem bewonderen, maar het
is een bewondering met eenig voorbehoud; nog talrijker zijn zij, die hem
houden voor een soort mensch geworden duivel. Hij was, in elk geval, een
buitengewoon begaafd menschenkind, een schitterend vernuft, met een rijke
fantasie, een groote hartstocht voor schoonheid, een zeldzaam vermogen over
de taal, een toovenaar met woorden. Een mensch, in staat alles te doorvoelen,
tot de hoogste toppen te stijgen en in de diepste krochten af te dalen.
Frans Netsoher.

Op deze uitgave van J. M. Meulenhoff willen wij de zeer bizondere aandacht
vestigen; in geen boekenverzameling mag zij ontbreken. Gelijk het innerlijk
is, zóó is ook het uiterlijk. De uitgever verstaat de kunst, zijn uitgaven in
een smaakvol gewaad aan den man te brengen, maar het wil ons voorkomen,
dat hij op deze bundels toch extra zijn best heeft gedaan.
Nieuws van den Dag.

MAETERLINCK
DRAMATISCHE WERKEN
GEAUTORISEERDE UITGAVE BEWERKT DOOR

J. CLANT VAN DER MIJLL-PIEPERS

Deel I. Prinses Maleine. De Indringer. De Blinden. De
Zeven Prinsessen. 252 bladz. f2.30. Geb. f 3.50.
Deel II. Pelleas en Melisande. Alladine en Palomides.
Binnenhuis. De dood van Tintagiles. Aglavaine
en Selysette. 332 bladz.
AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR :

De Zeven Prinsessen. Voorafgegaan door het leven van
Maeterlinck. Ingenaaid f 0.95. Gecart. f 1.15. Geb. in leder f 1.95.
De Indringer, De Blinden. Gecart. f 1.15. Geb. in leder f 1.95.
13 rinse s Maleine. Ingenaaid f 0.95. Gec. f1.15. Geb. in leder f1.95.
Alladine en Pallomides, De dood van Tintagiles. Ingenaaid f 0.95. Gecartonneerd f 1.15. Gebonden in leder f 1.95.
Pelleas en Melisande, Binnenhuis, Aglavaine en
Selysette. Ingenaaid per deel f 0.95. Gecartonneerd f 1.15.
Wij moeten den uitgever dankbaar zijn, dat hij ons deze vertaling bezorgd
heeft, dat de uitgave zelf goed geïllustreerd is, beantwoordt aan den kunstzinnigen eisch, dien wij aan een Maeterlinck-boek mogen stellen. Het Theater.
Een smakelijk boek. Portretten en afbeeldingen voldoen aan de algemeene
belangstelling in Maeterlinck's persoon en leven. De vertaalster heeft haar
taak nauwgezet opgevat, zoodat wij hier een goede uitgaaf hebben verkregen.
Nw. Rotterd. Courant.

RICHARD WAGNER
DRAMATISCHE WERKE
MIT 32 KaNSTLERISCH AUSGEFIIHRTEN
ILLUSTRATIONEN. ABBILDUNGEN UND
PORTRTATS, HERAUSGEGEBEN UND MIT
EINER EINLEITUNG VERSEHEN VON

Prof. Dr. KARL REUSCHEL
Drei Bande zusammen 1280 Seiten
In Pappband gebunden pro Band f 1.65
In Prachtband mit Gold pro Band f 2.30
Rienzi; Der Fliegende Hollander; Tannhauser; Lohengrin; Tristan
und Isolde; Die Meistersinger von Nfirnberg; Rheingold; Walkfire;
Siegfried; Glitterdammerung; Parzifal; Die Peen; Die Hohe Braut;
Die Sarazenin u.s.w.
11111■0111111•NO1111114•1

Die drei Bande mit 32 Kunstbeilagen sind als eine uniibertreffliche Leistung hinsichtlich Ausstattung, Umfang und Preis
zu bezeichnen. o Es werden alle bekannten Musikdramen
und auszerdem die iibrigen dramatischen Werke, welche vor
1904 verafentlicht wurden, aufgenommen.
Wir wiinschen dieser billigen, kiinstlichen und geschmackvoll gebundenen
Wagner-Ausgabe, die sich durch schtinen klaren Druck, genaue Text-revision
und zahlreiche Bilder von feinsinniger Zeichnerhand auszeichnet, weiteste
Neue Musikzeitung.
Verbreitung.

Branhilde wirft sich Wotan geriihrt und entztickt in die Arme.
Afbeelding naar een schilderij van Dielifz.
Richard Wagner Dramatische Werke.

Aankomst van den Prins te Scheveningen.
Verkleinde reproductie uit
,HetLevenvanPrinsWil emI ."

Het beleg van Amsterdam.
Verkleinde reproductie uit :
„Opkomst en Bloei van Amsterdam."

Raden Adipaty Arna Achmad,
Djajodiningrat, Lid in den raad van Indië.

Een der kleine poorten van Majapit.
Verkleinde reproducties uit Dr. J. W. Stapel:
Geschiedenis van Ned. Indië.

Oscar Wilde.

OORSPRONKELIJKE TOONEELSTUKKEN
111••■■

Ammers—Kiiller, J. van en A. Defresne, De Opstandigen, tooneelspel naar den gelijknamigen roman. Gecartonneerd f 1.90.
De roman van jo van Ammers—Kaller heeft ingeslagen en niet minder het
er uit opgebouwde tooneelstuk, menigeen zal na lezing van dit meesterwerk nog
eens gaarne het werk op het tooneel wenschen te zien.
De Rotterdammer.

Benima, C., Platonische liefde, blijspel. Eenvoudig gebonden f 1.25, modern gebonden f 1.45.
Een bijzonder geestig geschreven tooneelstuk.

Laman Trip—De Beaufort, H., Willem van Oranje.
106 bladz. Eenvoudig gebonden f 1.50.
Dit tooneelspel behandelt het tijdperk van het beleg en ontzet van Leiden;
het teekent welk een kracht er uitging van den toen zieken Willem van
Oranje.

Utrechtsoh Dagblad.

Meester, J. de, De Kunstenaars des gemeenen Levens.
Eenvoudig gebonden f 1.25, modern gebonden f 1.45.
Het is een buitengemeen stuk en de typen zijn schitterend geteekend.
Prov. Overijs. en Zw. Ort.

Querido, Is., Aron Laguna, tooneelspel in drie bedrijven.
Eenvoudig gebonden f 1.65, modern gebonden f 1.85.
In den dialoog toont zich hier Querido als gewoonlijk een groot meester,
het is pakkend geschreven, vol handeling.
Stemmen des Tilde.

Schendel, Arthur van, Pandorra, tooneelspel. Met afbeeldingen van een origineele teekening van J. H. Toorop.
Eenvoudig gebonden f 1.75, modern gebonden f 1.95.
Een merkwaardig tooneelstuk, dat ons verplaatst in de middeleeuwen, het
speelt te Florenee en behandelt den strijd eener vrouw. Mooi en origineel
is de stijl van Van Schendel, aantrekkelijk juist door zijn abruptheid soms.
N. v. d. Dag.

Vermeer, Ernst, de Leugen der Liefde, tragedie in vijf
bedrijven. f 1.65 gecartonneerd, f 1.95 gebonden.
Een spannend gegeven, de mislukking van een huwelijk door wanbegrip,
elkaars karakter niet begrijpen, een hel die eindelijk voert tot een moord
op den echtgenoot. Een pakkend stuk.
Leeuwarder Crt.

NEDERLANDSCHE
HISTORISCHE BIBLIOTHEEK
UITGEGEVEN ONDER LEIDING VAN

Prof. Dr, H. BRUGMANS
GEILLUSTREERD ONDER TOEZICHT VAN

----- Mr. N. BEETS,
Oud-Onderdirecteur van 's Rijks Prentenkabinet.
(DE EERSTE DEELEN WERDEN GEILLUSTREERD DOOR WIJLEN E. W. MOES.)
VAN ALLE DEELEN WERDEN 25 EXEMPLAREN GEDRUKT OP ZWAAR
ENGELSCH PLAATPAPIER EN GENUMMERD VAN 1-25; DEZE UITGAVE WORDT NIET HERDRUKT. 0 DEZE DEELEN ZIJN VERKRIJGBAAR GEBONDEN IN GEHEEL LEDEREN BAND MET GOUDSTEMPEL
a f 25.— EN IN HALPLEDEREN BAND (RELIURE D'AMATEUR) a f 27.50.

et is een gelukkig denkbeeld geweest van den Amsterdamschen
uitgever om de belangrijkste tijdperken uit ons verleden door
H
bekwame handen te doen beschrijven en die geschiedwerken in een

aantrekkelijken vorm te doen verschijnen, verlucht door afbeeldingen
uit dien tijd zelf afkomstig. a Nergens toch zijn, vooral in de 17e en
18e eeuw, meer historieprenten in het licht gegeven dan in ons vaderland. Uitgevers in het buitenland hebben reeds vaak van dien schat
gebruik gemaakt en ware ons land grooter en zijn lezend publiek talrijker dan zouden zeker soortgelijke uitgaven ten onzent niet zeldzaam
zijn. Het is een gelukkig verschijnsel dat zij thans ondernomen worden I
Mr. W. H. de Beaufort In .,Museum".
IMM■111■10

Tot heden zijn reeds verschenen in kloek 40 formaat:

Blok, Prof. Dr, P. J., Willem de Eerste, Prins van Oranje,
Met 103 platen en portretten. 2 deelen "a ingenaaid f 8.—, gebonden f 10.50.
Het is buitengewoon boeiend, de ontwikkeling van den prins te volgen, zooals
hij geleidelijk tot klaarheid komt over zijn standpunt op het staatkundig terrein
en zijn weg vindt naar zijn levenstaak, hoe hij meer en meer wordt tot den
leider van het groeiend verzet tegen Spanje in de Nederlanden.
Het boek is, als alle deelen dezer historische bibliotheek, schitterend verzorgd.
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Het is geïllustreerd onder toezicht van Mr. N. Beets en voorzien van een
reeks van fraaie portretten van den prins, zijn verwanten en zijn tijdgenooten
en een groot aantal andere afbeeldingen.
De Gids.
Ik ben blij dat wij dit werk hebben. Het is de eerste, aan moderne weten schappelijke eischen voldoende, biografie van den Vader des Vaderlands.
Buitenlanders hebben er hunne krachten aan beproefd ; het is een heuglijk feit
dat thans een Nederlander hun werk op veel betere wijze heeft overgedaan.
Blok's biografie komt mij voor de voorkeur te verdienen boven al de vroegere.
Zij is betrouwbaar, de vele bronnen zijn met kritiek gebruikt; het beeld van
den Prins is geschreven met liefde en eerbied en met oprechtheid en naar waarheid ontworpen.
Dr. N. Japlkse in „Onze Eeuw".
Voici un ouvrage de premier ordre, non seulement au point de vue du fond,
mais encore au point de vue de la forme. Le lecteur est dès l'abord séduit
et reste sous le charme jusqu'au bout, partagé entre l'interêt souvent dramatique du texte et l'agrément des images.
M. Blok est le premier historien hollandais, qui s'est risqué a écrire une
biographie du Prince d'Orange, il raconte avec clarté et nous montre que
l'historien du peuple hollandais est pleinement a l'hauteur de la tache.

Blok, Prof. Dr, J. P., Frederik Hendrik, Prins van Oranje,
geïllustreerd onder leiding van Mr. N. Beets, oud-onderdirecteur
van 's Rijks Prentenkabinet. Ingen. f 8.—, gebonden f 10.50.
Een zeer uitgebreide en wetenschappelijke studie over den grooten Prins, een
hoog lezenswaardig werk.
Boekengids.
Wie dit werk van Prof. Blok leest krijgt een duidelijk beeld van Frederik
Hendrik. De derde Oranje-prins heeft zich altijd in groote waardeering
mogen verheugen. Professor Blok komt niet tot een ander resultaat. Wij
zien Frederik Hendrik na lezing van deze biografie voor ons als den verstandigen, wijzen vorst, die zeer de gave had om met menschen om te
gaan. Ook dit deel van de Hist. Bibliotheek verdient zeker opname in de
schoolbibliotheken.
J. L. J. ten Dam Ham, in het „Weekbl. v. Gyms. en Midd. Ond."
Na Prins Willem, zegt Prof. Blok in zijn voorrede, is Frederik Hendrik
voor mij de sympathiekste der oude Oranjes. Daarom beschreef ik het leven
van zijn vader en het zijne.
Een belangrijk illustratief materiaal vergezelt den tekst. Alles te samen genomen is dit dertiende nummer van de Nederlandsche Historische Bibliotheek een uitgave die belangstelling zal vinden bij allen die de figuur van
Frederik Hendrik bewonderen en tot verdieping van de kennis ervan zal
bij dragen.

Brugmans, Prof. Dr, H., Opkomst en Bloei van Amsterdam, Met 82 platen en portretten. Ing.

f7.—, geb. f9.50.
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Er is niet alleen begrip en kennis, er is ook een considerable mate van talent
noodig om een boek te schrijven, dat zoo aangenaam leesbaar is en een zoo
welgeklonken geheel vormt als deze „Opkomst en Bloei van Amsterdam" door
Prof. Brugmans.
Elsevier's Gal. Maandblad.
In Meulenhoff's voortreffelijke Nederlandsche Historische Bibliotheek is door
den leider der Bibliotheek een zeer belangrijk werk uitgegeven over de
Geschiedenis van Amsterdam tot 1795.
Professor Brugmans geeft hier een uitstekend boek, dat getuigt van een
grondige kennis van Amsterdam en de Amsterdamsche geschiedenis. Het is
boeiend geschreven, terwijl talrijke fraaie prenten den inhoud op voortreffe
lijke wijze illustreeren.
De Groene Amsterdammer.

Brugmans, Prof. Dr, H., Het Nieuwe Amsterdam. De
Geschiedenis van Amsterdam 1795 tot den tegenwoordigen
tijd. Geïllustreerd onder toezicht van Mr. N. Beets, OudOnderdirecteur van 's Rijksprentenkabinet. Prijs ingen. f 7.50,
gebonden f 9.75.
Aan niemand beter dan aan Prof. Brugmans kan deze bewerking van de geschiedenis van A'dam worden toevertrouwd, daar hij reeds in zijn werk
„Opkomst en Bloei van Amsterdam** van zijn groote kennis en liefde voor
onze hoofdstad heeft getuigd.
In klaren, helderen stijl, zooals wij dit van hem gewend zijn, heeft Professor
Brugmans zijn boek geschreven en zoo krijgen wij dus wel een duidelijk
beeld van het nieuwe Amsterdam. Een bijzondere aantrekkelijkheid van het
werk vormt dat het geïllustreerd is onder toezicht van Mr. N. Beets, oudonderdirecteur van Rijksprentenkabinet.
N. Rotterdammer Courant.
Bij de Firma J. M. Meulenhoff verscheen een werk in de Ned. Hist. Bibliotheek dat sterk de aandacht zal trekken van allen die zich voor de geschiedenis van de hoofdstad des rijks in de afgeloopen eeuw interesseeren.
Het is getiteld : Prof. Dr. H. Brugmans : Geschiedenis van Amsterdam, Het
Nieuwe Amsterdam van 1795 tot op den tegenwoordigen tijd. Wij kunnen
den bekwamen schrijver dankbaar zijn voor deze merkwaardige studie, die
versierd is met verschillende belangrijke illustraties.
H aagso he Post.

Colenbrander, Dr, H. T., De Bataafsche Republiek , Met
68 platen en portretten. Ingenaaid f 8.—, gebonden f 10.50
Er komen in dit werk vele pittige bladzijden voor met scherpe karakteristieken
der hoofdpersonen en heldere uiteenzettingen van belangrijke gebeurtenissen.
Onze historische literatuur, dat zij uitdrukkelijk geconstateerd, is door dit werk
van Dr. Colenbrander een uitmuntend en een rijk geïllustreerd werk rijker
geworden.
Dr. M. G. de Boer In het „Tljdsohr. v. Gesoh., Land- en Volkenk.".
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Colenbrander, Dr, H. T., Inlijving en Opstand. Met 55
platen en portretten. Ingenaaid f 7.
gebonden f 9.50.
Colenbrander beschikt over bondige kracht van zegging en uitbeelding. Waar
hij den Opstand beschrijft, warden de plastische, treffende wendingen, die wij
van dezen schrijver gewoon zijn, veelvuldiger. Wij mogen Dr. Colenbrander
dankbaar zijn, dat hij zich tot soberheid heeft bepaald; juist in zijn kalme
zakelijkheid ligt ditmaal de groote verdienste van het verhaal. Buitengewoon
duidelijk treden zoowel de toestanden tijdens de inlijving als de gebeurtenissen
van den opstand ons voor oogen.
Prof. J. Huizinga in „De Olds".
Het boek is nergens dor, altijd interessant, vertelwijze eenvoudig en degelijk,
de uiteenzetting helder, zonder langdraderigheid. Een werk dat een hooge
plaats belooft in te nemen in Meulenhoff'q Historische Bibliotheek.
Het Vaderland.

Colenbrander, Dr.H.T., Schimmelpenninck en Koning
Lodewijk. Met 52 platen en portretten. Ing.f7.--, geb.f9.50.
Rijk geïllustreerd, mooi uitgegeven, uitstekend geschreven.

Algem. Handelsbl.

De uitvoering is uitstekend; deze uitgave is zoowel een wetenschappelijk werk
door studie en inhoud als een boek voor ieder ontwikkeld Nederlander.
Vragen van den Dag.

Colenbrander, Dr. H. T., Vestiging van het Koninkrijk
(1813-1815). Geïllustreerd onder toezicht van Mr. N. Beets,
Oud-Onderdirecteur van 's Rijks Prentenkabinet, ingenaaid
f7.50, gebonden f 9.75.
Zeer uitvoerig, met ruime aanhaling van bewijsstukken in de oorspronkelijke taal, wordt hier de vestiging van het Koninkrijk verhaald. Het moge
maar twee jaar uit onze geschiedenis behandelen, de schrijver vat zijn taak
breed op en hoe hier de grondslagen worden gelegd van de latere scheiding
van 1830 blijkt hier duidelijk.
Wie dit boek goed gelezen heeft begrijpt meteen de heele periode, tot 1830
toe.
L. J. ten Dam Ham in het Weekblad voor Gymn. & Middelbaar Onderwijs.
Is het eigenlijk noodig om veel te schrijven over het boek dat een van de
beste Nederlandsche geschiedschrijvers heeft geschreven over een buitengewoon interessant tijdperk dat op heel Nederland en zijn staatsrecht zoo'n
geweldigen invloed gehad heeft. Wij gelooven het niet. De schrijver heeft
gevoeld dat hij hier een taak te vervullen had. Er bestond nog geen boeiend
boek dat op goede wijze het licht liet vallen op de geschiedenis van de
belangrijke jaren die hij nu behandeld heeft. Prof. Colenbrander heeft zich
op voortreffelijke wijze van zijn taak gekweten.
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Zooals hij, uitvoerig en toch boeiend de vele gebeurtenissen van dien tijd
heeft geteekend, kan alleen iemand het die zich met hart en ziel aan de
bestudeering van de geschiedenis gegeven heeft.
Het Algemeen Handelsblad.
Reeds veel zijn wij den Leidschen hoogleeraar verplicht. Begonnen met zijn
bekende werk over de Patriotten heeft Dr. Colenbrander den geheelen
Franschen Tijd, maar ook onze vrijwording, behandeld. Dit boek is gewijd
aan de vestiging van het Koninkrijk en behandelt dus behalve de bevrijding
van het Grondgebied, de totstandkoming der Grondwet, de vereeniging met
België en de teruggave der koloniën. De illustraties zijn keurig, de repro..
ducties van enkele geestige spotprenten bijzonder goed.
De Nieuwe Courant.

Eysten, Mr. Dr. J., Het leven van Prins Willem II.
Met 47 platen en portretten. Ingenaaid f7. , gebonden f9.50.
—

Het moet erkend, dat de schrijver zich veel moeite heeft gegeven om zich van
de literatuur, handelende over Willem II, op de hoogte te stellen ; hij heeft
zijn vrij volledige kennis bovendien met eenige archiefvondsten vermeerderd.
De feiten in dit boek zijn over het algemeen zuiver en juist weder gegeven;
het hoofdstuk over den aanslag op Amsterdam las ik tot nu toe nergens zoo
goed als hier. De illustratie, waarvoor Mr. Beets gezorgd heeft, is zeer goed
geslaagd, terwijl het uiterlijk van het boek voortreffelijk is.
Dr. N. Japikse in „Het Vaderland".

Japikse, Dr. N., Johan de Witt. 2de druk. Met 59 platen
en portretten. Ingenaaid f8.. , gebonden f 10.50.
—

Dr. Japikse heeft zijn taak met nauwgezetheid en bijzondere liefde voor zijn
onderwerp volbracht, en zoo is zijn in eenvoudigen historiestijl geschreven
boek inderdaad een standaardwerk geworden, dat aan het doel, hetwelk hij
zich gesteld had : Johan de Witt, in zijn wezen en werk beter te leeren kennen
aan het Nederlandsche volk", beantwoordt.
Nw. Rotterd. Courant.
Dit is het Nederlandsche boek van Johan de Witt, waarop ons volk al zoo

lang gewacht heeft.

De Olds.

Niemand was meer aangewezen om het leven van Johan de Witt te schrijven.
dan Dr. Japikse, die zijn brieven op zoo'n voortreffelijke wijze heeft uitgegeven. Daardoor kent hij den man beter dan een onzer dezen kende. Als
wetenschappelijk geschrift — maar zonder omhaal van wetenschap — mag
het boek zeer hoog gesteld worden.
Prof. P. J. Blok in „Onze Eeuw".

Japikse, Dr, W., Prins Willem III, de Stadhouder-Koning,
geillustreerd onder toezicht van den schrijver. Ingenaaid f9.50,
gebonden f 11.75.
Leendertz Jr., Dr, P., Het leven van Vondel. Met 94
platen en portretten. Ingenaaid f 9. , gebonden f 11.50.
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Een mooi boek, dat goed geschreven, goed gedocumenteerd en fraai geïllustreerd is. Het geheel is een verstandige beschouwing over den dichter ; dat
mocht wel eens na de vele hoogdichterlijke beschouwingen van anderen.
Onze Eeuw.

Een absoluut betrouwbare levensbeschrijving van den grooten dichter, die
nazoeken en vergelijking van andere bronnen, vóór het verschijnen van dit
boek bekend, bij Vondel-studie vrijwel overbodig kan maken. juist aan zulk
een boek bestond behoefte en dat van Dr. Leendertz is in staat daaraan te
voldoen.
Zonder in uitvoerige beschouwingen te vervallen, weet Dr. Leendertz van
elk van Vondel's treurspelen helder en beknopt inhoud en strekking te geven,
en zooveel mogelijk de aanleiding te vermelden. Ook alle gedichten verstaat
hij in het leven van Vondel ter sprake te brengen, zoodat de oorsprong terstond duidelijk wordt. Dit acht ik een groote verdienste van het boek. De
verluchting van het boek is uitstekend ; ook vele weinig bekende portretten
luisteren den tekst Op.
J. F. M. Sterol( In „De Groene Amsterdammer."

Naber, Johanna W. A., Betje Wolff en Aagje Deken ,
f7. , gebonden f9.50. Met48planor .Igeaid
—

Mej. Naber heeft in haar werk ons een uitstekend beeld gegeven van het leven
en streven der beide vrouwen ; door grootere en kleinere citaten krijgen wij
een goed begrip van de ontwikkeling van haar talent, tevens van aard en
strekking van haar letterkundigen arbeid. Het boek is met een groot aantal
goede afbeeldingen verlucht.
Het Vaderland.
Met dit werk, door Teylers Tweede Genootschap met goud bekroond, wordt
ons een met warmte en ijver geschreven volledig overzicht gegeven van deze
twee, steeds merkwaardige vrouwen.
Men zal, omdat men hier een aangename en zakelijke lectuur in vindt, de
bewerkster dankbaar zijn. Mejuffrouw Naber heeft een mooi boek geschreven ;
aan de uitgevers komt een woord van lof toe voor de fraaie uitgave en
voor de onbekrompen illustratie.
De Nieuwe Taalgids.

Naber, joh.W., Prinses Wilhelmina, Gemalin van Willem V
Prins van Oranje. Met 91 platen en portretten. Ingenaaid f7.
gebonden f 9.50.
—,

De schrijfster heeft het zeldzame geluk gehad gebruik te kunnen maken van
de volledige correspondentie der prinses; door lange uittreksels uit tal van
brieven heeft haar boek groote aantrekkelijkheid verkregen. Er gaat door
deze wijze van bewerking van dit boek een eigenaardige bekoring uit ; een
eerste vereischte voor een werk, dat populair wil zijn.
Tijdschr. V. Geschied., Land- en Volkenkunde.

Stapel, Dr. F., De Geschiedenis van Nederlandsch.
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Indië, geïllustreerd onder toezicht van den scarijver. Ingenaaid f 7.50, gebonden f 9.75.
Een dergelijk boek is tot heden nog niet in Nederland verschenen, het geeft
de geschiedenis van Nederlandsch-Indië van de allervroegste tijden tot nu
toe. Wij zien in dit werk de ontwikkelingsgeschiedenis van Indië, niet alleen
de vestiging van het Nederlandsch gezag maar ook daarvóór gaan wij
eeuwen terug, waardoor ons hier een boek geboden wordt dat een overzicht geeft van het ontstaan en de ontwikkeling van ons mooie Indië. Het
is te verwonderen dat nog niemand de geheele geschiedenis van ons Indië
beschreven heeft populair-wetenschappelijk, daar ieder Nederlander en ieder
landgenoot in Indië toch zeker belang zal stellen in de geschiedenis van het
groote land dat als Nederlandsch-Indië een deel van ons Rijk uitmaakt.
Dr. Stapel, een alleszins bevoegd historicus, geeft een aangenaam geschreven,
goed gedocumenteerd boek.
Algem. Maandel. Biologie „Goede Boeken".
In de Nederlandsche Historische Bibliotheek onder leiding van Prof. Dr.
H. Brugmans, die reeds een vrij omvangrijke serie geschiedkundige werken
van bij uitstek bevoegde historici bevat, is deze studie van Dr. Stapel een
aanwinst van beteekenis.
Het betrekkelijk bescheiden bestek waarin het zeer overvloedig materiaal,
logisch en overzichtelijk bewerkt, is gehouden, maakt het boek bijzonder
geschikt als studiewerk, b.v. voor leerlingen van Middelbare Scholen, studenten enz. De uiteraard sterke beperking welke de schrijver zich moest
opleggen heeft geen schade gedaan, de verdienste van deze studie is er
voornamelijk in gelegen dat zij een inzicht geeft in de moeilijke problemen
waarvoor de kolonisatie vroeger gesteld werd en die ook thans nog, zij
het van anderen aard, de volle aandacht der Regeering opeischen.
Haagsohe oouarnt.

Theissen, Dr. J. S., De regeering van Karel V in de
Nederlanden. Met 68 platen en portr. Ing.f7.—, geb.f9.50.
Dit boek berust op zorgvuldige bronnenstudie, laat zich aangenaam lezen en
is goed geïllustreerd; het mag een aanwinst heeten voor onze historische
literatuur.

P. J. Blok in „Onze Eeuw".

De literatuur over den tijd van Karel V is door Dr. Theissen met een belangrijk werk verrijkt. De schrijver heeft zich niet tevreden gesteld met kennisneming van de bronnen en de literatuur ; hij heeft, het meest voor de sociale
geschiedenis, nieuw archiefmateriaal aangebracht en verwerkt.
Bijdragen voor Vaderlandsohe Gesohledenis.

Reproductie van de bandversiering van Arthur van Schendel:
Der Liefde Bloesems, geteekend door P. A. H. Hofman.
Zie blz. 18.

(Op den band is goud, wat hier geel is.)

SCHOOLBOEKEN
MEULENHOFF'S LECTUUR
LES MEILLEURS AUTEURS FRANQAIS - MA PREMIERE
COLLECTION - SAMMLUNG DEUTSCHER SCHRIFTSTELLER - MEINE ERSTE SAMMLUNG - MEULENHOFF'S ENGLISH LIBRARY - MY FIRST COLLECTION
- BIBLIOTHEEK VAN NEDERLANDSCHE SCHR1IVERS DIETSE LETTEREN
11.....1

ALGEMEENE BESPREKINGEN.

De uitgever J. M. Meulenhoff legt er zich op toe, het schoolboek
in een passend, aantrekkelijk kleed te steken en als wij zijn verschillende uitgaven in de moderne talen ter hand nemen, moeten
wij getuigen, dat hem dit wèl gelukt is.
Verslag van de Nationale Tentoonstelling van „Het Boek" te Amsterdam.

Met de meeste belangstelling hebben we kennis gemaakt met de
uitgaven van de ondernemende Uitgevers-firma J. M. Meulenhoff.
Reeds dadelijk trof het goed verzorgde uiterlijk: de aardig getinte
bandjes, met keurigen titeldruk en smaakvolle randversiering, die
het buitenlandsche handelsproduct al dadelijk in de schaduw stellen.
De werkjes doorbladerende, zagen we den tekst met portretten der
schrijvers en hier en daar met aardige lichtdrukjes, terwijl de verklaringen veelal in de taal zelf gesteld zijn, over 't geheel uitmunten
Het Museum.
door bescheidenheid en duidelijkheid.
Een aardige, goed verzorgde uitgaaf.
De deeltjes zijn bewerkt en toegelicht voor het gebruik in de klas
Alg. Handelsblad.
of voor zelfstudie en geven een goede keuze.
De keuze en de bewerking der deeltjes door bevoegde leeraars,
komt ons voor zeer gelukkig te zijn. De uitgever besteedde alle
5
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zorg aan deze uitgaven, die zoo een aantrekkelijke bibliotheek
vormen van lectuur in de Nederlandsche en de moderne talen,
Algem. Maandel, Bibliogr.
en . . . niet kostbaar zijn.
Van deze mooie uitgaven hebben wij reeds meer dan een nummer
met lof besproken. Een kennismaking met deze mooi gestoffeerde
De Katholieke School.
werkjes bevelen wij ten zeerste aan.
Bij het inzien van de ons gezonden deeltjes, hebben wij weder niets
School met den Bijbel.
dan lof voor bewerking, druk en uitvoering.
Wat de keurig gebonden deeltjes van Meulenhoff's uitgaven betreft,
deze zijn alleszins aanbevelenswaardig. Alle deeltjes zijn met de
beste portretten van de schrijvers voorzien en getuigen van goeden
Nieuws van den Dag.
smaak en van zaakkundige keuze.
De uitgevers hebben met deze uitgave een ernstigen arbeid ondernomen, die zeker ieders sympathie, laten we hopen, ook ieders
N. Schoolblad.
waardeering zal ondervinden.
Keurig zien deze boekjes in stevige bandjes er uit. Aanlokkelijk
bepaald. De portretten van de schrijvers naast een enkele illustratie
zullen de lezers wel bevredigen. De aanteekeningen, die de gebruikers door de moeilijkheden heen moeten helpen, bestaan voor
het meerendeel uit omschrijvingen in de taal zelf. Ook moet de
keuze der stukken en gedichten geprezen worden. De uitgave van
deze handige boeken is een groote aanwinst te noemen.
De Vacature.

De firma Meulenhoff heeft oog voor de eischen van schoonheid
bij hare schooluitgaven. Zoo toont zij deze ook bij de uitgave
harer verschillende Lectuur-Series voor de moderne talen. Nuttige
boekjes voor M.U.L.O.-Scholen, H.B.S., en Gymnasia.
De Sollicitant.

De boekjes zien er keurig uit, zij zijn voorzien van een fraai portret
van den schrijver, van een beknopte biographie en eene inleiding
over het werk zelf. Bovendien bevatten zij verklarende aanteekeningen. Uitvoering en bewerking verdienen alle lof. Een mooie
De Bode.
collectie.
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P onze middelbare scholen en gymnasia bediende men zich.
0
vroeger veelal van buitenlandsche edities van Fransche klassieken, o.a. de bekende goede serie van Velhagen Klasing. De Firma
El

J. M. Meulenhoff, te Amsterdam, zich er toe zettend daartegen te
concurreeren, zag terecht in, dat zij door het geven van Fransche
aanteekeningen een groot voordeel zou hebben boven de Duitsche
uitgaven, terwijl de prijs in vele gevallen zelfs billijker is. Deze
aanteekeningen staan niet aan den voet der bladzijde, doch achterin,
wat minder vermoeiend is bij de lectuur. De verschenen deeltjes
zijn met groote letter gedrukt, net gebonden en keurig uitgevoerd.
Alg. Handelsblad.

De inhoud is met zorg gekozen. Mannen van naam hebben gezorgd
voor de noodige verklaringen. Typografisch is de uitgave uitstekend.
Van ganscher harte hopen wij, dat de Firma Meulenhoff, die met
deze uitgave eer ingelegd heeft, ook verder succes moge hebben.
Onze Vacature.

De uitvoering is zeer fraai. Wie gebonden nummers bestelt handelt
wijs. Het mooie deftige bandje verhoogt den prijs met slechts 25 cents.
Oh. Schoolblad.

Het verschijnen dezer serie is toe te juichen. Wij kunnen zeggen,
dat de Firma Meulenhoff geslaagd is, een goede uitgave te geven,
netjes uitgevoerd, met duidelijken druk, in een aantrekkelijk bandje.
Door bekwame deskundigen is de bewerking geleverd.
Kath. Schoolblad.

1. Le bourgeois gentilhomme, par Molière, avec notices et
notes explicatives, par C. R. C. Herckenrath, 3e Edition,
f 0.85, Rel. f 1.15.
2. L'avare, par Molière, avec notices et commentaire, par
C. R. C. Herckenrath. 4e Edition, f 0.85, Rel. f 1.15.
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de mon moulin (Choix) et trois contes du Lundi,
par A. Daudet, accompagnés de notes et d'une carte, par
P. v. Duinen. 2e Ed. f 0.85, Rel. f 1.15.
4. Mercadet, par H. de Balzac, comédie en trois actes en
prose. Avec une introduction, des notes et des remarques,
par Th. Stille, 2e Ed. f 0.85, Rel. f 1.15.
5. Phèdre, par J. Racine, tragédie en cinq actes. Annotations
par P. v. Duinen. 2e Ed. f 0.85, Rel. f 1.15.
6. Hernani, ou L'Honneur Castilian, par V. Hugo. Drame
en cinq actes, annoté par J. L. P. M. van Dijck, 6e Ed.
f 0.95, Rel. f 1.25.
7. Petite anthologie des prosateurs franvais, par G. Walch.
Contes et nouvelles. Tome premier. 3e Edition, f 1.15,
Rel. f 1.45.
3. Lettres

Alfred de Vigny, La canne de jonc; Honoré de Balzac, La reine
du désert; Edmond About, Le grain de plomb; ErckmannChatrian, Le vieux tailleur; Prosper Merimée, Mateo Falcone;
Alphonse-Daudet, L'enfant espion; Frédéric Mistral, Comment
je passai bachelier; Anatole France, A travers champs; Jules
Clarétie, Boum-Boum, Mme. Marie Robert-Halt, En famille;
André Lichtenberger, L'ange noir.

J. Racine, tragédie en cinq actes avec
notices et commentaire, par K. R. Gallas. 2e Ed. f 0.70,
Rel. f 1.—.

8. Britannicus, par

9. La fille de Roland, par Henri de Bornier. Drame en
quatre actes en vers. Introduction et notes par Th. Stille ,
6e Edition, f 0.95, Rel. f 1.25.
10. Choix de fables, par J. de La Fontaine. Notices et annotations par J. L. P. M. v. Dijck et K. R. Gallas. Illustrations
d'après Vimar. 3e Ed. f 0.85, Rel. f 1.15.
11. Sans famille, par H. Malot. Ed. simplifiée et arrangée
pour l'école par C. Roovers. 10e Edition, f 1.35, Rel. f 1.65.
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12. Colomba, par Prosper Merimée, annoté par C. Roovers.

3e Ed, f 0.95, Rel. f 1.25.
13. Mademoiselle de la Seiglière, par J. Sandeau, Comédie

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

en quatre actes en prose. Annotations par A. Zeller.
3e Edit. f 0.95, Rel. 1.25.
Batalle de dames ou Un duel en amour, par E. Scribe
et E. Legouve. Comédie en trois actes en prose. Avec une
introduction et des notes explicatives, par Th. Stille.
f 0.85, Rel. f 1.15.
Ruy Bias, par V. Hugo. Drame en cinq actes. Annotations
par J. P. L. M. v. Dijck. 3e Edition f 0.95, Rel. f 1.25.
Les femmes savantes, par Molière. Comédie en cinq actes
en vers. Notices et annotations par K. R. Gallas. 2e
Edition, f 0.70, Rel. f 1.—.
Petite anthologie des prosateurs franais, par G. Walch.
Contes et nouvelles. Tome deuxième. 3e Edition, f 1.15,
Rel. f 1.45.
Jules Sandeau, Le roi de Tamboulina; Emile Richebourg, Le
Magnien; André Theuriet, Les Pêches; Fran c ois Coppeé,
Mon ami Meurtrier; Alphonse Daudet, La chèvre de M.
Sequin; Guy de Maupassant, La Mere Sauvage; Emile Zola,
L'attaque du Moulin.
Le barbier de Séville, par C. de Beaumarchais. Comédie
en quatre actes. Annotations par H. J. F. Kip. 3e Edition,
f 0.85, Rel. f 1.15.
Mon petit trott, par A. Lichtenberger. Couronné par
l'Académie franqaise. Edition arrangée par J. Berdenis
v. Berlekom. 4e Edition, f 1.10, Rel. f 1.40.
Petite anthologie du thatre fratKais, par Th. Stille.
Tome premier. 2e Ed., f 1.15, Rel. f 1.45.
Maitre Pierre Pathelin; Molière, Le Dépit amoureux; Molière,
Les Précieuses ridicules.
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21. Petite anthologie du theatre frainais, par Th. Stille.
Tome deuxième, f 1.15, Rel. f 1.45.
A. de Musset. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée;
Mme de Girardin, La joie fait peur; 0. Feuilet, Le village.
22. Servitude et grandeur militaire, par A. de Vigny. Ann.
par C. Roovers, f 0.95, Rel. f 1.25.
23. Histoire de Gil Bias de Santillane, par Le Sage Ed.
abrégée et arrangée pour l'école. Notices et annotations
de L. J. Corbeau. f 0.95, Rel. f 1.25.
Histoire de Gil Bias. Vocabulaire f0.65.
24. Le Cid, par P. Corneille. Tragedie. Avec une introduction
et des notes explicatives par Edouard Borle. 3e Edition,
f 0.70, Rel. f 1.—.
25. Petite anthologie du thatre frainais, par Th. Stille. Tome
troisième. 2e Ed. f 1.15, Rel. f 1.45.
Francois Coppeé, Le Luthier de Crémone; André Theuriet, Jean
Marie; Theodore Botrel et G. de Saix, Le grénadier breton.
24. Le Cid, par P. Corneille. Tragedie. Avec une introduction
Contes, nouvelles, romans. Tome troisième. 2e Edition,
f 1.15, f 1.45.
Alfred de Vigny, Le cachet rouge; Rodolphe Toepffer, Le lac
de Gers, La bibliothèque de mon oncle; Henri Murger, La vie
de Bohème; Edmond About; Le roi des montagnes; Francois
La vieille tunique; Alphonse Daudet, Le sous-préfetCopeé,
aux champs, L'agonie de la Sémillante; Le Turco de la
Commune; Emile Zola, L'Inondation.

27. Sacs et parchemins, par J. Sandeau. Annotations par
A. Zeller, 2e Edition, f 1.35, Rel. f 1.65.
28. Athalie, par J. Racine. Tragedie, tiree de l'Ecriture
Sainte. Avec notices, tableau et commentaire par J. W.
Marmelstein. 2e Edition, f0.85, Rel. f 1.15.
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29. Histoire d'un consent de 1813, par Erckmann-Chatrian.
Ed. abrégée a l'usage des écoles hollandaises, par J. L. P.
M. van Dijck, 3e Edition, f 0.95, Rel. f 1.25.
30. Maitre Pierre Pathelin. Farce du XVe Siècle. Editée par
Th. Stille. f 0.65.
31. Romain Kalbris, par H. Malot. Edition simplifiée et
annotée par J. A. Dijkshoorn. 4e Ed., f 1.20, Rel. f 1.50.
32. Petite anthologie des poétes fra/Kais, A l'usage des écoles
hollandaises par G. Walch. I. 4e Ed. f 1.15, Rel. 1.45.
33. Andromaque, par Jean Racine. Tragédie en cinq actes.
Avec notices et commentaire par K. R. Gallas. 2e Edition,
f 0.70, Rel. f 1.—.
34. Petite anthologie des poètes franais, par G. Walch. A
l'usage des écoles hollandaises. Tome troisième. 3e Edition, f 1.15, Rel. f 1.45.
35. Histoire de Napoléon, racontée par divers auteurs. Annotations par E. J. Bomli. Avec de nombreuses illustrations.
f 1.15, Rel. f 1.45.
36. Petite anthologie des poètes frarwais, par G. Walch. A
l'usage des écoles hollandaises. Tome troisième. 3e Edition, f 1.15, Rel. f 1.45.
37. Impressions de voyage, par A. Dumas (père). Descriptions, anecdotes, légendes, souvenirs historiques. Compiles
et annotés par C. Goedeljee. f 0.95, Rel. f 1.25.
38. L'Ami Fritz, par Erckmann—Chatrian, Edition abrégée
par A. Haringx, 2e Edition, f 1.15, Rel. f 1.45.
39. Le gendre de monsieur Poirier, par E. Augier et Jules
Sandeau. Avec notices et notes explicatives par A. Zeller,
2e Edition, f 0.75, Rel. f 1.05.
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40. Cinq semaines en ballon, par Jules Verne. Edition abrégée.
Annotée par H. J. F. Kip, f 0.95, Rel. f 1.25.
41. Perdue, par Henry Greville. Edition abrégée et annotée
par M. A. du Crocq—v. d. Burg et G. H. du Crocq. 2e
Edition, f 0.95, Rel. f 1.25.
42. La petite Fadette, par George Sand. Edition annotée par
M. A. de Crocq et H. G. Du Crocq, f 1.15, Rel. f 1.45.
43. La jeune sibérienne, les prisonniers du Caucase, par Xavier
de Maistre. Edition ann. par A. Zeller, f 0.75, Rel. f 1.05.
44. Chatterton, par A. de Vigny. Drame en trois actes. Edition annotée par M. A. du Crocq—v. d. Burg et H. G. du
Crocq, f 0.95, Rel. f 1.25.
45. Zaïre, par Voltaire. Tragedie en cinq actes en vers. Avec
une introduction et des notes explicatives par C. Roovers,
f 0.75, Rel. f 1.05,
46. Le petit roi, par A. Lichtenberger. Edition arrangée pour
la jeunesse par A. v. Kempen, f 0.95, Rel, f 1.25.
47, Madame Thérèse, par Erckmann—Chatrian. Edition
abrégée, annot. par A. D. J. van 't Hooft, f 1.20, Rel. f 1.50.
48. Le monde ou l'on s'ennuie, par Edouard Pailleron. Annoté
par H. J. F. Kip, f 0.85, Rel. f 1.15.
49. FraKois le Champi, par George Sand. Annoté par M.
Premsela, f 0.95, Rel. f 1.25.
50. Auteurs modernes I, par C. L. de Liefde, f 1.15, Rel, f 1.45.
51. Line, par A. Lichtenberger. Edition arrangée pour l'école
par E. A. C. Bunk, f 0.95, Rel. f 1.25.
52. La peur de vivre, par H. Bordeaux. Couronné par l'acadé
mie franq. Annot. par J. Fransen, f 1.20, Rel. f 1.50.
53. Les travailleurs de la mer, par Victor Hugo, Arrange
pour l'école par J. A. Dijkshoorn, f 0.95, Rel. f 1.25.
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54. Maria Chapdelaine, par L. Hémon. Annot. par J. Fransen,
d'après la 650.000e éd. frarK. f 1.45, Rel. f 1.75.
55. Le Tartuffe, par Molière. Comédie. Annotations par J.
Fransen, f 0.70, Rel. f 1.—.
56. Polyeucte, par P. Corneille. Tragédie chrétienne, avec
une introduction et des notes explicatives, par J. W. Marmelstein, f 0.70, Rel. f 1 .—.
57. Choix de belles pages, par George Duhamel. Annotations
par A. A. Sirks Joustra, f 1.10, Rel. f 1.40.
58. La petite soeur de Trott, par A Lichtenberger. Par. J. Berdenis van Berlekom, f 0.95, Rel. f 1.25.
59. Les précieuses ridicules, par Molière. Par Th. Stille,
f 0.65, Rel. f 0.95.
60. Le jeu de l'amour et du hasard, par Marivaux, annoté par
G. Aviat. f 0.75, Rel. f 1.05.
61. La petite mademoiselle, Roman par H. Bordeaux, annotations de E. J. Bomli. f 1.20, Rel. f 1.50.
62. Les cinq sous de Lavarède, par Paul d'Ivoi, Annoté par
H. J. F. Kip. f 1.10, Rel. f 1.40.
63. Esther, par J. Racine, tragédie, avec une introd. et notes
explicatives, par J. W. Marmelstein. f 0.65, f 0.95.
64. Auteurs modernes tome II, par C. L. de Liefde. Contes et
nouvelles. f 1.15, Rel. f 1.45.
65. Les trois mousquetaires, par A. Dumas (père). Edition
abrégée et ann. par E. J. Bomli. Must. f 1.15, Rel. f 1.45.
66. La petite, par A. Lichtenberger. Edition arrangée pour
l'école par E. A. C. Bunk. Illustr. f 1.15, Rel. f 1.45.
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67. l'Ile rose, par Charles Vildrac. Edition arrangée pour
l'école par J. Fransen, docteur ès lettres. Illustrations par
Edy Legrand. 2e Edition f 1.45, Rel. f 1.75.

68. Le forban noir, par Pierre Maël Edition illustrée et arrangée pour l'école par F. C. Dominicus. f 1.35, Rel. f 1.65.
69. Les plus beaux yeux du monde, par J. Sarment. Edition
annotée par Dr. J. Fransen. f 1.15, Rel. f 1.45.
70. Confession de minuit, par Georges Duhamel, Edition annotée par J. Phaf. f 1.15, Rel. f 1.45.
71. Ii faut marier Jean, par Claude Ardel, annotée par T. J.
C. Gerritsen. f 1.35, Rel. f 1.65.
72. Monsieur des Lourdines, par A. de Chateaubriant, annotée par H. Noordhoff. f 1.35, Rel. f 1.65.
73. Robe de laine, par H. Bordeaux, annotée par M. J. Ornée.
f 1.35, Rel. f 1.65.
74. 1'Or par Blaise Cendrars, annotée par Dr. J. S. Wijler.
f 1.15,Rel. f 1.45.
75, Patachou, par T. Derème, annotée par Dr. Premsela.
f 1.15, Rel. f 1.45.

Verkleinde reproductie uit
La Fontaine Tables.

MA PREMIERE COLLECTION
Lectures pour la jeunnesse. Illustrées.
k vind dat de Firma Meulenhoff met haar „Première Collection"
uitstekend geslaagd is in haar pogingen om in de, blijkbaar van
vele zijden gevoelde, behoefte te voorzien: een eenvoudige, boeiende
lectuur voor de leerlingen van onze eerste klasse te brengen. --, De
verhaaltjes zijn boeiend, de illustraties aantrekkelijk; de vertalingen
der moeilijke woorden aan den kant zullen het lezen zeer vergemakkelijken en veel minder inspannend makend. Bovendien ziet het
bandje er aardig uit en is de prijs hoogst billijk te noemen. — Redenen
waarom ik de kennismaking met die werkjes gaarne aanbeveel.
R. Borggreve In het „Weekb. v. gymn. en middelb. Onderwijs".

Notre collection se compose de petits récits et contes, dont on
pourra se servir dans les classes supérieures de l'école primaire et
dans les classes inférieures de l'école secondaire. Mais aussi nous
croyons faire oeuvre utile en donnant en mane temps des lectures
attrayantes, des volumes que l'élève puisse lire avec plaisir a la
maison. — Ce sera donc un collection d'ouvrages destinés a la
jeunesse, et que nos élèves ne regarderont pas en premier lieu comme
des lectures classiques ou des livres d'étude, mais comme de petits
livres qui amusent et qui chassent l'ennui, en un mot: de bons
petits amis! — Nous recommandons cette „Première collection" a
tous ceux qui, dans notre pays, sont, chargés d'enseigner le frangais
aux élèves de 12 a 15 ans.
(Tiré de le preface de l'éditeur.)

. La ménagerie Bouscairas, par H. Marchand Illustrée. Annotations par H. J. Schoo, 5e Edition, f 0.65, Cart. f 0.85.
2.

Trois histoires. Les gendarmes par A. Delvallé. Nouvelle par Marie Zwolff. Tulipe noire ou tulipe rouge,
par Louis Rivière, Illustrées. Arranges et annotées par
C. Roovers, 2e Edition, f 0.65, Cart. f 0.85.
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3. Les pérégrinations de camarade. Le petit marchand
d'aiguilles, par Mme J. Colomb. Illustrées. Annot. par A.
S. Schroevers. 5e Ed., f 0.65, Cart. f 0.85.

4, La Belle-Nivernaise, par Alphonse Daudet. Le roman
d'un rémouleur, par J. Girardin. Illustré. Edition abrégée
et annotée par L. J. Corbeau. 7e Ed., f 0.65, Cart. f 0.85.
5, Un gendarme par téléphone: Un niais. Par Charles
Normand. Illustré arrangé et annoté pour l'Ecole par C.
Roovers. 2e Edition f 0.65, Cart, f 0.85.
6. La bourse d'argent, par E. Richebourg. Le lièvre de
Daudillot par Ch. Grandmougin. Le reveillon de M.
Peyrusse, par. J. Normand. Le dindon, par M. Marion.
Voyage a la recherche de quatre lits, par Pitre Chevalier.
Illustré. Annotations par D. de Lange. 2e Edition, f 0.65,
Cart. f 0.85.
7. Enfant de la mer, Le Menuet du Boeuf, par Charles Canivet. Illustré. Annotations par L. J. Corbeau. 3e Edition,
f 0.65, Cart. f 0.85.
8. Le bonnet d'un cosaque, par Paul Célières. La chaloupe
de Jean Leblairot, par Mme J. Colomb. Les deux écoliers
de Westminster, par E. Souvestre. Illustr. Ann. par
A. S. Schroevers. 2e Edition f 0.65, Cart, f 0.85.
9. La révolution chez M. Chopart. Les fils du contrabandier, par Mme De Sannois. La fortune de Frits Braendier, par Mme J. Colomb. Illust. Annot. de L. J. Corbeau,
2e Edition f 0.65, Cart, f 0.85.
10. Le bouquet de roses, par Emile Richebourg, „L'Obus -,
Line fantaisie de la Princesse Juliane" par Mme J.
Colomb. Le parapluie par Guy de Maupassant. Illust.
Annotations par A. S. Schroevers, 2e Edition, f 0.65,
Cart. f 0.85.
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11. Les aventures de M. Collin-Tampon, par J. Girardin.
Il lust. Annot. de A. Haringx, f 0.65, Cart. f 0.85.
12. Deux comédies. Le bon Paté. La tête de M. Benoit.
Illustrées. Arrangées pour 1'Ecole, f 0.65, Cart. f 0.15.
13. Petites poésies a dire et a chanter. Recueillies par M. A.
E. Tromp. Illustr., f 0.65, Cart. f 0.85.

14. Bravoure &enfant par Mad. Hameau. Illustrée. Annot.
par P. B. Benjert et J. J. B. Elsinga, 2e Edition, f 0.65,
Cart. f 0.85.
15. Le cirque Fiasco, par E. Keyser, Annoté par H. J. Schoo.
Illustré, f 0.75, Cart, f 0.95.

Verkleinde reproductie uit Keyser La cirque fiasco.

MEULENHOFFS SAMMLUNG
DEUTSCHER SCHRIFTSTELLER
ET mag een daad van groote piëteit genoemd worden, in den
H
tegenwoordigen tijd met zijn rusteloos jagen naar nieuwe indrukken

en nieuwe emoties een „Sammlung Deutscher Schriftsteller
te doen aanvangen met de hier genoemde klassieken. Het is daarenboven een daad van moed en vertrouwen, de uitgave in een gewaad te steken, dat zoowel uitmunt door fijnen smaak als keurige
afwerking en ze binnen het bereik van ieders beurs te brengen. Uit
de keuze van de eerstelingen dezer serie spreekt een beginsel n.l.:
wat in deze serie opgenomen wordt, moet kunstwaarde bezitten,
moet mee helpen opbouwen het beeld van de Duitsche literatuur.
Mogen uitgever en samenstellers dit beginsel ook voor het verdere
deel dezer uitgave steeds hoog weten te houden. — De uitgevers
hebben met deze uitgave een ernstigen arbeid ondernomen, die zeker
ieders sympathie, laten wij hopen, ook ieders waardeering zal
ondervinden.
N. Schoolblad.
De uitgave van deze handige boeken is een groote aanwinst te
noemen. Er is zeer goede lectuur in opgenomen, zeer geschikt voor
school- en privaatgebruik.
De Vacature.
Het verschijnen dezer serie is toe te juichen. Wij kunnen zeggen,
dat de firma geslaagd is een goede uitgaaf te geven, netjes uitgevoerd, met duidelijken druk, in een aantrekkelijk bandje. Door bekwame deskundigen is de bewerking geleverd.
Katholiek Schoolblad.
"

. Das Wirtshaus im Spessart, von W. Hauff. Marchen.
Herausgegeben und mit Anmerkungen und Worterklarungen versehen von J. J. Lambermon, 4. Aufl., f 1.15,
Geb. f 1.45.
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2. Minna von Barnhelm oder das Soldatengliick, von G. E.
Lessing. Ein Lustspiel in ftinf Aufziigen. Herausgegeben
von B. v. d. Esch. 5. Auflage, f 0.80, Geb. f 1.10.

3. Egmont, von W. v. Goethe, Ein Trauerspiel in fiinf Aufziigen. Herausgegeben von D. v. Eck. 4. Auflage, f 0.70,
Geb. f 1.—.
4. Hermann und Dorothea, von W. v. Goethe, Herausgegeben von B. v. d. Esch. 4. Auflage, f 0.75, Geb. f 1.05.

5, Wilhelm Tell, von F. von Schiller. Schauspiel in ffinf
Aufziigen. Herausgegeben von Dr. C. E. Poser. Mit 5 Bildern. 6. Auflage, f 0.80, Geb. f 1.10.
6. Die Jungfrau von Orleans, von F. v. Schiller. Eine romantische Tragtidie. Herausgegeben von J. J. H. Lambermon.
5. Auflage, f 0.80, Geb. f 1.10.
7, Deutsche Balladen. Eine Auswahl der besten deutschen
Balladen. Neuere Zeit. Gesammelt von J. J. H. Lambermon
und Joh. Romp. Erster Band. 3. Aufl, f 0.95, Geb. f 1.25.

8. Maria Stuart, von F. v. Schiller. Trauerspiel in 5 Aufziigen.
Herausgegeben von J. Kroon. 4. Auflage, f 0.80, Geb. f 1.10.
9. Humor und Ernst, von E. J. Groth. Vier Erzahlungen.
Einleitung und Anmerkungen van Dr. C. E. Poser. 2.
Auflage, f 0.80, Geb. f 1.10.
I n h a l t: Die Kuhhaut, Kanonier Schimansky, Leopold Kammerlich, Kapitan Storm.
10. Novellen der Neuzeit. Erster Band. Mit Einleitung und
Anmerkungen von J. Kroon. 2. Auflage, f 0.95, Geb. f 1.25.
I n h al t: Fritz auf dem Lande von Hans Arnold, Aus dem
Knabenleben von Ernst Kossak. Ein Weihnachtsabend von
Clara Viebig. Die S6hne des Senators von Theodor Storm.
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11. Navellen der Neuzeit. Zweiter Band. Mit Einleitung und
Anmerkungen von J. Kroon. 2. Auflage, f 0.95, Geb. f 1.25.
I n h a 1 t: Peerke von Helgoland von Hans Hofmann. Der
Schiffbriichige von Hans Hoffmann. Der Kondukteur von use
Frapan. Der T6pfer von Kandern von Hermine Villinger.

12. Nathan der Weise, von G. E. Lessing. Ein dramatisches
Gedicht. Herausgegeben von Dr. F. Leviticus. 3. Auflage, f 0.80, Geb. f 1.10.
13. Deutsche Balladen Eine Auswahl der besten deutschen
Balladen. Neuere Zeit. Gesammelt von J. J. H. Lambermon
und Joh. Romp, Zweiter Band, 2. Aufl. f 0.95, Geb. f 1.25.
,

14. Iphigenie auf Tauris, von W. v. Goethe. Ein Schauspiel.
Mit Einleitung und Anmerkungen von J. A. M. Rijk. 2.
Auflage, f 0.75, Geb. f 1.05.
15. Glitz von Berlichingen mit der eisernen Hand, von W. v.
Goethe. Ein Schauspiel. Mit Einleitung und Anmerk. von
J. W. Weehuizen. 2. Auflage f 0.75, Geb. f 1.05.
16. Der Erbfarster, von Otto Ludwig. Trauerspiel in flinf
Aufziigen. Mit Einleitung und Anmerkungen von C.
Brouwer. 2. Auflage f 0.75, Geb. f 1.05.
17. Erahlungen, von Ernst Zahn. Vier Erzahlungen aus
„Helden des Alltags": „Der Geisz-Christeli", „Das Lea',
„Die Geschwister", „Wie der Huber-Dres zu Ehren
kam". Eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von
J. Kroon. f 0.95, Geb. f 1.25.
18. Novellen der Neuzeit. Dritter Band. Gesammelt von
J. Kroon. f 0.95, Geb. f 1.25.
I n h a 1 t: Das Kind von Frieda von Billow, Der Hiinnenk6nig
und die Spinnmadchen von Heinrich Sohnrey, Wie die Woldhauser Kaisers Geburtstag feierten von H. Sohnrey.
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19. Heine-Buch. Eine Auswahl aus Heinrich Heines Werken.
Gedichte und Prosa. Mit Einleitung herausgegeben von
G. Ras. 2. Auflage f 1.10, Geb. f 1.40.

20. Agnes Bernauer, von Friedrich Hebbel. Ein deutsches
Trauerspiel in fiinf Akten. Einleitung und Anmerkungen
von W. J. Noordhoek. 3. Auflage f 0.80, Geb. f 1.10.
21. Prinz Friedrich von Homburg, von Heinrich von Kleist.
Schauspiel. Herausgegeben von J. J. Lecker. 2. Auflage

f 0.80, Geb. f 1.10.
22. Aus dem Leben eines Taugenichts, von Josef Freiherr
von Eichendorff. Herausgegeben von G. Ras. 3. Auflage
I 0.75, Geb. f 1.05.

23. Peter Schlemihls wundersame Geschichte,
von Chamisso, mit Abbildungen. Herausgegeben von J. J.
Lecker. f 0.75, Geb. f 1.05.
Eine Einfiihrung in Goethes Leben und
Dichtung, mit vielen Abbildungen, herausgegeben von
G. Ras. f 1.35, Geb. f 1.65.

24. Goethe-Buch,

25. Die Biene Maja und ihre Abenteuer, von Waldemar
Bonsels, autorisierte Ausgabe ffir den Schulgebrauch,
herausgegeben von G. Ras. 4. Auflage f 1.35, Geb. f 1.65.
26. Faust, von Goethe, mit den Zeichnungen von Delacroix,
Der Tragticlie erster Teil, herausgegeben von G. Ras.
I 1.65, Geb. f 1.95.
27. Der Traum ein Leben, von F. Grillparzer. Dramatisches
Marchen in vier Aufziigen, mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von A. Petermeyer, f 0.75, Geb. f 1.05.
28. Wallenstein, von F. v. Schiller. Ein dramatisches Gedicht. 1. Wallensteins Lager. 2. Die Picolomini, f 0.85,

Geb. f 1.15.
6

76

SAMMLUNG MEULENHOFF

o

29. Wallensteins Tod, von F. v. Schiller. Ein dramatisches
Gedicht, f 0.85, Geb. f 1.15.
30. Die deutsche Romantik, eingeleitet von Dr. H. Gerversman, mit vielen Abbildungen, f 1.05, Geb. f 1.35.
31. Die Irrlichter, von M. Petersen, reich illustriert, herausgegeben von C. M. P. A. Fieck, f 1.05, Geb. f 1.35.
32. Emilia Galotti, von G. E. Lessing, herausgegeben von
Dr. F. Leviticus, f 0.80, Geb. f 1.10.
33. Kabale und Liebe, von F. von Schiller, Trauerspiel,
herausgegeben von J. J. Lecker, f 0.80, Geb. f 1.10.
34. Kleider machen Leute, von Gottfr. Keller, herausgegeben
von A. Petermeyer. 2. Auflage f 0.65, Geb. f 0.95.
35. Die drei gerechten Kammmacher, von Gottfr. Keller,
herausgegeben von A. Petermeyer, f 0.65, Geb. f 0.95.
36. Der Schimmeireiter, von Theodor Storm, herausgegeben
von A. Verduyn, illustriert, f 1.05, Geb, f 1.35.
37. Lasst Sonne herein, Heitere Geschichten und Plaudcreien
von Otto Ernst, gekiirzte Ausgabe mit Anmerkungen
versehen von S. S. Noach, f 1.15, Geb. f 1.45.
38. Miirike-Buch, eine Auswahl aus Eduard Miirikes Werken
fiir die Schul- und Privatlekture, herausgegeben von P.
Jorissen, f 1.15, Geb , 1.45.
39. Kinderfreuden and Kindertrinen, von Ernst von Wildenbruch, mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben
von C. P. Dijksterhuis. Illustr., f 1.10, Geb. f 1.40.
40. Moderne deutsche ErzRhler, herausgegeben von Dr. H.
Wolf, Band I, f 1.15, Geb. f 1.45.
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41. Die Madchenfeinde, von Carl Spitteler, herausgegeben
von Dr. H. Wolff, f 1.15, Geb. f 1.45.
42. Geist liche Dichtung, gesammelt und herausgegeben von
R. Schokker. (Fiir christliche Schulen), f 0.95, Geb. f 1.25.
43. Michael Kohlhaas, historische Erzahlung von H. v. Kleist,
herausgegeben von J. J. Lecker, f 0.95. Geb. f 1.25.
44. Das Kiinigskind aus dem Waadtlande, von L. Schorsch,
herausgegeben von J. H. Schouten. (Fiir christliche
Schulen), f 1.15, Geb. f 1.45.
45. Moderne deutsche Erzabler, herausgegeben von Dr. H.
Wolf, Band II, f 1.15, Geb. f 1.45.
46. Mozart ad der Reise nach Prag, von Eduard M6rike,
herausgegeben von P. Jorissen. Illustriert, f 0.65, Geb.
0.95.
47. Marchen, von Wilhelm Hauff, Volstandige Ausgabe.
448 Seiten. Illustriert von Jan Wiegman. Geb. f 1.65.
48. Ekkehard, Eine Geschichte aus dem zehnten Jahrhundert
von Jos. Victor von Scheffel. Illustriert von J. Wildschut.
478 Seiten. Geb. f 1.65.
49. Fontane-Buch. Eine Auswahl aus Theodor Fontane's
Werken. Herausgegeben von J. H. Schouten, f 1.15,
Geb. f 1.45.
50. Himmelsvolk, von Waldemar Bonsels. Ein Marchen von
Blumen, Tieren und Gott. Autorisierte Ausgabe, fiir den
Schulgebrauch herausgegeben von G. Ras, f 1.35, Geb.
f 1.65.

51. Die Judenbuche, Ein Sittengemalde aus dem gebirgigen
Westfalen von Annette Freiin von Droste-Hulshoff, herausgegeben von P. Jorissen, Oberlehrer an „de 6e H.B.S.
3-j. c." in Amsterdam. Illustriert von Jan Wiegman. f 0.65.
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52. Droste Hulshoff Buch, Eine Auswahl aus Annette von
Droste-Hulshoff's Werken fiir die Schul- and Privatlektiire, herausgegeben von P. Jorissen, Oberlehrer an
„de 6e H.B.S. 3-j. c." in Amsterdam, f 1.15, geb. f 1.45.
-

-

53. Stefan Zweig. Ausgewahlte Prosa herausgegeben von
Dr. H. Wolf, f 1.15, Geb. f 1.45.

W. v. Goethe 1/4 1749 — 1832).

MEINE ERSTE SAMMLUNG
FilR JUNGE LESER

ILLUSTRIERT

geeigneste Mittel zur Fortbildung in einer fremden Sprache
D AS
ist ohne Zweifel die Lektiire. Es empfiehlt sich daher, so bald

wie m6glich den Lernenden leichtverstAndliche, unterhaltende Bucher
in die HAnde zu geben. Schon in der Elementarschule kann damit
angefangen werden. Damit aber die jungen Leser nicht durch zu
grosse Schwierigkeiten abgeschreckt werden, ist es erwiinscht, ihnen
den Weg ein wenig zu ebnen und ihnen iiberall die hilfreiche Hand
zu bieten, wo die Gefahr nahe liegt, dass sie den Text nicht oder
nur annahernd verstehen wiirden.
Diese Erwagungen haben uns veranlasst „Meine erste Sammlung"
in die Welt zu schicken. Wir beabsichtigen darin eine Reihe bald
ernster bald heiterer Geschichten zu bieten, die fur Kinder von 12
bis 15 Jahren geeignet sind. Den W6rtern und Ausdriicken, welche
dem jungen Leser Schwierigkeiten bereiten k6nnten, haben wie dir
Uebersetzung ins Hollandische auf dem Rande der Seite beigegeben,
eine Methode, welche wir schon bei unserer franz6sischen Sammlung mit recht erfreulichem Erfolg einfiihrten.
Die mit der gr6szten Sorgfalt ausgewdhlten 135ndchen k6nnen
unbedenklich jedem Kin- de dieses Alters zum Lesen gegeben werden.
Wir wollen durch „Meine erste Sammlung" eine unterhaltende
Lektiire fur die oberen Klassen der Elementarschulen sowie fur die
ersten Klassen der Realschulen geben. Ausserdem hoffen wir durch
diese illustrierten Bandchen die Lust am Lesen zu erwecken und
zu stdrken, indem wie den Schiilern Bucher zur Unterhaltung geben,
welche sie mit Vergniigen und ohne Anstrengung midi zu Hause
lesen k6nnen. Auf diese Weise wird das Lernen eine Freude!
Allen Lehrern, die Kindern dieses Alters deutschen Unterricht zu
erteilen haben, sei hiermit „Meine erste Sammlung" bestens
empfohlen.
Vorwort des Verlegers.
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Grimm's Marchen. Herausgegeben und mit Erlauterungen
versehen von D. Kruyder. 3. Aufl. f 0.65, Kart. f 0.85.
2. Carlos und Nicolas. Kinderjahre in Argentinien, v. Rudolf
Schmied. Gekiirzte Ausgabe, mit Erlauterungen versehen
von A. M. Stellwagen. 2. Aufl. f 0.65, Kart. f 0.85.
3, Pole Poppenspaler, von Theodor Storm. Mit Worterklarungen von J. J. H. Lambermon. 4. Aufl. f 0.65,
Kart. f 0.85.
4, Der Schiffszimmermann. Erzahlung von Friedr. Gerstacker.
Herausgegeben und mit Erlauterungen versehen von M. D.
Spruit. 3. Aufl., f 0.65, Kart. f 0.85.
5. Tertianer auf Reisen, von Karl, v. Ecke. Bearbeitet von
joh. Romp. 3. Aufl., f 0.65, Kart. f 0.85.
6. Zwei Marchen von Hauff. Die Geschichte von dem kleinen.
Muck, Das Marchen vom falschen Prinzen, mit Erlauterungen versehen v. D. Kruyder. 2. Aufl. f 0.65, Kart. f 0.85.
7. Germelshausen, oder Das versunkene Dorf. Erz. v. Friedr.
Gerstacker. Herausg. von P. Jorissen. f 0.65, Kart, f 0.85.
8. Frohe Stunden im Marchenwald. J. M. Greep. Mit ErMuterungen versehen. f 0.65, Kart. f 0.85.

Reproductie

uit: Zwei

Marchen

von

Hauff.

MEULENHOFF S
ENGLISH LIBRARY
E uitgave van deze handige boekjes is een groote aanwinst te
D
noemen. Er is zeer goede lectuur in opgenomen, zeer geschikt
voor school- en privaatgebruik.

De Vacature.

Het zijn zeer smakelijke boekjes. Het portret van de schrijvers,
en, bij Dickens de amusante origineele illustraties, geven deze uitgaafjes nog meer aantrekkelijkheid.
Het Centrum.
Volumes of very attractive appearance, with frontispiece, introduction and notes.
Student's Monthly.
1.11.11111.1.1.1...........

1. Martin Chuzzlewit's Adventures in Yankeeland, bij Ch.
Dickens. Illustrated. Edited by W. v. Doorn. f 1.05,
Bound f 1.35.
2. The Prince and the Pauper, by Mark Twain, a tale for
young people of all ages. Ed. by J. Bouten. Second Ed.
f 1.05, Bound f 1.35.
3. Poems, by Tennyson, selected and annotated by M.
Elshout. f 1.05, Bound f 1.35.
4. Poems, by Byron, lyrical and narrative, selected by W. v.
Doorn. f 1.05, Bound f 1.35.
5. The Rose and the Ring, or the History of Prince Giglio
and Prince Bublo, by W. M. Thackeray. A fireside
pantomine for great and small children. With some of the
author's own illustrations. Edited by R. Klaver. f 1.05,
Bound f 1.35.
Mr. Klaver has done us a great service in making this admirable
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children's classic (Thackeray, The Rose and the Ring) accessible to Dutch pupils. Some of the original splendid drawings
illustrate the text.
Student's Monthly.

6. She, The Queen of the Amahaggar, by H. Rider Haggard, edited by C. E. Haas. f 1.05, Bound f 1.35.
7. She stoops to conquer, or The mistakes of a night,
by Oliver Goldsmith, edited by G. Bakker. f 1.05,
Bound f 1.35.
8. He went for a Soldier, by John Strange Winter, with
explanatory notes by R. Volbeda. f 1.05, Bound f 1.35.
9, The Merchant of Venice, by W. Shakespeare, adapted
and annotated for the use of schools by L. J. Guittart
and P. J. Rijneke. f 1.05, Bound f 1.35.

10. Twelfth Night or What you Will, by William Shakespeare. A comedy, edited and annotated by W. van
Doorn. f 1.05, Bound f 1.35.
11. Canadian Born, by Mrs. Humphrey Ward, adapted and
annotated for the use of schools by R. A. de Jong. f 1.05,
Bound f 1.35.
12. The Ugly Duckling, by George de Horne Vaizy, adapted
and annotated for the use of schools, by L. J. A. Vlaanderen. f 1.05, Bound f 1.35.
13. Things will take a Turn, by B. Harraden, the author of
Ships that pass in the Night, adapted and annotated for
the use of schools, by R. Klaver. f 1.05, Bound f 1.35.
14. David Copperfield, by Ch. Dickens, adapted and annotated for the use of schools by W. v. Amerongen. Second
Edition f 1.05, Bound f 1.35.
15. Stories of modern Authors, Vol. I, selected bij Dr. J. B.
v. Amerongen and Dra. L. Snitslaar. f 1.05, Bound f 1.35.
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16. Stories of modern Authors, Vol. II, selected by Dr. J. B.
V. Amerongen and Dra. L. Snitslaar. f 1.05, Bound f 1.35.
17. Tom Brown's schooldays, by Th. Hughes, annotated for
by H. R. S. van der Veen. f 1.05, Bound f 1.35.
18. Peter Pan and Wendy by J. M. Barrie, Edited by M. J.
C. Büchli. f 1.05, Bound f 1.35.
19. Six short stories by Maarten Maartens, selected and
annotated by Dr. W. van Maanen. f 1.05, Bound f 1.35.
20. Monsieur Beaucaire, Booth Tarkington, adapted and
annotated by P. H. 0. Schut & M. J. C. Mich li, Illustrated
by J. Wiegman. f 1.05, Bound f 1.35.

21. The Secret Adversary, Agatha Christie, annotated by Dr.
J. ten Bouwhuys. f 1.05, Bound f 1.35.

Reproductie uit Peter Pan & Wendy by

J. M. Barrie.

MY FIRST COLLECTION
FOR YOUNG PEOPLE :: WITH ILLUSTRATIONS

Dat ziet er anders uit dan onze vroegere schoolboeken, zelfs de
leesboekjes daaronder; prettig, in harde kaftjes, met plaatjes erop,
flinke letter en gezellige vertelsels zeer voor de jeugd geschikt. Wij
gaan in die dingen toch enorm vooruit en men vreest niet langer
wat kortswijl en wat poëzie in de lesuren te brengen. Moge de
firma Meulenhoff op dezen weg voortgaan. O. Veth In „De Telegraaf".
Wanneer de keuze en uitgave der verdere deeltjes even zorgvuldig
en netjes geschiedt, als het met de reeds verschenen deeltjes het
geval is, dan kunnen wij bij het onderwijs in het Engelsch binnenkort ons verheugen in een bibliotheek wier gebruik zeker leidt
tot versterking en uitbreiding van de taalkennis onzer leerlingen.
De vertalingen in den rand bevorderen het vlotte lezen.
De Vacature.

. The Gold Brocade, by Mrs. St. Clair Tisdall, annotated
and adapted for beginners by H. Teerink. Illustrated.
2 Edition, f 0.65. In boards f 0.85.
2. The Waterbabies, by Charles Kingsley, for the use of
Dutch Junior Classes by W. v. Doorn. Second Edition,
Illustrated. f 0.65. In boards f 0.85.
3. Brer Rabbit an Brer Fox, by Joel Chandler Harris, adapted
for beginners by H. Teerink. Illustrated. f 0.65. In boards
f 0.85.
4. Alice's Adventures in Wonderland, by Lewis Caroll,
adapted for beginners by W. H. Sonius. 2nd. edition.
Illustrated. f 0.65. In boards f 0.85.
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5. The King of the Golden River, or the black Brothers, by
John Ruskin, annotated by M. J. C. Biichli. Illustrated.
f 0.65. In boards f 0.85.
6. The Settlers at Home, by H. Martineau, adapted for beginners by W. J. Klaver. Illustrated. f 0.65. In boards
f 0.85.

Reproductie uit : The Waterbabies by Charles Kingsley.

BIBLIOTHEEK VAN
NEDERLANDSCHE SCHRIJVERS
E uitgever wil onze klassieken op meer aantrekkelijke wijze
D
aan de studeerende jeugd eigen maken. Niet enkel door een
handig en oogelijk boekje,
zooals hier geschiedt, maar ook door

fraaie portretten, facsimile's en foto's. Wij juichen het uitkomen
van deze bibliotheek van Meulenhoff ten zeerste toe. We mogen
hopen dat zij op Kweekscholen, H.B.S. en Gymnasia warden aangeschaft.
N. Rott. Courant.
Mogen deze boeken, in hun eenvoudig uiterlijk, zich vele vrienden
verwerven en daardoor de liefde tot de grooten in onze letterkunde bevorderen. Waar de boeken uittreksels geven, hopen zij
de begeerte te wekken tot lezing van het geheel; waar zij een
onverkorten tekst brengen, moge deze aanwakkeren ook ander
werk van den schrijver te lezen.
Bij de studie op Gymnasia, H.B.S. en M.U.L.O. inrichtingen,
vraagt de uitgever een plaatsje voor zijn „Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers". Hij zal trachten door een aantrekkelijk kleed
en onberispelijke aankleeding, ook illustratief, de boeken zoo uit
te geven, dat de leerling later --- wanneer de studiejaren achter den
rug zijn — nog gaarne de deeltjes in zijn boekenkast zal zien staan
en ter hand nemen. Z66 moeten de klassieken populair worden!
41111.1111•11111■

Mg. Maand. Bibliographie.

. Potgieter, Bloemlezing uit zijn Gedichten en Prozawerk.
Uitgezocht door en met een inleiding voorzien van Dr. J. B.
Schepers , Dl, I. Met portret, afbeeldingen en facsimile van
een eigenhandigen brief van Potgieter. f 1.35, geb, f 1.65.
2. P. A. De Genestet, Bloemlezing uit zijn Gedichten. Uitgegeven en ingeleid door Prof. Dr, J. Prinsen J.Lzn. Met
portret, en afbeeldingen en facsimiles van autografen.
f 1.15, Geb. f 1.45.
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3. Wolff-Deken, Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart.
Voor schoolgebruik, verkorte uitgave, met eene inleiding
van J. B. Meerkerk. Geïllustr. 2e druk f 1.45, Geb. f 1.75.
4. Joost van den Vondel, De Leeuwendaelers. Uitgegeven
en ingeleid door Prof. Dr. J. Prinsen J.Lzn. Met afbeeldingen. f 1.15, Geb. f 1.45.
5. Een bundel romantiek, Nederlandsche Balladen en
Romantisch Proza, uitgegeven en ingeleid door Drs. Arn.
Saalborn. Met afbeeldingen. f 1.45, Ged. f 1.75.
In deze bloemlezing komen de volgende schrijvers voor:
Rhijnvis Feith, Mr. Willem Bilderdijk, Jacobus Bellamy,
Johannes Kinker, A. C. W. Staring, Hendrik To llens, Adriaan
V. d. Hoop, Mr. Jacob van Lennep, Arnoud Drost, Nicolaas
Beets, Willem Hofdijk.
Bloemlezing uit zijn gedichten en Prozawerk.
Potgieter,
6.
Uitgezocht door en met eene inleiding voorzien van Dr.
J. B. Schepers. Deel II. Lyriek en Schildering. f 1.35,
Geb. f 1.65.
7. Da Costa, Bloemlezing uit zijn werken. Ingeleid en uitgekozen door M. A. P. C. Poelhekke, met vele platen.
f 1.35, Geb. f 1.65.

8. Multatuli, Bloemlezing uit zijn werken. Uitgegeven en met
een inleiding voorzien door J. B. Meerkerk. Rijk geillustreerd. f 1.35. Geb. f 1.65.
9. J. A. Alberdin.gk Thijm, Bloemlezing. Ingeleid door
M. A. P. C. Poelhekke, met vele afb. f 1.35, Geb. f 1.65.
10. Jacob Cats, Een keur van verhalende gedichten. Uitgegeven en ingeleid door Joh. Vorrink, met vele reproducties, 2e druk, f 1.15, Geb. f 1.45.
11. P. C. Hooft, Gedichten van P. C. Hooft. Verzameld
door Dr. G. Engels, met portret. f 1.35, Geb. f 1.65.
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12. J. M. Acket, Een bundel verzen. Deel I. 2e druk. Ge.
bonden f 1.95.
13. J. M. Acket, Een bundel verzen. Deel II. Gecart. f 1.95.
In prachtb. f 2.45.
De samensteller heeft begrepen, dat het genieten van verzen
meestal moet worden geleerd. Slechts bij een kleine minderheid,
en zeker onder de schoolkinderen, wordt de juistè snaar vanzelf
aan het trillen gebracht. Met het zeer eenvoudige, datgene wat
direct treft door vorm en inhoud, met staaltjes van goede, beschrijvende poëzie, wordt in het eerste deeltje begonnen. Met
zorg is bij deze paedagogische schikking echter vermeden, dat
bepaald minderwaardig werk is ingeslopen.
In het tweede deel is blijkbaar uitgegaan van de veronderstelling, dat het lezen van verzen nu geen moeilijkheden meer
oplevert en heeft de samensteller een teruggaande chronologische volgorde gekozen. Het moet erkend worden, dat de
aantrekkelijkheid van het boek door deze volgorde wint en het
getuigt wel van een psychologisch inzicht, dat aan deze manier
Nieuwe Courant.
de voorkeur is gegeven.
14. Joost van den Vondel, Adam in ballingschap. Uitgegeven
en van een inleiding voorzien door Prof. Dr. Prinsen
J.Lzn. f 1.15, Geb. f 1.45.
15. Gerbr, Adr, Bredero, Bloemlezing uit zijn gedichten, uitgegeven door en met een inleiding voorzien van Dr. J. B.
Schepers. f 1.45, Geb. f 1.75.
Dr. Schepers heeft dit boekje met liefde bewerkt. Hij heeft
met groote zorg het beste uit Bredero's werken bijeengezameld en dit voorzien van enkele aanteekeningen en een
dichterlijke inleiding. Hij heeft daarmee een goed werk gedaan;
we kennen eigenlijk de kunstenaars uit onzen gouden tijd
nog veel te weinig. Het boekje is voorzien van een aantal
mooie plaatjes.
N. Rott. Courant.

16. Jacob van Lennep, Een bloemlezing uit zijn werk, uitgekozen en ingeleid door wijlen Dr. F. Buitenrust Hettema,
nagezien door Dr. J. B. Schepers. f 1.35, Geb. f 1.65.
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Het lijkt ons een goed werk geweest van Dr. Buitenrust
Hettema, een bloemlezing uit de beste romans en novellen
van Mr. v. Lennep samen te stellen, waardoor het tegenwoordig geslacht uit zijn groote kennis van het verleden, zijn
talent van uitbeelding, zijn rijke fantasie, als in een optisch
Het Vaderland.
beeld te zien krijgt.
17. Jan Luyken, Bloemlezing uit zijn werken, met inleiding
van W. Kramer, met 8 afbeeldingen van etsen naar Jan

Luyken. f 1.35, Geb. f 1.65.
Waarlijk, Jan Luyken schijnt meer voor onzen tijd gedicht te
hebben, dan de meesten onzer hedendaagsche dichters, want
wat hij uit den oprechten eenvoud van zijn ziel in schoonheid
leven schonk was voor alle tijden en zeker voor een tijd als
de onze, waarin ware vroomheid zoo zeldzaam is en toch in
zoovele gemoederen weerklank vindt. Moge de belangstelling
voor dit boekje van het laatste een bewijs zijn.
De Nieuwe Courant.

Een uitvoerige goed geschreven inleiding, gegrond op degelijke
studie, beslaat bijna de helft van het boekje. De bloemlezing
van teksten uit de verschillende bundels bevat „in de eerste
plaats ( wat de samensteller) trof door schoonheid van gedachte
en expressie, voorts enkele proeven van zijn speciaal leerende
verzen." Ook door deze keuze toont de samensteller zich een
goed kenner van Luyken's werken.
Prof. De Vooys In „De Nieuwe Taalglds".

1 8. Gedichten uit de 16e en 17e eeuw, ten behoeve van het

voortgezet onderwijs verzameld door Dr. B. G. Halberstadt. f 1.45, Geb. f 1.75.
Een Leeraar schrijft ons: „Gedichten uit de 16e en 17e eeuw
heb ik ontvangen, ik vind het meer dan puik. Mijn hartelijken
dank. Waar ik deze uitgave kan aanbevelen, doe ik het."
Men vindt in dit werkje een ruime en welgeslaagde keuze
van al de groote schrijvers uit onze Gouden Eeuw. Vele
portretten en gravuren illustreeren deze keurige uitgave.
De Boekengids.

19. P. C. Boutens, Een inleiding met bloemlezing, door W.
Kramer. Met portret. f 1.35, Geb. f 1.65.

90

BIBLIOTHEEK VAN NEDERLANDSCHE SCHRIJVERS

0

Het werkje bevat een goede keuze uit nagenoeg alle bundels
van den dichter, het geeft een overzicht van het geheele
oeuvre des dichters.
Algem. Handelsblad.
Met toewijding en fijnen smaak geschreven, er is een goede
keuze gedaan uit de voornaamste bundels. De Kleuwe Taalgids.
20. Gijsbrecht van Amstel door Joost van den Vondel, uitge-

geven en in de tegenwoordige spelling overgebracht door
Dr. W. H. Staverman. f 1.10, Geb. 1.40.
21. G. W. Wolthuis, Het Ned. Drama in de Middeleeuwen.
f 1.45, Geb. f 1.75.
Inderdaad een keurig en een kernachtig boekje; met prijzenswaardige zakelijkheid zijn het ontstaan en de ontwikkeling van
het geestelijk tooneel in de Middeleeuwen geschetst. De
schrijver toont zich volkomen „bij" wat de literatuur over
zijn onderwerp betreft, hij geeft eenige goed-gekozen illustraties en practische en niet overbodige verklaringen. Een goed
boekje.
Dr. J. Welch In „Het Museum".

Krepel wil altijd voordansen.
Verkleinde reproductie uit Jacob Cats.

aluvre.Dttr:=

DIETSE LETTEREN
BIBLIOTHEEK VOOR DE DIETSE LANDEN:
NEDERLAND, VLAANDEREN, Z.-AFRIKA
ONDER REDAKTIE VAN Dr. A. C. BOUMAN,
Dr. E. C. PIENAAR, Dr. W. H. STAVERMAN.

Als eerste deel in deze nieuwe Bibliotheek verscheen:
Bontekoe, W. Y. van Horn, Journael ofte gedenckwaerdige
beschrijvinghe van de Oost-indische reyse, bewerkt door Dr.
W. H. Staverman. f 1.35, Geb. f 1.65.
De Reis van Bontekoe, indertijd zooveel gelezen, is ook nu nog
een boeiend boek en, vooral voor jongere mensen, heel wat aantrekkeliker dan allerlei romans uit de tegenwoordige tijd met
hun zielkundige of maatschappelike problemen en probleempjes.
Hier geen probleem, maar een sober en toch levendig verhaal
van moed, volharding en Godsvertrouwen. Daarom verschijnt deze
herdruk, de 60ste misschien! alleen met weglating hier en daar
van minder belangrijke gedeelten. De gebeurtenissen in de Chineese
Zee hangen schijnbaar wat als los zand aan elkaar, maar wanneer
men de toenmalige politiek der Oost-Indiese Compagnie kent, komt
er eenheid in; daarom heb ik in de inleiding ook over deze politiek
gesproken en zelfs een paar ambtelike stukken opgenomen. In
't algemeen heb ik de inleiding wat breder opgezet, om de reis
en de persoon Bontekoe beter in de lijst van hun tijd te kunnen
plaatsen. Overigens zijn de aanteekeningen kort, met slechts hier
en daar een opgave van een tweede voorbeeld, om een woord
of uitdrukking naderbij de lezer te brengen.
lilt het voorbericht door Dr. W. H. Staverman.

MEULENHOFFS
BLOEMLEZINGEN
.1.1■11.

Onze Dichters, Zeven eeuwen Nederlandsche poëzie, verzameld door Gust. v. Elring. Met boekversiering van F.
Lensvelt. 588 bladz. Ing. f 2.90. In prachtb. f 3.90.
Wij wenschen deze verzameling een ruim debiet toe, omdat het
De Nieuwe Taalgids.
veel goeds in ruimen kring bekend kan maken.
„Een zoo goed als complete verzameling, waarin zelfs onbekende
dichters, die toch wel degelijk hun waarde hebben een plaats
Willem Kloos.
hebben gevonden."
René de Cleroq.
„Het is een prachtig werk."
J. Reyneke van Stuwe.
„Een mooie bloemlezing."
Een omvangrijke arbeid, die groote waardeering verdient. De uitDe Telegraaf.
gevers hebben alle eer van de keurige bewerking.
Goldne Worte deutscher Dichter. Neu ausgewahlt von Dr. G.
Ras. Prijs f 1.75 ingenaaid, f 2.30 gebonden. 6e, herz. druk.
Dit werk biedt thans voor alle klassen een ruime keuze. Het voert
ons van het Volkslied tot de dichters van onzen tijd (tot en met
Werfel).
De samensteller heeft zooveel mogelijk de gedichten gegeven, die
naar zijn smaak aesthetisch het meest voldoen en verder is hij ruim
geweest voor epische en episch-lyrische verzen en voor de dichters,
die het tegenwoordige geslacht het naast staan. Ik vind, dat de
Fleer Ras in zijn keuze bijzonder gelukkig is geweest en wij voorspellen, dat deze herdruk weldra door zeer velen zal worden gevolgd.
F. Lapidoth In De Nieuwe Courant.
24000 exemplaren zijn in verschillende drukken van dit werk verschenen . . . . Dit zegt genoeg.
De Telegraaf.
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Dit deel geeft een schat van echte, schoone gedichten. Deze bundel
kan zich meten met andere bloemlezingen en is uitgegeven in een
aantrekkelijk gewaad en handig formaat met duidelijke letter.
Onze Vaoature.

Een bloemlezing, bestemd voor de H.B.Scholen en Gymnasia en
andere middelbare en hoogere inrichtingen, maar tevens voor
lederen bewonderaar van de Duitsche dichtkunst, en voorzien van
korte, degelijke biografische en letterkundige aanteekeningen.
Eenvoudig, smaakvol uitgegeven.

Choix de poésies frangaises. — Tome I. Du XVe siècle a Verlaine. Annotations et notices biographiques par K. R. Gallas.
2e Edition, f 2.30, Cart. f 2.95.
Een bloemlezing, die een eervolle plaats naast de bestaande zal
innemen. Het lijkt mij juist gezien, om een ruime plaats aan de
jongere fransche dichters toe te kennen, daardoor zal deze nieuwe
bloemlezing zich zeker veler harten veroveren, en naast zijn plaats
op de school, waarvoor de samensteller het in de eerste plaats
bestemmen wil, welkom zijn aan de ouderen, die in de muziek
De Bode.
van het Fransche vers genot en verheffing zoeken.
Een bundel poëzie van een honderdtal dichters van de vroegste
eeuwen tot den tegenwoordigen tijd. De verzamelaar is in de keuze
der gedichten gelukkig geweest, terwijl de „Notices biographiques"
Onze Vacatures.
van veel nut voor den lezer zijn.

Choix de poésies frangaises. — Tome II. Poétes Modernes, 2e
Edition, avec une introduction: „Quelques mots sur la poésie
a partir de 1880". f 2.30, Cart, f 2.95.
Het kan voor de leerlingen een genot worden wanneer ze nader
met deze verzameling kennis maken. De enkele aanteekeningen aan
den voet van den tekst zijn niet te talrijk en vooral niet overbodig.
Het werk bevat een degelijke, doorwrochte studie van de verschillende stroomingen op het gebied van de Fransche poezie in de
laatste 40 jaar. Wanneer men nagaat uit welke bronnen de Heer
Gallas hiervoor heeft geput, wat een macht van werken en werkjes
hij heeft geraadpleegd, hoeveel opstellen en tijdschriften door hem
zijn doorgewerkt en met welk een meesterschap hij de stof beheerscht, dan kan men niet anders doen dan de inleiding met zorg
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lezen en herlezen om van het vele wetenswaardige en interessante
dat hier bijeengebracht wordt, volop te profiteeren.
En dan gaat men vanzelf over tot het lezen van de meesterwerken,
die daarop van tal van dichters, meer of minder modern, worden
gegeven. Het doel van den Heer Gallas schijnt mij bereikt: wij
krijgen een overzicht van den grooten rijkdom van de Fransche
poesie der laatste jaren, die zulk een groote bloei vertoonde.
Het Museum.

Het is het voordeel van deze Anthologie dat zij zoowel zeer eenvoudige als meer moeielijke gedichten in zeer ruime keuze bevat.
Zij wordt daarom veelal èn in de lagere èn in de hoogere klassen
van onze Gymnasia en H. B. S. gebruikt.
Alg. Maandel. Bibliografie.

Golden hours with English poets. — Part I. Lyrics, Ballads
and other Poems, chiefly modern. Selected by W. v. Doorn.
Third ed., revised f 2.30, Card beard f 2.95.
Golden hours with English poets. — Part. H. Modern Lyrics,
Ballads and other Poems, British, American, Australian.
Selected by W. v. Doom. Second ed., revised f 2.30, Card
board f 2.95.
Van deze aantrekkelijk verzorgde en met overleg, smaak en
bekwaamheid samengestelde bloemlezingen van Engelsche gedichten
is reeds de derde druk verschenen, wel een bewijs hoezeer de tijd
met dit boek op school doorgebracht als „gulden uren" worden
gewaardeerd.
In de eerste plaats is dit werk als leerboek bedoeld en ouderen
van dagen kunnen slechts betreuren het op de schoolbanken te
hebben gemist --, juist door de keuze, die den heer Van Doorn
heeft geleid, is de hier weergegeven poëzie zoo bij uitstek geschikt
in menig jong gemoed de vatbaarheid voor literaire schoonheid
De Nieuwe Courant.
aan knaap of meisje te openbaren.

Choix de belles pages, par Anatole France. Avec notices et
commentaires par C. R. C. Herckenrath. f 2.50, Cart, f 2.90.
Een fraai uitgegeven bundel, bevattende het mooiste uit de werken
van Anatole France, een der grootste fransche stylisten. Men kan
in dit boek naast den volmaakten stijl van Anatole France, de fijne
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ironie, de pakkende gedachten van den schrijver leeren kennen.
Een boek dat voor lectuur ten zeerste aanbevolen kan worden.
De Vaoature.

Oeuvres choisies, par Jules Sandeau. — I. Sacs et Parchemins.
— II. Le Gendre de M. Poirier. — III. Macl"e de la Seiglière;
en collaboration avec E. Augier. Avec notice biografique et
annotations par A. Zeller. f 2.75.
Dit werk munt uit door fraaie, solide uitvoering. Aanteekeningen
op de marge -- niet onder aan de bladzijde --- zijn voor 't vlotte
lezen en verstaan van veel belang.
Een zeer goede uitgaaf, wel verzorgd en als lectuur aan te bevelen.
Onze Vacature.

Mooi uitgegeven en met zorg bewerkt.
Boekensohouw van Wotan:chap en Kunst.

Poésies et Chansons Populaires. Choisies par A. Dory et Dr.
P. Fabriek. f 1.15, Geb. f 1.45.

Heinrich Heine.
Jugendbildnis.

EXAMENS
Eind-Examen M.U.L.O. I. 2e druk, Fransch, Duitsch, Engelsch, onder redactie van J. R. S. Cauberghe. Ing. f 1.25,
geb. f 1.60.

Eind-Examen M.U.L.O. II. 2e druk, Nederlandsch, Rekenen,
Meetkunde, Algebra, Natuurkennis, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Handelskennis, onder redactie van J. R. S. Cauberghe.
Ing. f 1.25, geb. f 1.60.
Typographisch uitstekend verzorgd, worden hier twee deeltjes met
volledige examenopgaven der M.U.L.O.-examens aangeboden. Den
inhoud en de uitgave van deze handige boekjes bevelen wij
gaarne aan.
Het Katholieke Sohoolblad.
Zeer nuttige boekjes, die uitstekend als toetssteen voor a.s. candiDe Rotterdammer.
daten M.U.L.O. -examen kunnen dienen.

Eind-Examen M.U.L.O. HI. Dertig mondelinge examens
Fransch, zooals die worden afgenomen. Een repetitieboek
voor M.111.0.-candidaten met toelichtingen en verklaringen
door M. H. van de Ven. Ing. f 1.25, geb. f 1.60.
Eind-Examen H.B.S. I. Wiskunde, Mechanica, Handteekenen, onder redactie van J. R. S. Cauberghe. Ing. f 1.25, geb.
f 1.60.

Eind-examen H.B.S. II. Nederlandsch, Fransch, Duitsch,
Engelsch, Natuurkunde, Scheikunde, onder redactie van J. R.
S. Cauberghe. Ing. f 1.25, geb. f 1.60.

DIVERSE SCHOOLUITGAVEN
NEDERLANDSCH.
De kleine gids. Inleiding tot onze moedertaal, door Dr. J. B.
Schepers en H. J. Scholten. Ingenaaid f 2.20. Gebonden f 2.60.
Ik heb het met groote belangstelling en instemming gelezen. De
algemeene opzet heeft mijn hartelijke sympathie.
Prof. Dr. P. Kohnstamm.

Dit is een merkwaardig boek, het lezen onverwaard. Wat geeft dit
boek een kijk op het ontstaan van vele uitdrukkingen in onze taal!
Wat verklaart het veel en leert het de taal uit een anderen gezichtshoek zien. De kennismaking gaarne aanbevolen. Het boek
is bestemd voor de middelbare scholen.
De Maasbode.
Dit boek, dat een goeden indruk maakt, geeft belangwekkende
hoofdstukken over rythme, toon en klemtoon, leesteekens, woord-.
vorming enz.
Alg. Handelsblad.
Het boekje dat Dr. J. B. Schepers en H. J. Scholten onder den titel:
De Kleine Gids, Inleiding tot onze Moedertaal in het licht gaven
(Meulenhoff, Amsterdam) is frisch en in al zijn beknoptheid vol van
het ware „Leven" der taal. Men leest het voor zijn genoegen, het
is de bedoeling om het taalgevoel en het gehoor te ontwikkelen, met
name door op zelfwerkzame belangstelling aan te sturen.
Tijdschrift voor Taal en Letteren.

Multatuli, door Dr. J. v. d. Bergh v. Eysinga—Elias. Eenvoudig gebonden f 1.95, modern gebonden f 2.15.
Een zeer belangwekkende levensbeschrijving door een alleszins
bevoegd schrijfster. Het boek is rijk geïllustreerd met 18 fraaie platen
op kunstdrukpapier; reproducties naar interessante portretten e. a.
Nieuws v. d. Dag.
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Een Bloeipartijtje van Allegaar, deel I. Bloemlezing voor de
Middelbare Meisjesscholen, de hoogste klassen der Mulo en
Kweekscholen, door Adacee, met een voorwoord van Dr. W.
L. C. Coenen. Ing. f 2.25. In stempelband f 3.25.
Een Bloeipartijtje van Allegaar, deel II. In stempelband f 3.25.
Dit boek is bestemd als Bloemlezing voor Middelbare Meisjesscholen, enz. Over het algemeen is de keuze goed, veel beter dan in
de gewone bloemlezingen.
Het Centrum.
Dit Bloeipartijtje van Allegaar is een mooi boek, dat den leerlingen
zeker veel genoegen zal verschaffen.
Haagaohe Courant.

Max Havelaar, of de Koffieveilingen der Nederl. Handelmaatschappij, ingeleid door Prof. Dr. J. Prinsen J. Lzn., rijk
pull. met 25 afbeeld. en facsimiles van handschriften. Geheel
volledige uitgave met alle noten, volgens aanwijzing van
Mevr. de Wed. M. Douwes Dekker—Hamminck Schepel.
Eenv. gebonden f 2.50, in stempelband met goud f 3.25.
G. A. Bredero, door Prof. Dr. J. Prinsen Lzn. Eenvoudig gebonden f 1.75, modern gebonden f 1.95.
Degenen, die het voorrecht hadden de van groote liefde voor zijn
sujet getuigende, meesleepende geschreven bladzijden te lezen, door
den Amsterdamschen hoogleeraar aan Bredero gewijd, zullen met
graagte ook deze nieuwe uitgave ter hand nemen. Nieuwe Rott. Courant.

Geillustreerde Nederlandsche Letterkunde, door Prof. Dr, J.
Prinsen Lzn. Beknopt overzicht van de vroegste tijden tot op
heden, met portretten, handschriften enz., verzameld onder
leiding van Dr. J. Berg, conservator aan de UniversiteitsBlibliotheek te Amsterdam. 290 bladz. tekst, 143 afbeeldingen
naar portretten, schilderijen en oude handschriften, 8 facsimiles naar handschriften. Eenvoudig gebonden f 2.95, in
stempelband f 3.30.
Met een frischheid en een warmte, welke de belangstelling wekken,
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weet Prof. Prinsen over de letteren te schrijven. Warm vaderlander,
is hij tevens de man van de vergezichten en hierin een over de
grenzen heenkijkend Nederlander, zoodat bij zijn beschouwing van
onze eigen literaire verschijningen gestadig gelet wordt op buitenlandsche invloeden en indrukken. Dit boek beoogt een beknopt
overzicht te geven, een taak welke Prinsen bij uitnemendheid verNieuwe Rott. Courant.
vuld heeft.

CARBRAT A DR IAEN$Z
BILEDERODE.

FR ANSCH.
La langue usuelle. Vocabulaire systématique a l'usage des hollandais qui préparent un examen de frarKais. Par P. de Geus
et H. J. Schoo. 5e Edition, f 2.95, Cart. 3.25.
Mijn slotindruk is deze, dat het werk met veel zorg is samengesteld, en zoowel aan de in den titel genoemde examencandidaten
als aan andere beoefenaars van het Fransch uitstekende diensten
kan bewijzen.
c. M. Robert in „Het Museum".
Mots et expressions usuelles. Vocabulaire a l'usage des écoles
moyennes et des écoles normales. Par P. de Geus et H. J.
Schoo. 7e Edition, Cart. f 1.95.
Soixante-quinze leons de grammaire, par B. Timmermans.
f 1.30, Cart. f 1.90.
Exercices du degré, adaptées aux „Soixante-quinze Leqons de
Grammaire", par B. Timmermans. f 1.05, Cart. f 1.65.
Line centaine de versions franvaises, destinées aux lycées classiques et modernes, par A. D. J. van 't Hooft et J. Vles. f 2.10,
Cart. f 2.60.
Line nouvelle centaine de versions franvaises, destinées aux
lycées classiques et modernes, par A. D. J. van 't Hooft et
J. Vles. 2e Edition, f 2.10, Cart. f 2.60.
Le mot dans la phrase, par A. Zeller. 6e Edition, f 1.90,
Cart. f 2.30.
Over dit boekje behoeft men niet veel nieuws te vertellen; het
wordt op heel veel scholen gebruikt en ik heb nooit anders dan
lof gehoord over deze groote verzameling volzinnen met notities.
Een leeraar, die het boekje voor 't eerst in handen kreeg, zei: „op
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dit boekje heb ik altijd gewacht en ik zal het direct zien in te
voeren, hoewel het niet op 't programma staat".
En die leeraar was iemand, die zijn sporen heeft verdiend.
Maandblad v. d. Nat. Vereen. v. Handelsonderwijs.

Phrases détachées sur l'emploi de la préposition, par A. Zeller,
3e Edition, f 1.50, Cart. f 1.90.
Het doel van dit boek is idiomatische kennis bij te brengen. De
heer Zeller doet dat met het in de taalwereld zoo belangrijke
en tegelijk zoo moeilijk te determineeren voorzetsel als punt van
uitgang. Het is goed te gebruiken door studeerenden voor de
lagere of middelbare akte.
Een origineel werk.
School met den Bijbel.

Premières notions commerciales, par A. Zeller. Vocabulaire
du commerce et de la banque, f 1.10, Cart. f 1.35.
In een 35-tal hoofdstukken wordt in het Fransch een beknopte
verklaring gegeven van de verschillende takken van handel, bedrijf
en bankwezen, waarin de „technische woorden" vet gedrukt zijn,
ter verwijzing naar een woordenlijstje met Hollandsche vertaling
op elk hoofdstuk volgende.
Ook de reeds ervaren correspondent zal, indien hij het boekje bij
de hand heeft, daarin vaak de juiste vertaling kunnen vinden voor
een of andere technische benaming die niet dagelijks voorkomt.
De Maasbode.

Line tache d'encre, par René Bazin. Ouvrage couronné par
l'Académie franqaise. Annotations par K. R. Gallas. Edition
complète, autorisée. f 2,30, Rel. f 2.95 (uitverkocht).
Voor den prijs van de Fransche tekstuitgave kan men zich thans
van tekst plus verklaringen voorzien. En wat het beste is: goedkoop en degelijk gaan hier samen. De heer Gallas heeft veel werk
gemaakt van de eigenlijke moeilijkheden en zich niet met een enkele
vertaling vergenoegd, maar tevens de voor 't volledig begrijpen
noodzakelijke feitenkennis trachten aan te brengen.
Zoo wordt de lectuur in hooge mate ontwikkelend.
De Bode.

Chantecler. Explications des principaux jeux de mots, allusions et expressions difficiles, par A. Zeller. 3e Edition, consiclérablement revue et augmentée. Illustrée. f 1.40.
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Petite Histoire Illustrée de la Littérature franaise, par Dr.
S. Braak. Illustrée par les soins de Mlle van Aken, Biblio-

thécaire a la Bibliothèque de l'Université d'Amsterdam. Prijs
f 2.95 ingenaaid, f 3.75 gebonden. Met 156 illustraties en
portretten.
„Samenstellers en uitgever hebben het werk zoo aantrekkelijk mogelijk gemaakt. Ik meen wel te mogen zeggen, dat Dr. Braak erin
geslaagd is te geven, wat van hem gevraagd werd, nl. un manuel
commode qui présente les matières sous une forme intelligible et
attrayante, rédigé en un style simple et élégant a la fois." Het is
een handig boek en zeer bevattelijk geschreven; ik kan het van harte
aanbevelen.
Weekbl. v. Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs.
Dit werk lijkt mij uitstekend geslaagd; het bezit al de eigenschappen
van een voortreffelijk schoolboek. De stijl is eenvoudig en sierlijk.
Niemand heeft, naar ik meen, in een schoolboek, zoo bondig en
klaar, met zooveel gemak en inzicht het verschil aangeduid tusschen
den modernen en den klassieken roman. Ik vertrouw dat dit goed
verzorgde, fraai geïllustreerde werk, waarvoor Mej. van Aken een
woord van lof toekomt, spoedig een kostbaar bezit zal worden
voor de talrijke leerlingen, die het de zoo rijke schatkamers van de
Fransche Literatuur zal binnenleiden.
Dr. C. Kramer in „Het Fransohe Boek".

Précis de la Littérature franaise, avec trente trois portraits

et illustrations, par Dr. S. Braak, f 1.40.
Wij hebben deze Précis met genoegen, neen, met stijgend genot
doorgewerkt. Elk tijdperk is met zorg beschreven in zijn hoofdpersonen. Het moet voor den leeraar een genot zijn dezen Précis
met zijn leerlingen te behandelen en deze te illustreeren met de
fragmenten uit de Anthologie van Dr. S. Braak, die reeds vroeger
bij denzelfden uitgever verscheen.
Dr. J. Fransen In de „N. R. Crt."
Anthologie de Littérature franaise, des origines aux temps

modernes, par Dr. S. Braak, f 2.90, Geb. f 3.90.
Uit het voorwoord:
„Encouragés par l'excellent accueil qu'on a bien voulu faire a notre.
Précis historique, nous offrons cette Anthologie aux élèves de nos
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lycées classiques et modernes, et de nos institutions pour jeunes
filles, heureux d'avoir enfin comblé une lacune regrettable. ---- Aussi
bien nous nous sommes efforcés d'établir une correspondance étroite
entre notre anthologie et la „Petite Histoire Illustrée de la Littérature frangaise".

Fransche werkwoorden. Volledige vervoeging der regelmatige en onregelmatige werkwoorden, door J. R. S.
Cauberghe, f 1.10.
Een leeraar schrijft ons: Wat de toezending van „Fransche Werkwoorden" door J. R. S. Cauberghe betreft, zoo meld ik U, dat dit
werkje mij dadelijk gefrappeerd heeft door den practischen inhoud
en den keurigen vorm. Zoo'n boek zal ik op mijn programma zien
te krijgen..

Le franais park "a l'école, par Y. Dubosq. f 1.25. 2e edition.
Een verzameling eenvoudige Fransche gesprekken en korte zinnen,
waar tegenover de Nederlandsche vertaling geplaatst is. Deze eenvoudige prettig-gestelde samenspraken, gezegden en vragen zijn er
op berekend de jeugdige leerling er aan te wennen zich in de
Fransche taal uit te drukken. Men vindt hierin de gewone gezegden,
die geregeld in het dagelijksche leven en in de klasse gebruikt
worden.

Mijn eerste Fransche boek. Een kleine inleiding tot de Fransche Spraakkunst, door J. B. Mbllenkamp, Leeraar in de
Fransche taal te Amsterdam. f 0.85.
Dit boekje richt zich tot alle leerlingen, die met Fransch beginnende,
in een zoo kort mogelijken tijd, de elementaire kennis onder de knie
moeten hebben om met een gerust hart tot een der tot dusver gebruikte leerboeken te kunnen overgaan. Een prachtig boekje, vooral
nu de tijd, die men aan het Fransch kan besteden, zoo uiterst kort
is geworden.
Het Katholieke S c ho ol bl a d.

Eenvoudige vertalingen in 't Fransch, door M. H. van de Ven,
voor de lagere klassen der Muloscholen, deel I en II, prijs
f 0.75 per deeltje.
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Pour bien parler le fra/Kais, en voyage et dans la conver
sation, par Dr. K. J. Riemens, Handboekje voor practisch
Fransch. f 0.95.
Een uitstekend boekje dat ieder die een reis in Frankrijk wil maken
van dienst zal zijn.
Het Fransche Boek.
Les Mille et line expressions de la langue parlée, par A.
Zeller, 4e edition, f 0.95.

lc contkau gut frill
fait Sew) quant
ff fist mote
ge fats ftancols Bent cc mc poife
jRc &pacts calms pontoifc
Out Ounccok Sum tolfc
.64uni moo) of quc mon cuf poffc
Verkleinde reproductie uit Braak,
Petite Histoire Illustrte de la
Litterature Française.

DUITSCH.
Uebersichtstafel der Mehrzahlbildung, von Joh. Romp. f 0.35.
Deutsche Prosa aus drei Jahrhunderten, Lesebuch fiir haere
Lehranstalten. Herausgeg. v. Joh. Romp und Dr. H. Wolf.
f 2.90, Gebunden f 3.60.
In het Voorwoord van „Deutsche Prosa aus drei Jahrhunderten"
schrijven de samenstellers:
„Die Herausgeber verfolgen mit der VertIffentlichung dieses Lese„buches einen dreifachen Zweck:
„Erstens soil an Musterbeispielen die Entwicklung des deutschen
„Prosastils vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart dargestellt
„werden.
„Zweitens sollen diese Lesestiicke zur Vertiefung des Literatur„unterrichtes beitragen.
„Schlieszlich miichten sie mit dieser Prosa-Auswahl Uebersetzungs„staff geben, der hohen Anspriichen genfigen diirfte.”

Verzameling van vertaaloefeningen uit het Hoogduitsch in
het Nederlandsch. Ten dienste van de Middelklassen der
Hoogere Burgerscholen, Gymnasia en Lycea, voor Kweekscholen en inrichtingen voor U.L.O. (M.U.L.0.). Bijeenge
bracht en van aanteekeningen voorzien door R. van der
Esch, f 1.25.
Dit werkje voorziet in een behoefte. Het is bestemd speciaal voor
onze hoogere Mulokiassen en de lagere H.B.S. klassen.
Er warden korte stukjes in het duitsch gegeven die de leerlingen.
vertalen moeten, het is boeiende lectuur. Het zal zijn weg ongetwijfeld vinden.
Haagso he Courant.

Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur, von Dr. H.
Wolf. Illustriert unter Mitwirkung von Dra. H. Hasper,
f 2.95, geb. f 3.75.
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Zooals alle werkjes van Meulenhoff maakt ook dit weer door de
goede verzorging van het uiterlijk een prettigen indruk. De schrijver
heeft er naar gestreefd deze literatuurgeschiedenis in de eerste
plaats te zien als een geschiedenis van stroomingen en ideeën en
niet als een geschiedenis van personen en feiten. De schrijver heeft
het doel dat hij zich gesteld heeft, volkomen bereikt, het werkje
verdient zeer zeker ons aller belangstelling.
Museum.
Door mooie en interessante illustraties, een in soberen stijl geschreven tekst en een goed verzorgde uitgave beveelt dit boek
zichzelf aan.
Bella Jansen in Berichten en Mededeelingen
van de Ver. van Leeraren In de levende talen.

Zeer gelukkig lijkt het ons dat in dit schoolboek ook de modernste
schrijvers vermeld worden. Dat Dr. Wolf zooveel aandacht wijdt
aan de allermodernsten achten wij dus zeer gelukkig. — Naast de
degelijke bewerking, is er nog iets anders dat het ons tot een
vreugde maakt het aan te bevelen, er is nl. gezorgd voor een mooie,
interessante en leerrijke illustratie van het boek. Er zijn zoowat
120 portretten, facsimile van handschriften, reproducties van titelbladen van oude uitgaven enz. Het is een klein museum van duitsche literatuur dat zeker bij velen de lust tot lezen zal opwekken.
Het Vaderland.

Verkleinde reproductie uit Wolf. Illustrierte
Geschichte der deutschen Literatur.

Verkleinde reproductie van den band
van Choix de Poésies Françaises.

Verkleinde reproductie van den
band van Goldne Worte.

Verkleinde reproductie van den band
van Golden Hours.

Verkleinde reproductie van den band
van Een Bloeipartijtje van Allegaar.

..4..^., ..^ »__.._... ^

Verkleinde reproductie van den
band van Darwintulpen.

°„,

.,^..°
, 'N'.,^ .

`.^:V,.^..^^

Verkleinde reproductie van den
band van „Jetteke".

afbee€dincen Haas` het te ve n.
AMSTERDAM
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Verkleinde reproductie van den
band van Onder van Heutsz.

Verkleinde reproductie van den
band van Tom Mix.

ENGELSCH.
Handleiding bij het onderwijs in het Engelsch, door Dr. C.
Stoffel en Prof. Dr. A. E. H. Swaen.
Deel I. Uitspraak-, Lees- en Vertaalboek. 8e druk, herzien
door Dr. A. E. H. Swaen. f 1.90.
Deel II. Inleiding: De voornaamste eigenaardigheden der
Engelsche Taal, herzien door Dr. A. E. H. Swaen. 17e druk,
gecart. f 2.40.
Deel III. Voortzetting der vergelijking van het Engelsch met
het Nederlandsch, 6e druk, herzien door Dr. A. E. H. Swaen.
f 2.75.
A new translation book, especially for the use of secondary
and M.U.L.O. schools, by C. J. van der Wey. f 1.40, Geb.
f 1.80.
De samensteller heeft gedurende enkele jaren fragmenten verzameld
die hem aangewezen leken om in een bundel op te nemen; met zorg
en inzicht werden de fragmenten gekozen en opzij gelegd, wanneer
deze den samensteller troffen als bijzonder geschikt en frisch. Wij
verwachten dat deze bundel evenveel vrienden zal maken als de
fransche vertaaloefeningen, van den zelfden schrijver vroeger reeds
op dezelfde wijze uitgegeven.
De Vacature

7

JONGENS EN MEISJESBOEKEN
JONGENSBOEKEN
H. P. Geerke, Onder van Heutsz, met illustraties van J
Merjenburgh, prijs f 1.90 ingen. f 2.90 gebonden.
Een uitstekend boek voor jongens en jongelingen, ik aarzel niet
om dit werk onder de beste te rangschikken die over van Heutsz geschreven
zijn, het is onderhoudend en „beleefd".
Wij wonen hem bij als hij voor het eerst
op Atjeh komt, volgen hem dan naar
Batavia, trekken dan weer met hem naar
Atjeh waar hij nu gouverneur wordt en
ten slotte is het de Gouverneur-Generaal
die voor ons verschijnt.
Van het leven en daden van deze prachtfiguur vertelt Geerke met groot enthousiasme, maar zonder groote woorden
van vleierij, die van Heutsz waarlijk niet
noodig had en hij doet voor ons verVerkleinde reproductie van
den band.
rijzen een compleet beeld van „den
mensch" van den grooten hervormer, die voor Indië zooveel deed.
.

De Delloourant.

Met de verschijning van dit werk begroeten wij een jongensboek
dat, door de stof alleen al, buiten datgene valt wat gewoonlijk op
deze markt geboden wordt. Vooropgesteld zij, dat in „Onder van
Heutsz" geen vechtboek gezien moet worden, het is de simpele
geschiedenis van drie Hollandsche jongens die met ambitie naar
Indië gaan, daar fortuin maken en ons hun avonturen vertellen op
boeiende wijze. De heer Geerke, die blijk geeft het door hem gekozen onderwerp geheel te beheerschen, vertelt op rustige wijze
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van het levenswerk van Generaal van Heutsz, die ons niet in de
eerste plaats voor oogen wordt gesteld als generaal, doch als de
man die door zijn verstandig en talentvol optreden aan den oorlog
een einde maakte en rust en welvaart in het land bracht.
Onze aandacht blijft gevangen en bijzonder zal men ook waardeeren
den levendigen toon en den vlotten gespreksvorm.
De Locomotief.

M. N. van Gelder, Tom Mix, Mijn leven en Avonturen in het
Wilde Westen, naverteld door M. N.
v. Gelder, geïllustreerd met fotografische afbeeldingen naar het Leven.
Prijs f 1.90 ingen., f 2.90 gebonden.
2e druk.
Tom Mix is een geweldige beroemdheid.
We hebben hier een heel boek over Tom
Mix, met foto's van Tom en zijn paard
en het wonderbaarlijke land waar hij
woont. Een jongensboek dat stukgelezen
De Telegraaf
zal worden!
MUM LEVEN EN AVONTUREN
IN HET WILDE WESTEN
Wij verkiezen dit verhaal ver boven de
detectiveverhalen en ook boven de talrijke
romans welke over het wilde Westen
bestaan. Dit boek leest men om de
van den
tinteling-gevende ontroering van onver- Verkleinde reproductie
band.
schrokkenheid en moed, van getart, ge.
zocht, of althans niet-ontweken, doch moedig onder de oogen gezien gevaar.
Een durfal is Tom Mix geweest, een man die leven dorst in
vrijheid en die op zijn wijze ertoe bijgedragen heeft om het Wilde
Westen minder woest en onherbergzaam te maken. Een pionier en
N. Rotterdammer Ort.
vooral: een dappere kerel!
De avonturen van den populairen held zijn spannend, de foto's van
zijn heldendaden zijn uitstekend gereproduceerd. Een goed verDe Groene Amsterdammer.
zorgde uitgave.
Het atter,,,en rim,. het leven
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De onverschrokken Oceaanvlieger, Het Leven van een
dapperen luchtheld en zijn stoutmoedige Oceaanvlucht, naver-

110

o

JONGENS- EN MEISJESBOEKEN

teld door M. N. van Gelder, met afbeeldingen en fotografiëen.
Prijs f 1.90. f 2.90 (Uitverkocht).
De onverschrokken Oceaanvlieger van wien in dit boek gesproken
wordt is Lindberg h, de Amerikaan, die in zijn eentje den stoutmoedigen tocht per vliegtuig van Amerika naar Europa volbracht.
De schrijver van het boek heeft een vaardige pen en vertelt allersmakelijkst van de vliegerij en van wat daaraan vast zit en dat is
geen kleinigheid. Inderdaad een mooi boek.
Haagsohe Courant.
Een goed en leerzaam boek voor onze jongens, geschreven door een
schrijver die met zijn tijd meegaat.
Boeken van dit genre mogen er meer komen, omdat ze er toe bijdragen bij de jeugd belangstelling en ilefde te kweeken voor de
luchtvaart. Het is een vlot jongensverhaal.
De Nieuwe Courant.

MEISJESBOEKEN
I. C. de Boone Swartwolt, Darwintulpen, met illustraties en
bandteekening van Ella Riemersma. Prijs
ingenaaid f 2.25, gebonden f 3.25.
Een heerlijk boek voor onze jonge meisjes,
die hier schertsend „darwintulpen" genoemd
worden, naar de ranke, fijne bloemen van dien
naam. Geestig en zonnig, vroolijk en van een
blije ernst zijn deze jonge menschen, hartelijk
en liefdevol is het gezin waarin zij opgroeien.
De toon is buitengewoon vlot.
Volksonderwijs.
„Darwintulpen" is de teekenende, aardig gevonden naam voor twee van die moderne
jonge meisjes met hun kleine kopjes en hun
slanke beenen. Het is genoegelijk, pittig, vlot Zeer
verkleinde reproductie
geschreven. Het boek is hartelijk, eenvoudig
uit Darwintulpen.
en goed, het is een boek om met een verjaardag
cadeau te krijgen en om in je vacantie te lezen, lui schommelend in
een hangmat of voorover liggend in het gras, met je kin in je handen.
Kampvuur.

Een mooi, boeiend verhaal, levendig en vroolijk, maar met een
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ernstigen ondergrond; meisjes van 14-17 jaar kunnen hun hart
ophalen aan dit onopgesmukte verhaal.
Opr. Haarlemmer Courant
Frisch en fleurig en aantrekkelijk als darwintulpen in het milde voorjaar, zoo zijn de karakters der jonge meisjes in dit boek, natuurlijk
en ongekunsteld zonder dat aanstellerige, dat
nesterige, waardoor studeerende meisjes maar
al te vaak meenen zich interessant te moeten
maken.

De Maasbode.

Een prettig geschreven boek dat de vriendelijke, zonnige sfeer van het jongemeisjesleven
raak weergeeft.
De Tijd.

Adacee, Jetteke, met illustraties en bandteekening van Ella Riemersma, prijs ingen.
f 1.90, geb, f 2.90.
Ik heb dit boek met zeer veel genoegen
gelezen, het is een aanwinst voor onze
jeugd-literatuur te noemen. Het is
frisch, jong werk en het hoofdpersoontje is fijn geteekend, terwijl de
bijpersonen over het algemeen ook
goed zijn. Er is een prettige sfeer in
het boek, die het sympathiek maakt.
H. J. Kluit, Leidster der Leeszalen der MIJ. tot Nut van

't Algemeen te Rotterdam.

Een ideaal boek voor Meisjes! Oppervlakkige vlindertjes zullen het niet
kunnen apprecieeren. Die vinden er
natuurlijk „niks an", maar de ernstigaangelegden onder haar geven het vast
en zeker een eereplaatsje in hun boekenkast. Ella Riemersma teekende er
een paar platen bij en een bijzonder
Verkleinde reproductie uit
Het Vaderland.
aardig bandje.
Hannie Helmer.
Een meisjesboek van de goede soort, fleurig maar niet fluttig, ernstig
De Stroom.
maar niet zwaar op de hand.
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Op en top een meisjesboek, een zuiver, diepgevoeld boek voor
meisjes van veertien tot zeventien jaar.
Leeuwarder Courant.

P. Bromberg, Hannie Helmer, geïllustreerd door Frida
Holleman en met bandteekening van
Elisabeth Menalda. Prijs ing. f 2.25,
geb. f 3.25.
Zelden trof een vrouw zoo den juisten toon
voor een meisjesboek als deze mannelijke
auteur. Dat er interessante kunstbeschouwingen in zouden staan was te verwachten. Het
gegeven van het contact na den oorlog van
kunstzinnige Oostenrijksche jeugd met ons
land leent zich er uitstekend voor.
Doch dat het groeiende meisje zoo juist begrepen en beschreven wordt in haar ernst, in
haar illusies en ook wel in haar kinderachtigheidjes, dat is een groote verrassing.
Het boek is in alles te prijzen, zoowel wat
uitvoering, stijl als inhoud betreft. Warm
aanbevolen.
Tijdschrift voor ervaringsopvoedkunde.
Een mooi, warm boek, dat onzen meisjes
oogenblikken van geluk zal geven.
Rotterdamsoh Nieuwsblad.

Ik ga lezen, ik b 1 ij f lezen . . ., ik houd niet
Verkleinde reproductie uit
op eer het boek uit is en als ik het dichtsla,
Hannie Helmer.
het boek, dat één brok stemming is, dan
zeg ik tegen mijzelf: „Tja, deze man kan meisjesboeken schrijven,
want hij heeft gekeken, diep en ernstig in de binnenkamer van de
meisjesziel.
Er gaat een invloed van uit, die niet te onderschatten is en het
verdient gelezen te worden door ieder meisje.
Emmy Belinfante-Belinfante.

P. Bromberg, De hooge Boog, met illustraties en bandtee
kening van Ella Riemersma, prijs f 2.25, gebonden f 3.25.
Dit is een der eerste, waarlijk diep-ernstige boeken voor en over
jongens en meisjes boven de 16. Hier wordt gesproken over hun
idealen, over hun gedachten betreffende elkander en het leven, over
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hun verlangens en droomen. Ook de moeielijke „kalverliefde" en
de reactie der ouders op dit verschijnsel behandelt Paul Bromberg
op een zoo eerlijke en boeiende wijze, dat niet alleen de rijpere
jeugd, doch ook de ouders dit edele boek moeten lezen.
Moge De hooge Boog het eerste zijn van een nieuwe reeks boeken,
waarin de problemen der jeugd, die onder de allerbelangrijkste in
het leven behooren, naar waarde worden geschat en waarin idealen
weer ter sprake worden gebracht.
Emma van Lokhorst.

Verkleinde reproductie uit Hannie Helmer.

DE ZONNE-BIBLIOTHEEK
VOOR ONZE KINDEREN 111.011INWIMMOIMII.N.

ieronder laat ik de titels van een aantal kinderboeken volgen,
die, naar ik hoop, wel in den smaak uwer kinderen zullen
vallen. Bij de uitgave dezer kinderboeken heb ik dezelfde methode
gevolgd, die ik bij de uitgave mijner andere boeken tot richtsnoer
nam. Ik vroeg zooveel mogelijk het inzicht van bevoegde beoordeelaars, indien het eenigszins kon reeds vóór ik tot een uitgave
overging. Die beoordeelaars zijn in dit geval de kinderen zelf. Eerst
dienden mijn eigen kinderen als
proefkonijntjes; vóór ik tot de uitgave van een kinderboek besloot,
las ik het aan mijn tweetal, een
jongen en een meisje, voor. Ook liet
ik de plaatjes zien die erbij geteekend waren.
„Wat is dat voor een raar beest?"
vroeg mijn zoontje eens, terwijl hij
op een koe wees die eenigszins
gechargeerd geteekend was, a la
Rabier. De koe werd door mij
afgekeurd, hoezeer het mij voor den
teekenaar ook speet. Wanneer de
kinderen zaten te smullen van de
verhaaltjes wist ik, dat ik het boek
„Moeder vertelt".
gerust uit kon geven. Maar niet
altijd was dit het geval en dan moest er wel eens lets in zoo'n
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verhaaltje veranderd worden, vooral ook als er wat buitenissigs
of weinig kinderlijke uitdrukkingen in voorkwamen. Toen mijn
kinderen grooter werden ging ik op visite bij neefjes en nichtjes
of andere kleine kennisjes. Z66 ontstonden mijn kinderboeken;
ik heb mijn best gedaan, deze steeds zoo kinderlijk mogelijk te
maken èn wat de verhaaltjes èn wat de plaatjes betreft. De titels
vindt U hieronder. ik hoop dat U, wanneer U mijn boeken nog
niet kent, zelf eens zult willen oordeelen. Wenken en wenschen,
ook van het kleine goedje zelf, zullen mij altijd zeer aangenaam zijn.
Kuipers-v, d. Koogh, E., Moeder vertelt. Nieuwe Verhalen
voor Kleine Kleuters. 3e druk. Gebonden f 1.95.
Bijzonder frisch en fleurig ziet
dit boek er van binnen en
buiten uit. Zooals moeders
stem in het stille schemeruurtje
de oude vertelseltjes doet herleven, zoo gezellig en rustig
De vijf bakkertjes. Uit „Moeder vertelt."
heeft de schrijfster ze hier
neergezet, dit zonnige boekje bevat bovendien een honderdtal alleraardigste plaatjes.
Het Nieuwe Schoolblad.
Kuipers-van der Koogh, E., Moeder vertelt weer. Nieuwe
Verhalen voor Kleine Kleuters. Met tal van „zwartjes en
witjes" door J. Wiegman. 3e druk. Geb. f 1.95.
Een alleraardigst boek, het mooiste boek uit de Zonne-Bibliotheek
zouden we haast zeggen.
De allerliefste verhalen zullen bij de kinderen een dankbaar gehoor
vinden.
Wel is dit een zonnig boekje, zooals de uitgever aankondigt.
Nieuws v. d. Dag.

als alle moeders zoo vertelden, was wellicht de band tusschen
kind en ouder sterker. De
keurige Zwartjes en Witjes
maken bovendien het boekje
een schat voor de jeugd.
De Amsterdammer.
flw
„Broekeman" vroeg vijf pond klontjes.
Een nieuw boek van Mevrouw
Uit: „Moeder vertelt weer".
Kuipers—van der Koogh is van
te voren verzekerd van een goede ontvangst in de kinderwereld. Vele
ja,

A itiat

116 DE ZONNE-BIBLIOTHEEK VOOR ONZE KINDEREN

0

moeders zullen met verlangen uitzien naar een nieuwen bundel van
deze prettig, kinderlijk geschreven verhalen, die de kinderen weer
uren zullen bezighouden. Het is een smakelijk boekje, waarin de
schrijfster wederom toont zoo allerliefst den slag te hebben om den
toon te treffen die kinderen boeit.
Haagsche Courant.

Kuipers-van der Koogh, B., Moeder vertelt hoe Kaboutertje
Eigenwijs op reis gaat. De
grappige avonturen van
Kaboutertje Eigenwijs,
versierd met 100 „zwartjes
en witjes" van Jan Wiegman. 2e druk. Geb. f 1.95.
Dit is een heel aardig geestig
kinderboekje. De Zwartjes
Zij lagen alle vijf keurig naast elkaar in hun bedje.
en de Witjes van Jan Wiegman dragen daartoe zeker
veel bij. Kinderen met hun rijke fantasie houden van kaboutervertelsels en de lotgevallen va.i het kleine Wijsje zullen hen zeker
boeien; ze zijn zoo prettig geschreven. Het is een fraai verzorgde
uitgave, in dezen tijd zeer te waardeeren.
De Vrouw en Haar Huis.

Kuipers- van der Koogh, E,, Moeder vertelt van drie kleine
kleutertjes met drie paraplu'tjes. Geïllustreerd met 4 groote
platen in kleuren en 100 alleraardigste
teekeningen van Ella Riemersma. 2e
druk. Fraai gebonden f 1.95.
Wat is dit een verrukkelijk kinderboekje,
hoe zullen onze kleuters genieten wanneer ze dit leuke verhaal hooren voorlezen.
En hoe geestig en kinderlijk zijn de teekeningen van Ella Riemersma. Een allerliefst boekje, dat ieder kind op zijn verlanglijstje moet zetten. Redactie Goede Boeken.

Zeer verkleinde reproductie uit
Pims Verjaardag.

Wat een schattig boekje. De drie „kleine" kleutertjes zullen spoedig
in menig gezin „groote" vriendinnen worden. De „Zonnebibliotheek"
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draagt haar naam inderdaad met eere, de uitgaven in deze serie zijn
vol licht en zon.
De Vrouw en Haar Huls.

Kuipers-van der Koogh, E., Moeder vertelt van de prinsesseschoentjes. Nog meer verhalen van kleine kleuters. Zwartjes
en Witjes van Jan Wiegman. Gebonden f 1.95. Uitverkocht.
Het is een verrukking, zoo goed als er dit jaar voor onze kleinsten
gezorgd wordt; in een edele concurrentie beproeven de uitgevers
elkander te overtreffen. Tot de allermooiste uitgaven behoort zonder
twijfel deze van de firma Meulenhoff. Heel kinderlijk, doch nergens
kinderachtig, verhaalt de schrijfster dit teere, lieve sprookje, en Jan
Wiegman gaf een schat van kostelijke Zwartjes en Witjes. Wat
zullen er met „Prinsesse-schoentjes" velen kunnen verblijd worden.
Wij vestigen de bijzondere aandacht op deze artistieke uitgaaf.
Bredasohe Ort.

Een gezellig boekje, met alleraardigste verhalen in echt kinderlijken
Arnhemsohe Courant.
trant verteld. Een aantrekkelijk bandje.

Kuipers-van der Koogh, E., Moeder vertelt van Goudhaartje
en Zwartkopje. Met
vele plaatjes van Jan
Wiegman. Gebonden
f 1.95.
Een uitstekend verzorgd
'L.,._/ en keurig geïllustreerd
boek met een verhaal
van een prachtig paleis
op een hoogen berg en
twee
aardige prinsesjes
Allemaal uitknipsels, die antje gemaakt had.
Zeer verkleinde reproductie uit „Zonnige Verhalen".
daarin. Dit verhaal, dat
zoo echt kinderlijk en
prettig geschreven is, is werkelijk vol leuke invallen en van een
frissche fantasie en de prentjes van Jan Wiegman verdienen allen lof.

1

**2

Het Vaderland.

Kuipers-van der Koogh, E., Kom je luisteren? Moeder vertelt
van hondjes, katjes, muisjes, vogeltjes, konijntjes en kindertjes. Gebonden f 1.95.
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Alle verhaaltjes van 't eerste tot 't laatste zijn boeiend, vlot verteld,
geschikt om de kleine kleuters in volle aandachtspanning te houden.
De plaatjes van Jan Wiegman zijn alleraardigst. Als kinderboek
is dit wel een van de beste die ons in den laatsten tijd onder de
oogen kwamen. De kinderen moeten van deze verhaaltjes genieten
en . . . . van zelf dol op dieren worden.
Maandbl. v. Daadw. Dlerenbesoh.

Wensma-Klaassen, Mevr. A., Grootmoeder komt sprookjes
vertellen. Met teekeningen
van J. Wiegman. 3e druk.
Gebonden f 1.95.
Mevrouw Wensma----Klaassen,
die in verschillende plaatsen als
Ik zag twee kippen, samen wippen.
Grootmoeder optrad en in de
Uit: „Grootmoeder komt Sprookjes vertellen".
kinderwereld welbekend is,
vertelt in dit boek haar mooiste verhaaltjes. Een echt kinderlijke,
zonnige uitgaaf.
Het Vaderland.
't Zijn allemaal grappige verhaaltjes, welke zich uitermate leenen
om aan de kleinen te worden voorgelezen. Mooie plaatjes van
Jan Wiegman sieren het boek.
Zutphensohe Courant.

Abramsz, S., Sprookjes uit moeders jeugd. Gebonden f 1.95.
Dit boek bevat de beste van onze oude bekende
sprookjes, die wij als kind reeds lazen; zij zijn hier
echter opnieuw echt kinderlijk verteld, Roodkapje,
Sneeuwwitje, De Wolf en de zeven Geitjes, De gelaarsde Kat en nog vele andere.
Vele groote en kleine platen in drie kleuren. Smaakvol
uitgegeven. Een boek, dat ieder moeder voor haar
Nieuws van den Dag.
kinderen zal wenschen.
Iedere moeder zal dit boek graag aan hare kinderen
geven. Het zijn de oude sprookjes van vroeger, nu in
kinderlijken eenvoudigen toon verteld en in een bundel
verzameld. Schattige plaatjes.
Het Vaderland.

... boven op
'a.turf stood bij

ioulgenoezdietne.

Hichtum, N. van, De wonderbare avonturen van Tom Duim.
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Een grappige geschiedenis, met „zwartjes en witjes" van Jan
Wiegman. 2e druk. Gebonden f 1.95.
Dit is de geschiedenis van Klein Duimpje, maar ni et zooals wij
die vroeger lazen met al de
verschrikkingen en gruwelijke
avonturen. Dit boek geeft de
echte grappige avonturen,
waarbij onze kleintjes schudden van het lachen.
Uit : „De wonderbare avonturen van Tom Duim".
Een prettig geschreven boek,
dat in geen kinderkamer mag ontbreken.
Nieuws van den Dag.

Kuipers - Van der Koogh, B., Sprookjes uit de oude doos. Opnieuw verteld. Met teekeningen van Dineke Knegtmans. Ge.
bonden f 1.95.
Een heel bijzonder boekje is „Sprookjes uit de Oude Doos"
opnieuw verteld door E. Kuipers--Van der Koogh met teekeningen
van Dineke Knegtmans. De verhalen voldoen aan drie strenge
eischen: ze zijn spannend, verrassend in de ontknooping, vol diepe
beteekenis. Wat dit boek bijzonder bevallig en tevens waardevol
maakt, zijn de illustraties van Dineke Knegtmans. Deze veertienjarige verrast ons door haar penteekeningen, waarin de echte
sprookjesstemming wordt weergegeven, door haar zuivere visie,
haar sierlijkheid en vastheid van lijn en een voor haar leeftijd
bewonderenswaardige techniek. Alles dus te zamen een kostbaar
stuk voor een kinderboekenkast. .
Nieuws van den Dag.

Kuipers - Van der Koogh, E., Een prettige dag. Nog meer
nieuwe verhalen: voor iets oudere jongens en meisjes, met
„zwartjes en witjes" van J. Wiegman. Gebonden f 1.95.
Prof. Dr. J. H. Gunning zegt in het tijdschrift „Het Kind": Heerlijk
is het als de verhaaltjes nu eens heusch verhaaltjes zijn. Niet louter
over vogeltjes en poesjes en zachte velletjes, maar werkelijke gebeurtenissen uit het Kinderleven.
Een gezellig boek met alleraardigste verhalen, vlot verteld in echt
kinderlijken toon. Een aantrekkelijk bandje.
Arnh. Courant.
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Ebbinge Wubben-Van Hasselt, W. P., Wat het zonnetje zag.
Nieuwe verhalen, die het Zonnetje zou kunnen vertellen als
het werkelijk een Mond had
om te praten. Met vele plaatjes
en zwartjes van J. Wiegman.
Prijs gebonden f 1.95.
Aardige geestig geschreven verhaaltjes, die terecht, volgens
schrijfster, het zonnetje zou kunnen vertellen, zoo het een mond
had.

Het Ned. Boekhuis.

Nieuwe verhalen die het Zonnetje
zou kunnen vertellen zoo het een
Mond had, prettige lectuur, de
plaatjes zijn fijn en geestig.
Prov. Overijsselsohe en Zwolsche Crt.
•

De poppenmoedertjes wandelen in den tuin.
Uit: „Wat het zonnetje zag".

Zeggelen, M. C. van, Pim's
verjaardag. Met illustraties van
Ella Riemersma. Geb. f 1.95.
Een gezellig boek voor de klein-.

tjes met vele pittige illustraties.
Het is een deeltje van „De Zonnebibliotheek" dat in deze serie
zeker uitmunt.
De Vrouw en Haar Huis.
Een allerliefst verhaal van kinderen en dieren, van een kleine
jongen, een papagaai, em Mond en een poes, prettig en kinderlijk
verteld, met als slot iet groote feest als „pappie" onverwacht
thuiskomt.
Ons Jeugdblad.

Ebbinge Wubben-Van Hasselt, W. P., Zonnige Verhalen.
Met prentjes van Jan Wiegman. Gebonden f 1.95.
Boekjes als deze zijn, wanneer verstandige ouders er de lucht van
krijgen, direct uitverkocht. De verhaaltjes zijn vlot en genoegelijk
verteld en de pittige prentjes maken ze nog levendiger en onderhoudener dan zij al zijn. En zoo overdadig is de voorraad aanbevelenswaardige kinderboeken niet! Wij begroeten dit werkje met
vreugde.

Rotterdammer.
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Labberton, M., Bibo's Kindje, met illustraties van Ella
Riemersma, prijs geb. f 1.95.
Een fleurig huisgezin, Vader, Moeder en een heeleboel Broertjes
en Zusjes, Bibo, de kleine held van het verhaal, zorgt voor het
jongste zusje, wij leven in heel dit wereldje mee, we gaan mee
bloemen plukken en cadeautjes koopen voor moeder. Een snoezig
boek, dat de kinderen „dol" zullen vinden.
De Telegraaf.

-z_.. . 2:-

...

APIIMM...1....041

HET MORGENZONNETJE

,

Het Morgenzonnetje. Kindjes Zonneboekje, 1e deeltje, van
Zon en Zang en kleine Kindertjes, rijmpjes en wijsjes neergeschreven en verzameld door een
Vader. Met plaatjes van Jan Sluyters.
Geb. f 1.25. Idem 2e deeltje geb.
f 1.25.
De samensteller heeft in deze bundeltjes
heel eenvoudige versjes willen geven,
kling-klang-rijmpjes en maat-versjes en
ook wel enkele zeer oude bekenden die
in onze kinderwereld altijd blijven voortleven.
Eenvoud in de versjes en vroolijke,
Het zonnetje keek 's morgens al door frissche kleuren in de teekeningen van
de ruiten.
jan Sluyters maken deze bundeltjes tot
Zeer verkleinde reproductie uit
„Kindjes Zonneboekje".
een lief bezit voor onze heele kleinen.
Voor de Kleine Kleuters verscheen: Het Morgenzonnetje: Kindjes
Zonneboekjes in twee deelen: eenvoudige versjes, oude en nieuwe,
klingklang op rijm en maat, snoezige gekleurde plaatjes met
schaduwprentjes van Jan Sluyters.
De Telegraaf.
De versjes en rijmpjes die in deze boekjes opgenomen zijn, zijn
gedeeltelijk oude bekenden, voor een ander deel maakte ik ze, jaren
geleden, voor mijn kleine kleuters en zong ze des morgens in de
Huiskamer. Ik vond het wel aardig deze thans met de eenvoudige
rijmpjes uit te geven. Misschien brengen ze wel een beetje zon, ook
aan andere kinderen.
De schrijver.

ik ga slapen, ik ben moe,
Ik doe mijn beide oogjes toe.
Zeer verkleinde reproductie uit „Kindjes
Zonneboekje".

MIJN EIGEN BOEKJES
BIBLIOTHEEK VOOR DE KINDERKAMER
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Boone Swartwolt, I. C. de, Wat Wim en Anneke in de

ot jet Broer nam te veel

zand op de schop.
Uit : „Wim en Anneke",

Vacantie beleefden. Met illustraties van
Ella Riemersma. Gebonden f 1.95.
Een alleraardigst verhaal, waarin het leventje
van een broertje en een zusje verhaald wordt,
met allerlei leuke gebeurtenissen en ontmoe..
tingen. Lieve, kinderlijke plaatjes van Ella
Riemersma.
Alg. Maandel. Bibliographie.
Dit eenvoudige verhaal van een vacantie is
zoo prettig verteld, dat de kinderen er zeer
veel plezier in zullen hebben, het boekje werd
door Ella Riemersma zeer goed geïllustreerd.
Amersfoortsoh Dagblad.

Boone Swartwolt, I. C. de, Moeder gaat voorlezen. Met vele
platen, ook in kleuren van Jan Wiegman. Gebonden f 1.95.
Prettige, korte verhalen, zeer geschikt om voor te lezen en ook
voor de kleine peuters wanneer ze zelf beginnen te lezen.
De verhalen zijn met flinke, groote letter gedrukt en met alleraardigste plaatjes van Jan Wiegman voorzien. Mevrouw de Boone
Swartwolt heeft in elk opzicht den juisten toon gevolgd.
Deze boekjes zijn een prachtig begin van de reeks, als de rest ook
zoo wordt zal de uitgever er genoegen van beleven. De verhaaltjes
zelf, zoowel als de teekeningen zijn volkomen geslaagd. Deze boekjes zijn een aanwinst.
Prov. Overijsseische en Zwolsche Cr.

Boone Swartwolt, I. C. de, Hans en Elsje in het bloemenveld.
Met plaatjes van E. Riemersma. Gebonden f 1.95.
Kinderboeken moeten geschreven en geïllustreerd worden voor
kinderen, men moet geen gewichtige verhalen geven, geen onmoge-
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lijke gebeurtenissen brengen, doch verhalen en voorvallen uit het
leven van het kind, de kleine kinderwereld moeten wij voor hun
oogen brengen, zoodat zij
alles wat verhaald wordt,
goed begrijpen en vatten kunnen. Dit allerliefste boekje
beantwoordt volkomen aan
het doel.
Bredasche Ort.
Dit eenvoudige verhaal is zoo
prettig verteld en met zooveel liefde voor kinderen, dat
ook de kinderen zelf er plezier in zullen hebben.
Uit:

„Hans

en Elsje in bet bloemenveld".

Amersfoortsch Dagblad.

Go h-Kaulbach, Anna van, Een dag in Ards. Geïllustreerd
dor
H. Verstijnen. Gebonden f 1.95.
Een alleraardigst boek, het leert den kinderen liefde voor dieren
en op een prettige, onderhoudende wijze komen zij een heeleboel
van de gewoonten der dieren te weten. Een aanwinst voor de smaakvolle serie „Mijn Eigen
Boekjes".
Groningsoh Dagblad.
Allergezelligst, luchtig en toch heel leerrijk, goedgehumeurd en toch voortdurend boeiend, bijzonder
mooi sluiten de zeer artistieke ilustraties van den
knappen dierenteekenaar Vrstijnen er op aan, onberispelijk uitgevoerd.
De Nieuwe Courant.

Boone Swartwolt, I. C. de, Vertellen en spelen,
met plaatjes van Ella Riemersma. Geb. f 1.95.
Met warmte kunnen wij dit keurige boekje aanbeVerkleinde reproductie uit
„Hans en Elsje".

velen, het is een aanwinst voor de bibliotheek van
de kinderkamer, het bevat leuke, losse verhalen,
ruim geïllustreerd, met pittige teekeningetjes.
De Vrouw en Haar Hula.

Een buitengewoon goed kinderboek, bovendien schitterend afgewerkt, warm aanbevolen, het is vlot en aardig verteld.
School en Huls.
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Boone Swartwolt, I. C. de, Upke Dupke, met plaatjes van
Ella Riemersma. Gebonden f 1.95.
De kleine held van het verhaal is een aardig jongske, Joop ge-

heeten, maar zich zelf altijd Toop noemend en wie Upke Dupke
is moeten de kinderen zelf maar lezen. Een alleraardigst boekje,
frisch en opwekkend.
N. Rotterdammer Ort.
Een allerliefst kinderboek. Upke Dupke wordt stellig de vriend
en de lieveling van zijn lezertjes en misschien ook wel van de
moeders en opvoedsters.
Maandblad voor Opvoeding en Onderwijs.

Boone Swartwolt, I. C. de, Het huis met de duiven, met
illustraties van Ella Riemersma. Gebonden f 1.95.
De hoofdpersoon is de kleine „Abricozen-Maartje", een lief klein

boerinnetje, dat te midden van haar schoolkameraadjes een prettige
tijd heeft, wij zien hoe de kleine Maartje een paar duiven krijgt,
waarnaar haar huis het „Huis met de Duiven" genoemd wordt. Een
boek dat opgang zal maken bij het kleine goedje.
School en Huts.

- Hier is kleine Tim! Wie daar?
Zeer verkleinde reproductie uit „Vertellen en Spelen".

BONTE BOEKJES
VOOR ONZE KLEINEN
Abramsz. S., Onze kinderversjes van vroeger en nu. Bundel
I en II. Met 100 grappige teekeningen
van Jan Sluyters. 5e en 3e druk. Aardig
gecart. per deel f 1.25, geb. f 1.45.
Vele aardige oude vriendjes vindt men in
het boekje. Vader van Alphen, Heye,
Goeverneur, zoo ook de oudste kinderrijmpjes. Het geheele boekje, met het
aardige, keurige bandje en de fijne, geestige
Pop is ziek.
Uit: „Onze Kinderversjes van
illustraties maakt een allerprettigsten inVroeger en Nu".
druk.
De Nieuwe Courant.
De oude bekende versjes zijn hier
opnieuw tot een bundel vereenigd en
in een fraai bont kleed gestoken. Wat
zijn ze aardig die versjes, een heerlijk
bezit voor iedere moeder en voor
ieder kind.
Een bloemlezing van Kinderversjes
die naar meer doet verlangen. Een
uitstekend hulpmiddel in school en
huis. Warm aanbevolen.
Commissie term bevordering van Kinderleotu ur

Abramsz, S., Rijmpjes en versjes
uit de oude doos. Kinderrijmpjes
met meer dan 100 geestige teekeningen van J. Sluyters. 4e druk.
Aardig gecartonn. f 1.25, gebonden f 1.45.

Uit: „Rijmpjes en Versjes uit de
oude doos".

Dit mooie, prettige boekje bevat de beste van onze oude bekende
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rijmpjes en versjes ( baker- en raadselrijmpjes) , versjes die onze
grootmoeders en overgrootmoeders hunne kinderen leerden ( Handjeplak; Kaatje, ben je boven; De
Sleutel van de Bibelebontsche Berg,
enz.) . Er zijn bij die oude rijmpjes
vele, die niet meer geschikt zijn voor
de tegenwoordige jeugd, deze zijn nu
in dit bundeltje weggelaten, zoodat
het een zorgvuldige keuze van een
125-tal versjes bevat, die den kleinen
zeker een genoegen zullen brengen,
In een groen, groen knolle, knoiteland, vooral ook door de alleraardigste
Zaten twee haasjes heel parmant.
prentjes. En ook vader en moeders
zullen heusch nog wel eens mee kijken en lachen en aan vroegere
tijden denken.
Nieuws v. d. Dag.
Wilt ge Uw hart nog eens ophalen aan al die oude leuke kinderversjes die al zoo oud zijn als de weg naar Kralingen? Schaf U dan
dit aardige boekje eens aan. Ge zult er, met of zonder kinderen, veel
plezier van beleven.

Blaauw, Henriëtte, Mijn liefste boekje. Nieuwe versjes om
te lezen en voor te lezen,
met plaatjes van J. Wiegman. Aantrekkelijk gecart.
f 1.25, gebonden f 1.45.

Poppenvisite.
Uit: „Mijn liefste boekje"

Een ideaal bezit voor iedere
vrouw die kleine kleuters heeft,
welke gretig naar een versje •
vragen. Leuke versjes met
mooie plaatjes.
De Vrouw en Haar Huls.

Al die charmante versjes kunnen wij de kinderen wel honderdmaal
voorlezen, ze werden prachtig geïllustreerd, een mooi boekje!

Abramsz, S., Mijn eerste versjesboek. Nieuwe kindergedichtjes, met vele plaatjes van E. Riemersma. Aantrekkelijk
gecartonneerd f 1.25, gebonden f 1.45.
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Het is een groot genot voor de kinderen dezen nieuwen bundel te
hooren voorlezen en hun de plaatjes te laten zien; ieder kind zal
dit boek op zijn verlanglijstje vragen.
De Nieuwe Courant.
De bundeltjes van S. Abramsz zijn bekend, overbekend, iedereen
wil ze aan zijn kinderen voorlezen, de kleintjes luisteren er met
roode wangen en open mond naar.
Allerliefste bundeltjes.
Utreohtsoh Dagblad.

Uit: „Mijn Eerste Versjesboek".

MEULENHOFFsWITTE BOEKEN
VOOR WELDENKENDE MENSCHEN
111■■•••1111=111111111.1•011

Stopes, Dr. Marie C., H ij e n Z ij in het Hu w e 1 ij k.
Nieuwe bijdrage tot de oplossing van het sexueele vraagstuk.
Naar de 12e uitgaaf vertaald door Dr. A. N. Nolst Trénité.
V ij f de d r u k. Gebonden f 3.90.

Van de oorspronkelijke uitgave van dit werk werden tot heden
341000 exemplaren verkocht.
Dit boek werd vertaald in het Fransch, Duitsch, Deensch, Zweedsch,
Nederlandsch.
In mijn eigen eerste huwelijk heb ik mijn onkunde op geslachtelijk
gebied z66 duur moeten betalen, dat ik voel, dat het mijn plicht is
om zulke duur gekochte kennis der menschheid ten dienst te stellen.
De Schrijfster.

Meer dan ooit is het tegenwoordig noodig om gelukkige huisgen
zinnen te vormen. Het is mijn hoop dat dit boek een dienst aan den
Staat moge bewijzen door het aantal der gelukkige huisgezinnen te
vermeerderen. Het doel er van is het geluk in het huwelijk te verhoogen, te toonen hoe veel verdriet vermeden kan worden.
De eenige zekere grondslag voor den tegenwoordigen Staat is de
samenvoeging der individuen in het huwelijk; maar de Staat is gevaarlijk ziek aan den wortel als veel huwelijken ongelukkig zijn.
Tegenwoordig zijn, voornamelijk in de middelklassen van ons land,
de huwelijken in den grond veel ongelukkiger dan oppervlakkig
schijnt. Te velen die zich in het huwelijk verbinden en er geluk van
verwachten, worden bitter teleurgesteld, en de kreet naar „vrijheid"
neemt in kracht toe; doch zij die het hardst schreeuwen, bemerken
niet dat er meer reden is om hun ongeluk aan eigen onverstand toe
te schrijven dan aan de „ketenen van het huwelijk", die er de
oorsprong van waren.
Het is nooit g e m a k k el ij k om iets heerlijks van het huwelijk te
maken, en het is een resultaat dat de krachten van de egoisten en de
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geestelijke lafaards te boven gaat. Er is kennis voor noodig, en zooals de zaken tegenwoordig staan, is die kennis bijna onbereikbaar
voor hen die haar het meest noodig hebben.
De vraagstukken van het sexueele leven zijn oneindig ingewikkeld,
en eischen voor hun oplossing zoowel menschelijk medegevoel als
geest voor wetenschappelijk onderzoek.
Ik heb over dit onderwerp een en ander te zeggen, dat voor zoover
mij bekend is, nog niet gezegd is, dingen die mij toeschijnen van
groot belang te zijn zoowel voor mannen als voor vrouwen, die wat
moois van hun huwelijk willen maken. UK: De voorrede van de Schrijfster.
Zeer terecht merkt de schrijfster van dit boek op, dat zoovele
huwelijken ongelukkig worden en tegenwoordig vaak met echtscheiding eindigen door een onjuiste opvatting van de sexueele
verhouding in het huwelijk, wat eigenlijk het gevolg is van onwetendheid. Dat is zeker, dat heel wat ergernis niet geleden, heel
wat tranen niet geschreid zouden zijn, indien zoovelen ter harte
hadden genomen hetgeen In dit boek uiteengezet is.
Dr. A. N. No1st Trénité.

Stopes, Dr, Marie C., H ij e n z ij en hun kin d. Gelukkig
Moederschap en De verhouding van man en vrouw in het
Huwelijk. Schrijfster van „Hij en Zij in het Huwelijk" en
„Verstandig Ouderschap" door Dr. A. N. Nolst Trénité en
E. H. Hermans, Arts. 2e druk. Gebonden f 3.90.
Van alle boeken van Mrs. Stopes vind ik „Hij en zij en hun kind"
wel het allerbeste.
Nu Dr. Stopes toegestaan heeft, dat eenige ophelderende verklaringen, met het oog op de Nederlandsche toestanden worden
opgenomen, zal ik de bewerking gaarne op mij nemen; ik zal dan
een Nederlandsche uitgaaf van harte toejuichen.
Dr. A. N. N. T.
Een boek, dat het vroeger verschenen werk „Hij en Zij in het
Huwelijk" aanvult, het brengt vele nieuwe gezichtspunten en bespreekt de verhouding van man en vrouw, in dit geval van de jonge
vrouw en den jongen man, die weldra moeder en vader zullen zijn.
De vreugde, maar ook de groote moeilijkheden van de jeugdige
ouders in hunne onderlinge verhouding worden hier zonder angstvalligheid maar met groote omzichtigheid behandeld. Het geluk,
maar ook de ontberingen, welke aan het moederschap vooraf gaan
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en ook die tijdens het moederschap, worden hier duidelijk voor
oogen gesteld, in verband met de physische gesteldheid van man
en vrouw, maar tevens beschouwd in het licht hunner moreele verhoudingen.
Wie dit boek leest, kan veel zorg, moeilijkheden en teleurstellingen
voorkomen, indien ieder handelt naar hetgeen er in dit boek geschreven staat, zal men het toekomstige ras kunnen zien: verjongd
en in vele opzichten geheel anders dan thans.

Stopes, Dr, Marie C., Verstandig Ouderschap.
Handleiding voor Geboorte-beperking. Practisch vervolg op
„Hij en Zij in het huwelijk". Naar de elfde uitgaaf vertaald
door Dr. A. N. Nolst Trénité. Vierde druk. Gebonden f 2.90.
Van de oorspronkelijke uitgave van dit werk werden 215000
exemplaren verkocht.
Dit boek werd vertaald in het Deensch, Duitsch, Zweedsch en
Nederlandsch.
Dit boek dankt zijn ontstaan aan de poging om antwoord te geven
aan het onnoemelijk aantal vragers, die „Hij en Zij in het Huwelijk"
hadden gelezen en die zich tot mij wendden met den wensch, verstandige inlichtingen te verkrijgen omtrent de geboorte-beperking,
een onderwerp van zoo groot vitaal belang.
Ult: De voorrede van de Sohrigater.

De schrijfster geeft hier op bekwame wijze een handleiding voor
geboorte-beperking van uit een wetenschappelijk standpunt bezien.
Zij behandelt eenige der meest belangrijke geboorte-beperkingsmethoden, welke tegenwoordig in gebruik zijn en zij geeft hier een
uitvoerige beschrijving van de methode, welke zij als de meest betrouwbare ex' zekere beschouwt.
Medical Times.
Met denzelfden zin voor realiteit en dezelfde onbevangenheid waarvan de schrijfster in „Hij en Zij in het Huwelijk" blijk gaf, behandelt
zij in dit boek op practische wijze het vraagstuk der geboortebeperking.
Dr. Marie Stopes acht het van zeer veel belang dat er slechts
kinderen verwekt worden die de kans hebben om een krachtigen,
schoonen en intelligenten wasdom te bereiken.
Utreohtsoh Dagblad.

Wenckebach, Prof. Dr. K. F. en Schauta, Prof. Dr. F.,
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De Man en de Vrouw van vijftig jaar. Bewerkt
door Dr. A. N. No1st Trénité. Gebonden f 1.65. Uitverkocht.
Al sedert geruimen tijd is de man van vijftig jaar een ongemeen vake
verschijning op mijn spreekuur. Het viel mij op hoezeer de door
deze personen opgegeven klachten op elkander geleken. Dat was
zoodanig het geval, dat men gerust van een „ziektebeeld - kan
spreken. Er kwamen ook mannen, die wat jonger of ouder zijn, en
in de rubriek dezer ziektegevallen kunnen ondergebracht worden.
Al deze ziektegevallen wil ik in dit boek bespreken.
Prof. Dr. K. F. Wenokebaoh.

De vrouw van 40 jaren staat in den regel nog midden in den bloei
des levens, en in haar lichamelijk en in haar geestelijk leven is geen
verandering terug te vinden. Maar dat wordt heelemaal anders
wanneer men deze beschouwing naar ongeveer het 50e jaar verlegt.
En van dit standpunt uit wil ik deze studiën „over de Vrouw van
50 jaren" schrijven.
Prof. Dr. F. Sohauta.
In dit boek zet Professor Wenckebach kort en glashelder uiteen,
wat hij van het ziektebeeld van den man van vijftig jaar denkt. Hij
toont aan hoe de klachten van tal van mannen berusten, niet steeds
maar toch heel dikwijls, op veranderde levensgewoonten. De beknopte wijze waarop Professor Wenckebach den man van vijftig
jaar schetst, zijne mogelijke ziektebeelden aangeeft en den weg tot
genezing aanwijst, is meesterl ij k.
Prof. Storm van Leeuwen In „de Telegraaf".

Wie hierover nader wil worden ingelicht en van bevoegde zijde
raadgevingen wenscht te ontvangen kan in dit werkje zeer goed
terecht. Beide professoren zetten op heldere, populaire wijze uiteen
hoe men na zijn vijftigste jaar moet leven.
Het Vaderland.

Stekel, Dr, W., Wat op den bodem der Ziel ligt
Vertaald door Dr. A. N. Nolst Trénité. 3e dr. Geb. f 2.90.
Uit de voorrede van den schrijver:
Het succes van dezen bundel was grooter dan ik had durven hopen;
hijeftovrdglweinvro.Hetplan
bestaat dan ook om vertalingen in a 11 e wereldtalen te geven.
Talrijke brieven van alle kanten hebben mij verteld, dat dit boek
troost en opwekking gebracht heeft. Het heeft dus aan zijn doel
beantwoord. Onder de vele boeken, die ik aan de wereld gegeven
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heb, is dit mijn lievelingswerk. De geneesheer, de denker en de
dichter blijken er uit.
Bij mij is de onderzoeker als dichter begonnen: het begin van al
mijn latere opvattingen is in mijn jeugdgedichten te vinden. Ook de
tiel: Wat op den bodem der ziel ligt . . . .
Hermans, E. H., Arts, Gezondheidsleer voor N eder l a n d s c h I n d i ë. Een boek voor ieder die naar
Nederlandsch Indië gaat, of daar woont. Gebonden f 3.90.
Het is voor ons Europeanen een eerste vereischte, dat men weet
hoe men onder de nieuwe levensvoorwaarden moet leven om
gezond te blijven in Indië en wat men moet doen om ziekten
te voorkomen. Dit boek wil de vriend en raadsman zijn van alle
landgenooten in Indië.
of daar reeds
Het is en blijft noodig dat al wie naar Indië gaat
vertoeft — kennis neemt van de groote vraagstukken der gezondheidsleer voor de tropen. Daartoe kan dit boek goede diensten
bewijzen. Het geeft in populairen vorm goede wenken en nuttige
adviezen en oriënteert omtrent allerlei toestanden en verhoudingen
die ginds zoo gansch anders zijn dan aan de lauwe westerstranden.
De Standaard.

Bij het doorlezen van dit werk worden de hoog-gespannen verwachtingen niet beschaamd. Het is een degelijke studie over de
tropen-hygiëne, die echter door den aangenaam causeerenden stijl
en de populaire behandeling voor iederen leek zeer gemakkelijk
te lezen is en een prettige manier van voorlichting voor den tropenbezoeker of -bewoner aanbiedt. Een prachtige aanwinst voor de
Nederlandsche literatuur op hygiënisch gebied en een voortreffelijke
gids voor ieder die naar de tropen gaat of daar woont.
De Maasbode.

Dit werk van Dr. Hermans, wiens artikelen wij in ons blad geregeld waardeeren, kunnen wij warm aanbevelen. De schrijver
behandelt hierin de voornaamste ziekten welke in de tropen voorkomen en geeft vele nuttige wenken. Het boek verdient in ieders
handen te komen.
Het Nieuws van den Dag van NedAndiii.
Stekel, Dr, W., Zenuwachtige Menschen. Vertaald
door Dr. A. N. Nolst Trénité. In linnen band f 2.90.
Een bekend zenuwarts bespreekt hier de gevallen, zooals hij ze in

134

MEULENHOFF'S WITTE BOEKEN

o

zijn praktijk heeft leeren kennen en stelt voor oogen, hoe de zenuwen zich bij verschillende menschen uiten. — Door duidelijk voor
oogen te stellen waartoe de zenuwen leiden, kan ons den weg
gewezen worden tot herstel. Hieruit kan men den moed en de kracht
putten om zijn zenuwen en zwakheid te overwinnen, want zenuwachtigheid is een lijden, dat de menschelijke zwakheden onderstreept en tot uiting brengt.
Verschillende typen van zenuwachtige ménschen worden door den
schrijver in dit boek behandeld, o.a.:
De zenuwachtige vrouw
De zenuwachtige reiziger
De zenuwachtige man
De zenuwachtige minnaar
Het zenuwachtige kind
De zenuwachtige zanger
De zenuwachtige dienstbode
De zenuwachtige musicus
Huisvrouwen-neurose
De kritieke leeftijd van den man
Huwelijksgeluk
De vrees om oud te worden
Gebroken menschen
Het gevolg van eenzaamheid
enz. enz.
Evenals het vroeger verschenen werk, „Wat op den bodem der ziel
ligt", zal ook dit werk grooten opgang maken, vooral omdat er zoo
duidelijk de geneesheer en de denker uit spreekt. Het werk zal
groote belangstelling wekken, want wie heeft in dezen tijd geen
last van zenuwen. In dit boek vindt men de middelen, manieren of
pogingen om ze kwijt te raken.
Dordr. Courant.
De bekende schrijver van boeken, het zenuwstelsel betreffende, behandelt hier verschillende oorzaken van zenuwstoornissen. Het boek
getuigt van veel menschenkennis, de inhoud van het boek zal velen
die het met de zenuwen te kwaad hebben — en hoevelen zijn er dat
niet in onzen tijd! --- een hart onder den riem steken.
Utreohtsch Dagblad.

Muller, Dr. H. C. A., Het Onverklaarbare in het
Leven en n a den Do o d. Spiritisme en Occultisme. Gebonden f 3.90.
Dit boek, hetwelk een gebeurtenis is, zal de belangstelling in de
occulte wetenschappen doen ontwaken. Een hoogst interessant en
merkwaardig boek dat veel opzien zal baren.
Haagsohe Courant.
Een boek, aangewezen voor hen die zich bezig houden met de
studie der ongeziene dingen, het doel van het werk is in wijderen
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kring meer belangstelling te wekken en een beteren kijk te verschaffen op de gewichtige verschijnselen van de occulte wetenschap,
waarvoor men zich hier te lande nog te weinig interesseert. Het
feitenmateriaal dat Dr. Muller bijeen heeft gegaard, is bijzonder
interessant.

Utreohtsoh Dagblad.

De schrijver, die een zeer goed gedocumenteerd overzicht omtrent
de geschiedenis van het spiritisme en occultisme in de oudheid, de
Middeleeuwen, den nieuweren tijd en het heden geeft en aan elk
der occulte verschijnselen een verhandeling wijdt, komt tot de slotsom, dat de invloed van de overledenen in de door hem geschetste
processen slechts zeer gering is en dat men de „onverklaarbare"
verschijnselen grootendeels moet toeschrijven aan de gedachtenkracht van levenden, die in onbewusten toestand hun persoonlijkheid splitsen en verdubbelen en aan hun gedachtenuitbeeldingen
van bijzondere psychische kracht materieele of althans motorische
gestalte kunnen geven.
Nieuwe Rott. Courant.
In dit boek worden op bevattelijke wijze behandeld de zeer vele
onverklaarbare verschijnselen, die zich in ons leven voordoen en
het raadsel van den dood. De schrijver gaat deze verschijnselen na
vanaf de oudste tijden tot op heden. Een zeer ernstig belangrijk
werk, dat zeker de aandacht zal trekken. Alg. Maandelijksche Bibliografie.

Foyer, Dr, A., Suiker ziekt e. Verschijnselen, algemeene
voorschriften voor de behandeling, benevens iets over insuline. Gebonden f 1.90.
Het besef, dat het mogelijk is eenige der vele verkeerde voorstellingen die over Suikerziekte bij de meeste patiënten overheerschend zijn recht te zetten, heeft den schrijver ertoe doen besluiten
over te gaan dit werkje te schrijven. De volgende hoofdstukken
worden o.m. in dit werk behandeld:
Normale stofwisseling
Suiker-stofwisseling en suikeruitscheiding
Verschillende vormen van suikerziekte
De behandeling van suikerziekte
Insuline.
Het verschijnen van een dergelijk werkje is goed. Ik heb het met
genoegen gelezen. Er wordt een beknopt overzicht gegeven van de
normale stofwisseling, een beschrijving van de verschijnselen der
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diabetes, de behandeling van de suikerziekte en het insuline. De
bedoeling van den schrijver is geweest de scheeve voorstellingen
die over stofwisseling in het algemeen en over suikerziekte in het
bijzonder in de meeste patiënten overheerschend zijn, te kunnen
recht zetten.
Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde.

Schuurmans Stekhoven, Dr. W., Tuber c u 1 o s e. Populair
genskudibchowgenvrz,bhadlinge
voorkoming. Gebonden f 2.25.
De halve kennis omtrent de tuberculose stempelt deze ziekte ten
onrechte tot een schrikbeeld. Is niet menig leek overtuigd, dat tuberculose „ongeneeslijk" en „ernstig besmettelijk" is. Deze overtuiging
is ongegrond en direct nadeelig voor een goede bestrijding. Het
boek wil den ontwikkelden leek een denkbeeld geven van de
geneeskundige zijde van het tuberculose-vraagstuk, juist om hem.
te overtuigen van de noodzakelijkheid, vroegtijdig bij alle afwijkingen geneeskundige hulp in te roepen.
Het boekje is bestemd voor den ontwikkelden leek, o.a. „om hem.
te overtuigen van de noodzakelijkheid, vroegtijdig, bij alle afwijkingen, die door den tuberkelbacil worden veroorzaakt, geneeskundige hulp in te roepen." Longtuberculose toch, in den beginne
ontdekt en goed behandeld heeft zeer groote kans op genezing.
Hoe verder het proces, hoe geringer de kans op genezing. Wie kent
ze niet de stumperds „die er te lang mee geloopen hebben"?
Zusters, bestudeert dit boekje, gij verrijkt daardoor ongetwijfeld
Uw kennis over de tuberculose en zult de kennis zeker aan velen
ten goede doen komen.
Tijdschrift van Ziekenverpleging.

Schuurmans Stekhoven, Dr. W., Hoof d p ij n. Wezen, oorzaken, bijzondere vormen en behandeling van hoofdpijn. Gebonden f 1.90.
Een voortreffelijk, in al zijn beknoptheid glashelder boekje waarmede wij met groote ingenomenheid kennis hebben gemaakt.
Het Vaderland.

Een uitstekend werk.

De Maasbode.

Riemens—Reurslag, J,, Van Kind tot Mensc h. Kennen
wij onze kinderen en hoe voeden wij ze op? Gebonden f 2.90.
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Wij zien hier verschillende kinderen met hunne eigenaardigheden
beschreven, waardoor het gemakkelijker zal worden onze eigen
kinderen te begrijpen. Velen schudden het hoofd over de jeugd van
tegenwoordig en vele ouders en opvoeders zeggen: „In mijn tijd
was alles veel beter." Men vergeet daarbij dat men het kind bij de
opvoeding moet zien in den geest van dezen tijd en daarom is vóór
alles ook kennis van de tijd noodig.
Een belangrijk artikel wordt gewijd aan optimisme en idealisme in
de opvoeding, een ander aan ijver en luiheid.
Over meisjesopvoeding, over verlegen kinderen worden heel interessante dingen gezegd, terwijl wij vooral ook wijzen op het hoofdstuk dat gewijd is aan het straffen der kinderen.
Onder de bundels paedagogische studies die wij den laatsten tijd
onder oogen gekregen hebben is dit wel een van de beste, de opstellen zijn helder gedacht, pittig geschreven, vol rake opmerkingen.
Paedagogische Studiën.

Reys,Dr.J.H.C., Lichamelijke opvoeding van
de V r o u W. Gebonden f 1.90.
Reys,Dr.J.H.C., Lichamelijke opvoeding van
den Ma n. Gebonden f 1.90.
Reys,Dr.J.H.C., Lichamelijke opvoeding van
het Kin d. Gebonden f 1.90.
Oefeningen voor het Kind.
Oefeningen voor de Vrouw.
Oefeningen voor den Man.
Kracht, gezondheid en schoonheid door lichaamsoefeningen.
Een boek dat een leemte in de bestaande literatuur aanvult, vooral
tegenwoordig roept men steeds luider om lichamelijke oefening,
sport en gymnastiek, als tegenwicht tegen de geestelijke strooming
en geestelijke ontwikkeling die jarenlang de boventoon voerde.
Nu de lichamelijke opvoeding van den mensch in het algemeen zulk
een groote rol speelt, omdat men er eindelijk het practische nut van
is gaan inzien, spreekt het vanzelf dat men gaarne een leiddraad
wenschte bij de lichaamsoefeningen welke kracht, gezondheid en
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schoonheid moeten verschaffen. Het doel van het drietal door Dr.
Reys geschreven boekjes is dan ook de beteekenis der lichaamsoefeningen duidelijk te doen uitkomen en als het ware als handleiding te dienen van de, hetzij thuis, hetzij in de gymnastiekvereeniging uit te voeren oefeningen. Uit den aard der zaak moeten die
oefeningen verschillend zijn voor den man, de vrouw en het kind.
Alle drie soorten worden dan ook uitvoerig door den schrijver
besproken op de hem eigen vlotte en zeer populaire wijze. Aan
de hand van de uitstekende illustraties volgen dan de oefeningenopgaven, welke zeer zeker in staat zullen zijn den beoefenaar de
noodige kracht en gezondheid te verschaffen welke ieder mensch
nu eenmaal gaarne bezit en ook noodig heeft.
Het Vaderland.
Velen zullen deze boekjes gaarne willen bezitten, zij zijn duidelijk,
overzichtelijk en prettig geïllustreerd. Uitvoerig worden alle takken
van sport behandeld, gymnaitiek, zwemmen, paardrijden, schaatsenrijden, openluchtspelen, athletiek en heilgymnastiek. Gulden Winckel.
Stopes, Dr, M., Blijvende Liefde en Toenadering
in het Huwelijk, vertaald door Dr. J. van Vuurst de
Vries. Prijs f 3.90.

Blijvende Liefde is een boek dat met ernst gelezen moet worden
door menschen die in dat stadium van het leven gekomen zijn,
waar het noodig is de sexueele verhoudingen te herzien. Het boek
geeft de oplossing van menige moeilijkheid die zich hierbij voordoet.
New Leader.
Tot nu toe werd alles wat op de verhouding der seksen betrekking
had, doodgezwegen en die algemeene onwetendheid heeft heel wat
ellende en verdriet ten gevolge gehad.
New Generation.
Blijvende Liefde is een boek voor menschen die uit Liefde getrouwd zijn, die zich niet aan de verantwoordelijkheid van het
huwelijk onttrekken willen en die hun best doen de liefde te doen
voortduren en hechter te maken door de jaren heen.
Richard King in „Eve".

Dr. Marie Stopes neemt een eereplaats in onder diegenen die een
sterk en en diepen invloed hebben uitgeoefend op het geluk harer
medemenschen.

Marie C. Stapes.

Reproductie uit Reys, Lichamelijke opvoeding
van de vrouw.
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De meerderheid van hen die het boek lezen, zal de schrijfster
innig dankbaar zijn.
The Women's Leader.
Dr. Marie Stopes bespreekt op heldere, flinke manier, op den
man af, de physieke en emotioneele zijden van de sexueele verhoudingen.
Het is een boek dat het geluk zal bevorderen en dat noodelooze
angst en verdriet voorkomt.
Dany Herald
Dr. Stopes is een voorstandster van een „nieuwe moraal". Zij
laat een frisschen stroom waaien door de bestaande opvattingen
en brengt de heele kwestie op een hooger plan. Het boek moet
door iedereen gelezen worden, het kan voor menigeen van onschatbare waarde zijn.
Eugenics Review.
Dit boek is een prijzenswaardige poging om te komen tot sexueele
gelijkheid van man en vrouw, voor zoover deze nog niet bestaat
en, waar ze wel bestaat, deze te behouden.
Health & Strength.

HIJ EN ZIJ
IN HET HUWELIJK
Nieuwe btldrage tot de oplossing
van het sexueele vraagstuk
1,004
D.

MARIE C. STOPES
tee. de I 2. ultgad

Dr. A. N. Nolst Trénité
Vijfde

werk werden tot
Van de oarspronkeNke Wigan ran
Wen 365 SOO exemplary. wine.
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ZIEKENVERPLEGING
1..1111.111111111111.

Handboek der Ziekenverpleging. Met 178 afbeeldingen en
10 groote platen in kleurendruk, 6e herziene en vermeerderde
druk. Gebonden in linnen band f 9.75.
Van dit Handboek, waarvan druk op druk verscheen, zijn reeds vele
duizenden exemplaren verkocht. Deze getallen zeggen alles.
Hiermede zouden wij kunnen volstaan. In weinig woorden ware op
het zeer goede te wijzen, de groote bruikbaarheid aan te toonen,
enz. enz.
Niet alleen, dat ik zeer veel eerbied heb voor het schrijven van een
dergelijk Handboek ( voorwaar geen gemakkelijke taak) , nog meer
respect heb ik voor de wijze, waarop deze taak is vervuld. Men zal
moeten erkenner, dat, uitgaande van het standpunt van den Heer
Nolst Trénité, geen beter Handboek te schrijven was.
Allen, die dan ook belang stellen in ziekenverpleging, en dat doen
wij medici zeker, kan dit handboek dan ook ten zeerste worden
aanbevolen.
Medisch Weekblad.
De opleiding van onze verpleegsters staat op een hoog peil en hetzelfde kan gezegd worden van de Hollandsche boeken over Ziekenverpleging. Het hier aangekondigde is wat beknopter dan dat van
Stumpff, maar dat kan in sommige opzichten voordeelig zijn. Wij
hebben het boek met genoegen gelezen; de toon is overal prettig,
het moet voor jonge zusters een genot zijn de ziekenverpleging met
wat er aan vast zit van anatomie, physiologie en pathologie van
dezen gids te leeren. De illustraties zijn duidelijk, de anatomische
platen voldoen aan de eischen, die men eraan kan stellen.
Alg. Handelsblad.

Nolst Trénité, Dr. A. N., Verpleegsters Zakwoordenboekje. 8e druk. Gebonden f 2.40.
Een boekje, handig van inhoud, handig van formaat. De schrijver
zegt het op de hoogte van den tijd te hebben gehouden en we willen
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hem gaarne gelooven. Het boekje behoort tot de uitrusting der verpleegsters, die er prijs op stellen, geen woorden te gebruiken, waarvan zij den zin niet begrijpen. Beteekenis en afleiding der woorden
worden duidelijk en kort aangegeven.
Dr. J. Kuiper, Tijdschrift voor Ziekenverpleging.

Van Deventer Sr., J., Handboek der Krankzinnig env er p 1 e g in g. Ingenaaid f 1.90.
Schoute, Dr. G.
naaid f 1.75.

J., De Z or g v o or de 0 og e n. Inge-

Van Eden, P. H., Hulp bij Ongelukken. Met 46 figuren in den tekst. Ingenaaid f 1.75.
Deventer Sr., J. v., Krankzinnigenverpleging in
de eerste helft der vorige eeuw. Ingenaaidf 3.25.
Kleinod, Johanna, Eenvoudige handleiding voor
verpleegsters bij verzorging van kraam
-vrouwenkid.MtcvorwanPf.DBJ.
Kouwer.(Tijdlktvoch).

HOOFDPIJN
WEZEN, OORZAKEN. BIJZONDERE
VORMEN EN BEHANDELING
VAN HOOFDPIJN
DOM

De. W. SCHUURMANS STEKHOVEN
...kW. la een kwaal s.a.e.s velen Wen. een twatil
die veelal geregeld terugkomt WII wage. ....kw.
af: ..Waat komt de hoofdplin vandaanr Om hoofdpijo
te kunnen voorkomen of genezen moet men vner silts
weten wat de ocieznak is. Dew ootzaak kan van :ter
verschillenden aard zijn. Men :al goed doe. indices
men de oorzaak :elf niet kan vinden. rich tot eels
dokter te wenden. Dit weal. Reef, . vcr....^.
oorsaken aan die armlet., tbt hooldpila kunnen geven
*weaken, die bijl. behandellag van lilders ano hoof.
plin in acht genonsen moeten worden Hierondes volgeo
ci der verschillende boofdstukken. unite In tilt
opgenomen din,
HET WEZEN DER HOOPDPON.
ALGEMEENE CtORZAKEN VAN HOOFDPI/N.
PLAATSELIJKE OORZAKEN VAN HOOFDPIJN
VASTSTELLING DER OORZABBN.
BEHANDELING VAN HOOFDPUNLIIDERS.

L kt INEULENHOPP UITGEVER • AMSTERDAM
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Heynshergen, Prof. Dr. P. van, Beknopte Geschi edenis der
der Rechtswetenschap in Nederland,
gebonden in geheel linnen band. Ing. f 7.50, geb. f 9.75.
De schrijver heeft met het samenstellen van zijn boek een goed
werk verricht. Wij zouden deze historische studie in veler handen
wenschen te zien, ook van niet-juristen die belangstellen in hun
vaderland.

Them's.

Brown, Lady Richmond, Op reis naar het onbekend e. Ontdekkingstocht van een vrouw naar de onbekende
Indianenstammen van Midden-Amerika. Ing. f 4.25, geb.
f 5.25 in prachtband met goud.
Dit boek is meer dan een reisbeschrijving, het geeft een kijk op
het leven, de zeden en gewoonten van een der meest primitieve
wilde volksstammen. En het verdient naast het praedicaat „avontuurlijk" zeer zeker dat van wetenschappelijk! Voor den volwassen
lezer een interessant boek, vol spanning.
De Tijd.
Niet alleen een mooi geïllustreerd, boeiend reisverhaal van een
vrouw, die den moed heeft in zoo goed als onbekende gebieden
door te dringen, maar ook een boek waaruit kan blijken welken
invloed het milieu en de omstandigheden zelfs op een moderne
vrouw uitoefenen. Zeer aan te bevelen.
Het Vaderland.

Weg, Henri van der, Nieuwe Gids van Amsterdam,
met vele afbeeldingen en een plattegrond van Amsterdam.
Ingen. f 1.25, geb. f 1.60.
Weg, Henri van der, Neuer F ii hrer durch Amsterd a m, mit vielen photografischen Abbildungen. Broschiert
f 1.25, kartonniert f 1.60.
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Weg, Henri van der, New Guide to Amster da m,

translated by Willy van de Poll, with many illustrations.
f 1.25, bound f 1.60.
Dit boekje, voorzien van tal van afbeeldingen en een grooten plattegrond, geeft in het kort een beeld van de stad tusschen Ij en Amstel,
een overzicht van hetgeen gerekend mag worden tot datgene wat
van Amsterdam Amsterdam heeft gemaakt. En als zoodanig een
Gids voor wie zich even den tijd gunt de hoofdstad te ontdekken
als stad der vele wonderen van schoonheid, die opbloeit en bewaard
blijft uit verleden en heden, van durf en ondernemingsgeest, maar
daarnaast van gezelligheid en „savoir vivre" als wellicht menigeen
De Kampioen.
zich niet durfde voorstellen.
Geen droge opsomming van straten, pleinen, gebouwen en dergelijke, maar een interessante beschrijving van alles wat Amsterdam
den bezoekers en haar inwoners biedt en te genieten geeft. Een
duidelijke, naar de laatste gegevens bijgewerkte plattegrond is
achter in den Gids opgenomen en verhoogt de waarde van dit
goede en mooi uitgevoerde werkje dat bovendien van verschillende
Het Volk.
knappe reproducties is voorzien.

Beautiful Holland. Dutch National Costume s, with
reproductions from photographs, Historical Notes by R. W.
P. de Vries Jun. Bound f 1.95.
Een keurig uitgevoerd boekje dat velen een aardig souvenir zal
wezen. Vooral Zeeland is ruimschoots vertegenwoordigd. Er zit
in die oude kleederdracht een zeer belangrijk stuk toeristisch schoon,
genieten wij niet telkens wanneer een zonnige dag ons naar Scheveningen lokt van de kleurige manteltjes onzer visschersvrouwen.
Een interessante uitgave.
Nieuwe Courant.
Steenbeek, W. H., Technisch Zakwoordenboekje
voor Werktuigkundigen en Electro-Technici.
Hollandsch—Duitsch—Engelsch—Fransch. f 2.40 geb.
Ongetwijfeld hebben vele Hollandsche ingenieurs en monteurs, in
het buitenland werkzaam zijnde, met moeilijkheden te kampen,
wanneer ze benamingen van gereedschappen enz. in een vreemde
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taal wenschen over te zetten. Het doel van den bewerker is, te
trachten aan deze moeilijkheden tegemoet te komen. Het boekje
is makkelijk hanteerbaar (men kan het in een vestzak dragen) en
keurig gedrukt.
De praktijk zal de bruikbaarheid van dergelijke boekjes bewijzen!
N. Rotterdamsche Crt.

Benima, S., Een stabiele munteenheid, f 1.75.
Knappert, Prof. Dr. L., Geschiedenis der Nederl.
H e r v or m d e K e r k, gedurende de 16e en 17e eeuw.
Geïllustreerd.

Deel I. Ontstaan en opkomst. Ingenaaid f 4.50, geb. f 6.25.
Inhou d: De vestiging van de Hervormde Kerk. De uitbreiding.
De strijd om de kerkorde. De strijd om de belijdenis. De Duitsche
zegepraal. De heerschende kerk. De na..synode. De remonstranten
vervolgd. De Rijnsburgers. Kerkelijk leven en streven. De Hervormde Kerk in buitenland en koloniën. Voetius, Cartesius en
Coccejus. Piëtistische vroomheid en ascetisme.
Deel II. Daling en ondergang. Ingenaaid • f 4.50, geb. f 6.25.
I n h o u d: Daling en ondergang. De wijsbegeerte en het dogma.
Piëtisme en mystiek. Nederland, de arke des behouds. De tolerantie. Kerkelijk en godsdienstig leven. De ondergang der bevoorrechte kerk. Herrijzenis en ontwikkeling. De herboren kerk. Tegen
den geest der eeuw. Nieuwe stroomingen. De jongste tijd.
Zeer zeker is dit een verdienstelijk werk; het is geschreven door
een eerlijk man, die de maten van zijn krachten kent en die tevens
onpartijdig weet te oordeelen. De schrijver behandelt op zeer uitvoerige wijze de geschiedenis van de kerk tot de 19e eeuw, zoodat
de behandeling haast uitdijt tot een geschiedenis van het theologisch
leven.
Bijdragen voor Vaderl. Geschiedenis.
Gimpel, Corn, J., Amsterdam oud en nieuw, stemmingen en studies, geïllustreerd naar oorspronkelijke teekeningen van A. Heuff en met reproducties naar oude
schilderijen en teekeningen, met een voorwoord van R. W.
P. de Vries, bandteekening van J. G. Veldheer. In linnen
band f 7.80.
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Wat echter vooral het boek tot zulk een begeerlijk bezit maakt,
is de zeer mooie illustratie. Uit de rijke verzamelingen, die er over
oud-Amsterdam bestaan, heeft de heer Gimpel zeer veel moois
bijeengebracht en dit aangevuld met een reeks zeer aantrekkelijke
teekeningen van den heer Heuff. Wij zien daardoor hoeveel reeds
gesloopt en verminkt werd, maar wij zien ook, hoeveel er op vele
soms zelfs voor een Amsterdammer niet gemakkelijk te vinden
plekjes, nog te vinden is; we genieten van de nog altijd prachtige
stadsgezichten, welke dit boek zoo in menigte biedt.
Door op al dit stadsschoon de aandacht te vestigen en belangstelling er voor te wekken, hebben de bewerkers en de uitgever
een uitnemend werk gedaan.
N. G. de Boer, „hi Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde".

Wisseling, E. J. van, De Grootboeken en de Wetten
en besluiten op het stuk der Nationale Schuld bestaande, bewerkt naar de voornaamste bronnen. 2 deelen in een band,
gebonden f 8.75.
Kleiweg de Zwaan, Prof. Dr. J. P., De Geneeskunde
der M en an g kab a u-M al eier s. Ethnologische Studie.
Ingenaaid f 3.75.
Catenius van der Meyden, Mevr. J. M. J., Ons Huis in
I n d i ë. Gebonden f 4.90. Uitverkocht.
Handboek bij de keuze, de inrichting, de bewoning en de verzorging
van het huis in Indië met bijgebouwen en erf, naar de eischen der
Hygiëne, benevens raadgevingen en wenken op huishoudelijk gebied.

Schoenmaekers, Dr. M. H. J. S., Christosophie, de
eeredienst van de taal. In omslag f 2.75.
Schoenmaekers, Dr. M. H. J. S., Over het principiëele
verschil tusschen geloovig en ongeloovig.
Ingenaaid f 0.35.
Buitenrust Hettema, F., Bijbellectuur in 't Fries.
Ingenaaid f 0.55.
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Meulenhoff's Menu-Kookboek, door een Hollandsche Huisvrouw. 180 bladzijden, eenvoudig geb. f 1.10.
Bevat: Dagelijksche-Menu's, Feest-Menu's, Magere-Menu's, Lunchschotels, Ziekenkostjes en nog vele andere.
Hoe gemakkelijk en voortreffelijk in het gebruik is dit nieuwe
kookboek en hoe veel handiger dan onze oude kookboeken. Het
Heil. Hulsvr.
is een groote aanwinst.
Een buitengewoon praktisch kookboek zooals nog niet bestaat,
Nieuws v. d. Dag.
met aantrekkelijke menu's.
Faust, Leo, (Parijsche corresp. van „De N. Courant")
Nieuwe Gids van Par ij s (Parijs in tien dagen), (met
plattegrond) , tweede, geheel herziene en omgewerkte druk.
Prijs eenvoudig gebonden f 1.75.
Er bestaat geen gids welke het geheele Parijsche leven en alles
wat thans te zien is, na den oorlog beschrijft. Alle gidsen zijn verouderd, ---, er is zooveel veranderd dat een nieuwe gids zéér
noodig is.
Abrahamson, S. S., Holland and our friends the Dutch, by
one living amongst them. Ingenaaid f 2.60. Uitverkocht.
Een allerkeurigst elegant boekje, rijk geïllustreerd met onberispelijke
photographieën, van een man die vijf jaar in ons midden geleefd
heeft en vriend van de Hollanders geworden is en een zeer warm
Nieuws v. d. Dag.
vriend.
Kuyser, Ir. J. de, Directeur der vereeniging tot bevordering
van Rookvrijstoken, Wat een fabrieksstoker weten
m o e t. Ingenaaid f 0.85.

HET EEUWIGE IJS
DE ZUIDPOOL-EXPEDITIE VAN KAPITEIN SCOTT.
EEN VERHAAL VAN DEN LAATSTEN TOCHT NAAR DE ZUIDPOOL
DOOR KAPITEIN SCOTT EN DIENS TRAGISCH EINDE BENEVENS
EEN BESCHRIJVING VAN HET NATUURLEVEN IN HET EEUWIGE IJS
DOOR

H. G. PONTING
VERTAALD DOOR

M. P. C. DE GRUYTER
441 bladzijden, 150 photographische opnamen in de poolstreken genomen.
In prachtband f 5.75.
Uitverkocht (zie voor goedkoope uitgave Meulenhoff-Editie.)

Wat Shackleton niet heeft kunnen bereiken werd door Kapitein
Scott volvoerd.
Kapitein Scott is met Amundsen de eer st e, die ooit de Zuidpool bereikte.
De verschijning van een Nederlandsche uitgave van de heldha ftige
Zuidpool-Expeditie van Kapitein Scott, zal zeker algemeen met
groote belangstelling ontvangen worden.
Kapitein Scott is met Amundsen de eerste, die ooit de Zuidpool
bereikte.
Na Shackleton, die niettegenstaande zijn vele moedige pogingen,
er niet in geslaagd is tot de Zuidpool door te dringen, heeft
Kapitein Scott met zijn moedige bemanning nieuwe pogingen gedaan en is het hem gelukt met bijna bovenmenschelijke kracht de
Zuidpool te bereiken, doch . . . . met opoffering van zijn leven en
dat van vier andere leden van zijn heldhaftige expeditie.
Dit boek geeft een beschrijving van de stoute en haast ongelooflijke pogingen om tot de Zuidpool door te dringen. In beeld en
in eenvoudige, boeiende taal vinden wij hier de geschiedenis van
de onverschrokken Zuidpool-expeditie, van het groote pooldrama,
dat zal uitblinken in de annalen der ontdekkingstochten en wel vóór
alles door den opofferenden moed en ongekende doortastendheid
van hen die de leiding namen.
De expeditie kwam na eenige bange jaren en nadat de Zuidpool
bereikt was weder in Europa terug, doch zonder den leider, die
nog met vier andere leden der expeditie omkwam, toen zij trachtten
vanaf het winterverblijf, met sleden verdere vorderingen te maken
ter bereiking van hun einddoel.

DE MEULENHOFF-EDITIE
EEN ALGEMEENE BIBLIOTHEEK

DE MEULENHOFF-EDITIE GEEFT WAT
ZIJ BELOOFT: EEN GOED BOEK, IN EEN
GOED KLEED, VOOR WEINIG GELD . ,,.
» VRAGEN

VAN DEN DAG",

WAT ONZE LETTERKUNDIGEN VAN DE
MEULENHOFF-EDITIE ZEGGEN:
Ina Boudier Bakker zegt: De Meulenhoff-Editie is een mooie sympathieke
uitgaaf.
Henri van Booven zegt: De Meulenhoff-Editie geeft aardige deeltjes. Prettig
formaat en uitstekend uitgegeven.
Anna van Gogh---Kaulbach zegt: De Meulenhoff-Editie, een mooie onderneming, het uiterlijk is keurig, met genoegen nam ik kennis van de reeds
verschenen deelen.
G. v. Hulzen zegt: Hoe voortreffelijk zijn al .deze goedkoope Meulenhoffdeeltjes en hoe aardig staan ze in de kamer met die effen roode bandjes,
goud gedrukt, ik ben er waarlijk zeer blij mee.
joh. de Meester zegt: De Meulenhoff-Editie heeft mijn volle sympathie.
Deze uitgaaf, die bizonder mooi en degelijk uitgevoerd is, doet zeer veel
goed, doordat zij het Boek populair maakt.
Is. Querido zegt : De Meulenhoff-Editie is een alleraardigste uitgaaf, keurig
gedrukt, in prettig formaat, die heel wat goeds en interessants brengt.
J. Reddingius zegt : De Meulenhoff- Editie is goed en voortreffelijk, een nieuwe
onderneming, die aller steun verdient.
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WAT DE PERS VAN DE
MEULENHOFF-EDITIE ZEGT:
Algemeen Handelsblad: De Meulenhoff-Editie geeft een groote verscheiden-

heid. — De boeken zien er keurig, welverzorgd uit.
Bredasche Courant: De werken uit de Meulenhoff-Editie zijn tot in de

puntjes verzorgd.
De Vlaamsche Gazet: De Meulenhoff-Editie, goedkoop, handig formaat,
fraai gedrukt, gekartonneerd, ongeveer 300-400 bladz., ziedaar hoedanigheden die tot aanbeveling strekken.
Nieuwe Arnhemsche Courant:

Meulenhoff-Editie.

Sympathiek, smaakvol werk geeft de

Onze Eeuw: De Meulenhoff-Editie geeft aantrekkelijke lectuur; de foto's

zijn schitterend.
Opr. Haar!. Courant: Een woord van waardeering voor de onbekrompen

wijze, waarop de uitgever zijn werken verlucht.

Utrechtsch Dagblad: De Meulenhoff-Editie is buitengewoon goedkoop en

sierlijk. Interessante lectuur.

Nieuws v. d. Dag: De Meulenhoff-Editie, een aardige, prettige uitgaaf van
goede en bekende werken, in handig formaat, gedrukt op goed papier en
uiterst goedkoop.

DE MEULENHOFF:
EDITIE
' " s.

Er. i
ALCLYEnt E:"
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Gorki, Maxim, De Politiespion. Uitverkocht.
Bernhardt, Sarah, Gedenkschriften. Uitverkocht.
3 Fontane, Th., Het Huwelijk van Eefke Briëst.
Roman. 4e druk. (13e-20 duizendtal), eenv. gebonden
f 1.75, modern geb. f 1.95.

1
2

Eefke Briëst is psychologisch stellig zijn beste roman. Het is een
verhaal van een huwelijk tusschen een ouderen volkomen gerijpten man
en een „blutjunge" vrouw.
Elsevier's Maandschr.

4

Geerke, H. P., Napoleon. Opkomst en grootheid. Met
vele illustratiën. 2e druk. (6e-10e duizendtal), eenv. geb.
f 1.20, modern gebonden f 1.40.
Op een onderhoudenden toon, levendig geschreven, wordt hier het leven
van Napoleon verhaald, zonder dat de lezer ook maar eenigszins bemerkt, dat aan deze prettig geschreven geschiedenis zoo enorm veel
studie ten grondslag ligt. Geerke kan hier op één lijn gesteld worden
met onze beste geschiedschrijvers op dit gebied. Prof. Dr. H. F. Holmolt.

5

Stilgebauer, Edward, Wally. De Roman van een
Kellnerin. 4e druk. (11e-16e duizendtal), eenv. gebonden
f 1.75, modern gebonden f 1.95.
De auteur van „Gt5tz Krafft" geeft hier een eenvoudig en treffend verhaal, onopgesmukt en daardoor overtuigend.
De Avondpost.

6

Henri v., De Fraaie Comedie. Een Haagsch
Verhaal. (2e druk), eenv. geb. f 1.75, mod. geb. f 1.95.

Booven,

In dit boek vindt men een prachtige zelfanalyse en een leuke bespotting
van burgerlijk Den Haag.
G. v. Hulzen.

Bernhardt, Sarah, Gedenkschriften door haarzelf
geschreven. — Na den oorlog. — Sarah Bernhardt als
„Ster", eenv. gebonden f 1.75, modern gebonden f 1.95.
8 Bj6rnson, Bjarnstjerne, Liefde. Uit het Noorsch door
Cl. Bienfait. 3e druk (13-18e duizendt.), mod. geb. f 1.95.

7

Met vreugde hebben wij dit meesterwerk van den eeuwigjeugdigen Noor
gelezen, met een blij oog voor het vele zonnige, het fijn typeerende, echt
dichterlijke en zacht harmonische in dit verhaal van prachtig en sterk
uit Noorschen bodem verrezen menschen. Zulke boeken hebben wij in
dezen tijd noodig.
De Hofstad.

9 Kielland, A. en H. P. Geerke, De Val van Napoleon.
Geïllustreerd. (3e druk), eenv. gebonden f 1.20, modern
gebonden f 1.40.
Het is werkelijk ongelooflijk wat hier voor geringen prijs geboden wordt.

a
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Een mooi werk, geschreven door den bekenden schrijver Geerke en uitgevoerd op een wijze, dat dit boek als voorbeeld zou kunnen doen
strekken aan menig kostbaar werk. De platen zijn in één woord
onberispelijk.
Nieuws v. d. Dag.
10

Viebig, Clara, Als het ijzer gesmeed wordt. 2e druk.
(12e-17e duizendtal). Eenvoudig gebonden f 1.75.
Deze roman is als een monumentaal gebouw, dat door zijn grootsche
eenheid imponeert en liefde opwekt tot het waarachtig schoone.
Het is wel een zeer bizonder talent, dat zulk een kunstwerk heeft gewrocht. Een héél mooi boek.
N. Arnh. Courant

11

Hartog, J., Richard Wagner. Zijn leven en werken.
Uitverkocht.

12 Cosinus, Kip peveer of Het geschaakte Meisje. Roman.
419 bladz. Deel I. 5e druk. (25e-30e duizendt.), eenvoudig gebonden f 1.75, modern gebonden f 1.95.
13 Cosinus, Kippeveer of Het geschaakte Meisje. Roman.
381 bladz. Deel II. 5e druk (25e-30e duizendt.), eenvoudig gebonden f 1.75, modern gebonden f 1.95.
Deze beroemd geworden allervermakelijkste roman zal ongetwijfeld in
den nieuwen vorm weder vele lezers vinden. Aardige illustraties van
Raemaekers.
Nieuws V. d. Dag.

14 Hoeven, J. H. van der, Galerij van beroemde Fransche
Tooneelspelers. Hun intiem leven, naar ware gegevens
beschreven, met vele illustraties. Eenvoudig gebonden
f 1.75, modern gebonden f 1.95.
Een kostelijke bundel luchtig geschreven kantteekeningen van meer of
minder piquante gedenkschriften. Het is een keurige uitgaaf, ook naar
het uiterlijk.
Fr. Lapidoth.

15 Maeterlinck, M., Monna Vanna, vertaling van Frans
Mijnssen, met 1 portret, 5e druk, eenvoudig gebonden
f 1.40, modern gebonden f 1.60.
De meesterlijke vertaling van Frans Mijnssen in het nieuwe aantrekkelijke gewaad der bekende Meulenhoff-Editie.
Avondpost.

16

Wildenbruch, Von, Het Heksenlied, op maat overgezet voor de muziek van Max Schillings door Fr. Pauwels.
Eenvoudig gebonden f 1.10, modern gebonden f 1.30.
Een handige uitgaaf van het beroemde Heksenlied op maat geschreven
voor de muziek van Max Schillings.
Utr. Dagblad.
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17 Huizen, G. van, Een Vrouwenbiecht. Oorspronkelijke
roman. 3e druk. Uitverkocht. — Zie Serie Meulenhoff's Kleine
Boeken.

18 Tschudi, Cl., Marie Antoinette. --if Jeugd. — Eerste

jaren der Revolutie.

Uitverkocht.

19 Briirnson, BjEornstjerne, Dramatische Werken. Naar
de oorspr. Noorsche uitg. vert. door Marg. Meijboom. —
Drie spelen van recht ; De jonggehuwden ; Een handschoen;
Leonarda. — Eenv. geb. f 1.75, modern gebonden f 1.95.
Een verdienstelijke uitgaaf van Byirnson's dramatische werken, waarin
de gelijkheid van man en vrouw behandeld wordt, wat betreft het peil
van zedelijkheid, recht en maatschappelijk optreden. Nieuws v. d. Dag.

20 Tschudi, Cl., Marie Antoinette en de Revolutie.
Met vele illustraties. 469 bladz., eenv. gebonden f 1.75.
Dit boek toont ons het leven van de arme Koningin op haar lijdenspad
naar het treurige einde.
Bred. Courant.

21

Perrin, A., Halfbioed. Roman. 3e druk. (13e-18e
duizendtal), modern gebonden f 1.95.
Een goed-doorwerkte roman. De strijd tusschen liefde en bijgeloof van
de Indische vrouw is uitstekend weergegeven.
Nieuws v. d. Dag.

22 Miihlau, H. v., Na het Derde Kind. Roman.
Uitverkocht.

23 Knappert,Prof.L.,Verloving en Huwelijk in vroeger
dagen. Rijk geïllustreerd. Eenvoudig geb. f 1.75, modern
gebonden f 1.95.
Een historisch overzicht met vele bizonderheden over „hoe men elkaar
vroeger vond en kreeg". Interessant geïllustreerd.
Vragen v. d. Dag.

24 Geerke, H. P., en G. A. Brands, De Oorlog. Deel I.
Uitverkocht. .(zie 35).

25

Gogh—Kaulbach, Anna van, Op gang. De roman van
een vrouwenleven. Oorspronkelijke roman. 3e druk. (13e20 duizendtal), modern gebonden f 1.95.
Opgang is de roman van een slachtoffer der tweedracht in een huwelijk.
Het is de ellende, door dit laatste veroorzaakt, die Anna van GoghKaulbach ons duidelijk voor oogen wil stellen, en ze slaagt daarin
volkomen.
De Haagsche Vrouwenkroniek.

26

Suttner, Bertha von, „De Wapens Neer". Roman.
3e druk in de Meulenhoff-Editie. Deel I. (12e-17e

0

27

28
29
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duizendtal der nieuwe uitgave. Eenvoudig gebonden f1.75,
modern gebonden f 1.95.
Suttner, Bertha von, „De Wapens Neer". Roman.
Deel II. Eenv. gebonden f 1.75, modern gebonden f 1.95.
Peter Rosegger schrijft over „De Wapens Neer - . lk las het boek in
twee dagen uit, en die twee dagen blijven steeds een gebeurtenis in mijn
leven. Toen ik 't boek beëindigd had, had ik slechts één wensch, namelijk
dat het boek in alle talen vertaald zou worden. Het is een goed boek,
dat iedereen lezen moet.
Demetra Vaka, Harem. Uitverkocht.

Ven, D. J. van der, Ons Mooie Nederland. Gel-

derland I. Met 67 kunstplaten naar de natuur. 2e druk,
200 bladz., eenv. geb. f 1.95, modern geb. f 2,15.
30
31
32

Wanneer men dit keurige boek opneemt en doorbladert, is de eerste gedachte : prachtig, sympathiek, smaakvol werk.
Nieuwe Arnh. Crt.
Ompteda, Het Schandaal. Uitverkocht.
Schiirman, Jos., Achter de Schermen. Uitverkocht.

Ibsen, Henrik, Brand. Eenv. gebonden f 1.95, modern

gebonden f 2.30.
De Meulenhoff-Editie is door het opnemen van Ibsen's Brand weder een
belangrijk deel rijker geworden. De uitvoering is, zooals wij dat van
Meulenhoff gewoon zijn, keurig.
Avondpost.

33

Ven, D. J. van der, Het Wondere Leven der Padde-

34

De Laatste Dagen van
Pompeji. 544 bladz. Eenv. gebonden f 2.35. In handig
formaat en grondig herzien door Mevr. J. P. WesselinkVan Rossum.

stoelen. Uitverkocht.
Lytton, Edw. Bulwer,

Een meesterroman in de wereldletterkunde, die ons een schildering brengt
van het romeinsche leven. Een liefdesgeschiedenis in het oude Pompeji.
Dordr. Courant.

35

Geerke, H. P., en G. A. Brands, De Oorlog. Geïll.

36

geschiedenis van den wereldoorlog. Deel II f 1.75.
Geerke, H. P., Napoleon en de Vrouwen. Met vele
platen en portr. 2e druk, eenv. geb. f1.50, modern geb. f1.70.
„Geerke verstaat de kunst boeiend en onderhoudend te schrijven en toch
Vragen van den Dag.
historisch juist de feiten weer te geven - .

37

Bjiirnson, BOrnsterne, Petra. Roman. 2e druk (13e-

18e duizendtal), modern gebonden f 1.95.
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Een treffend, boeiend verhaal van een meisje dat door haar bruisende
overmoedige wilskracht haar levensdoel bereikt. De eenvoudige taal van
den grooten Noorschen schrijver spreekt direct tot ons gemoed en blijft
ons boeien tot aan het eind toe.
Nieuws van den Dag.

38 Ven, D. J. van der, De Torens Zingen! Nederlandsche
Torens en hunne Klokkenspelen. Met 62 afbeeldingen
naar photographische natuuropnamen. 260 bladz., eenv.
gebonden f 2.60, modern gebonden f 2.80.
Met degelijke kennis, onderhoudend geschreven. De vele schitterende
foto's alléén zijn den prijs reeds dubbel waard.
De Kroniek.

39 Koopmans van Boekeren, H. E., Jeanne d'Arc, De
Maagd van Orleans. 230 bladz., geïllustreerd, eenv. geb.
f 1.75, modern gebonden f 1.95.
Het leven van Jeanne d'Arc wordt hier zeer boeiend en historisch juist
verhaald.
Nieuwe Rott. crt.

40 Ven, D. J. v. d., Bloemen. Met 65 afbeeldingen. 265
bladz., eenv. gebonden f 2.60. Uitverkocht.
41 Wohlbriick, 0., Beschaving. Roman. Uitverkocht.
42 Dickens, Charles, De Avonturen van Oliver Twist.
580 bladzijden, modern gebonden f 2.45.
Deze uitgaaf is in een geheel nieuwe vertaling gegeven, door Anna van
Gogh—Kaulbach, in goed Nederlandsch van dezen tijd, hetgeen een
groote tegenstelling vormt met de bestaande, verouderde uitgaaf.
Alg. Bibliogr.

43 Croo, M. H. du, jan Fuselier. Schetsen uit het Indische
Soldatenleven. 285 bladzijden, eenvoudig gebonden f 1.50,
modern gebonden f 1.70.
Een bundel gevoelig geschreven schetsen uit het Indische leven.

44 Murger, Henri, Kunstenaarsleven te Parijs. Uitverk.
45 Vogt, Aug. F. W., Wilde Dieren, naar het leven
gephotographeerd, beschreven door Dr. H. W. Heinsius.
250 bladz., eenvoudig geb. f 2.60, modern geb. f 2.80.
Onze eigen, zeldzaam mooie dierentuin „Ards" in woord en beeld weergegeven, met 65 photografische natuuropnamen naar het leven der
voornaamste wilde dieren.
Het is een boek, niet om ééns te lezen, maar om te bezitten.
Arnhemsche Dagblad.

46/47 Dickens, Charles, De Pickwick-Club, twee deelen,
versierd met origineele teekeningen. Per deel modern
gebonden f 2.45.
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Een nieuwe Dickens-uitgaaf, goad vertaald en goed uitgegeven.
Als het debiet van deze boeken niet reusachtig wordt, mogen we aannemen,
dat het volk van Holland geen goede boeken waard is. De Maasbodo.

48

Hartog, J., Beroemde Zangeressen. Eenvoudig ge.
bonden f 1.75, modern gebonden f 1.95.
Een onderhoudend geschreven prachtwerkje met 23 af beeldingen naar
photographieën van de meest beroemde zangeressen, waaronder vele
Nederlandsch ezangeressen een eerste plaats innemen. wa gen v. d. Dag.

49

Gogh—Kaulbach, Anna van, De Droom. Vervolg van
„Opgang", de „Roman van een vrouwenleven". Modern
gebonden f 1.95
Wie „Opgang" gelezen heeft, zal zeer zeker er naar verlangen ook dit
boeiende vervolg van dien mooien roman te lezen. Nieuws van den Dag.

50

Laman Trip—De Beaufort, H., Willem van 0 ra nj e.
106 bladzijden. Eenvoudig gebonden f 1.50.
Dit tooneelspel behandelt het tijdperk van het beleg en ontzet van Leiden;
het teekent welk een kracht er uitging van den toen zieken Willem van
Oranje.
Utrechtsch Dagblad.

51

Querido, Is,, Aron Laguna. Tooneelspel in drie bedrijven. Eenv. gebonden f 1.65, modern gebonden f 1.85.
In den dialoog toont zich hier Querido als gewoonlijk een groot meester,
het is pakkend geschreven, vol handeling.
Stemmen des Tilde.

52/53 Dickens, Charles, David Copper field IiII. Vertaling van J. Clant v. d. Mijll Piepers. Per deel, modern
gebonden f 2.45.
Voor de tallooze bewonderaars van den graag gelezen schrijver zal deze
goedkoope sierlijke uitgave, die uitstekend vertaald is, wel zeer welkom
Haagsche Courant.
zijn.

54

55
56

Ibsen, Henrik, Peer Gynt. Vertaling van J. Clant v. d.
Mijll—Piepers. Eenv. geb. f 1.95, modern geb. f 2.30.
Men is het er algemeen over eens, dat „Peer Gynt" het werk van een
De Beweging.
meester is, van onvergankelijke waarde.
Een vloeiende, verzorgde vertaling. Een woord van lof voor deze
Dr. A. S. de Kok.
Ibsen-uitgaaf.
Daudet, A., Sapho. Uitverkocht.

Ibsen, Henrik, De Wilde Eend. Vertaling van J. Clant
v. d. Mijll—Piepers. Eenv, geb. f1.25, modern geb. f 1.45.
Dit symbolische stuk is merkwaardig juist in de karakteristiek, uitermate
verdienstelijk in de heel onverwachte tragiek der beslissende momenten.
De Tijd.

9
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57 Scheffel, J. von, Ekkehard. Modern gebonden f 2.45.
Hoevele malen ik dit onvolprezen boek gelezen heb, zou ik niet kunnen
zeggen, maar steeds ontdekte ik er meer schoonheden in. Ekkehard is
een boek, dat nooit oud wordt.
Prof. Dr. L. Knappert.

58 Ven, D. J. v. d., Ons Mooie Nederland. Gelderland II. (De Geldersche Achterhoek). 250 bladzijden,
68 photogr. natuuropnamen, eenvoudig gebonden f 2.60,
modern gebonden f 2.80.
De Heer van der Ven is een dichterlijk waarnemer, die van liefde voor
de natuur blinkt en oog heeft voor het werkelijk mooie, dat landschap
en menschenwerk in een streek verbinden. Met dien schrijver de Achterhoek doorwandelen is een waar genot. s. H. Blink in „Vragen v. d. Dag".

59 Coppée, Franois, Henriette. Roman. 150 bladzijden,
eenvoudig gebonden f 1.65, modern gebonden f 1.85.
Vlot geschreven en met zorg vertaald, leent deze Parijsche roman
van jeugdig liefdeleven zich bij uitstek voor verpoozings- en reislectuur.
De Controleur.

60 Ibsen, Henrik, Kleine Eylof, tooneelspel in drie bedrijven. Eenv, gebonden f 1.25, modern gebonden f 1.45.
Een Ibsen-vertaling, die hoog gewaardeerd kan worden, in een fraai
verzorgde uitgaaf.
Dr. W. G. C. Bijvauck.

61

Wigman, A. B., Vogelleven in Nederland. 250
bladz., met 65 prachtafbeeldingen, eenvoudig gebonden
f 2.60, modern gebonden f 2 80.
Het geheel is een kunstwerk geworden, dank zij het verfijnd gevoel van
den schrijver. Wigman's werk is ongetwijfeld een blijde verrassing ; de
vele prachtfoto's naar de natuur (in het geheel 65), maken het boek tot
een prachtwerk, zooals wij in ons land voor dezen prijs geen tweede
kennen.
Nieuws van den Dag.

62/63 Dostojewsky, F. M., Schuld en Boete. Gebonden
in linnen band f 2.95. (Zie Iris-Boeken.)
Het meesterwerk van Dostojewsky en tevens een zijner beroemdste
romans. Uit eiken regel spreekt de meester, de onovertroffen ontleder
van de menschelijke ziel.
Het meest afgeronde kunstwerk.
Prof. Bartels

64 Huizen, G. van, Liefdestragedie. Roman. Modern
gebonden f 1.95.
Een mooie roman, een kleine liefdestragedie, van veel liefde en veel
lijden.

65 Flaubert, G., Mevrouw Bovary. Roman.

Uitverkocht.
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1 57

Koeprien, A., H et Duel, roman uit het Russische officiers.
leven. Eenv. gebonden

f 1.75, modern gebonden f 1.95.

Een goede roman met ziel en tragiek. En er achter zielelijden bij maatschappelijken welstand. Alexis Wesselofski rekent dezen roman tot het
beste, wat de nieuwe Russische letteren hebben voortgebracht.
Joh. de Meester in de N. R. Courant.

67

Meijer, Dr, M. W., Het Vergaan der Wereld. Rijk
geïllustreerd, eenv. gebonden

f 1.75, modern geb. f 1.95.

Alom in de natuur ziet men een geboren worden, een groeien en bloeien,
gevolgd door verwelking en dood. Sterren en wereldstelsels komen en
vergaan. Zoo zal ook de aarde eenmaal moeten vergaan. Hoe dat zal
geschieden, ziet men door den bekenden sterrenkundige in dit boek op
duidelijke, onderhoudende wijze beschreven.

68

Wilhelm, 1361sche, De Afstamming van den Mensch.
Geïllustreerd, eenv. gebonden f 1.75, modern geb. f 1.95.
De romantische gloedvolle stijl van 1361sche, gepaard met een diepgaande kennis van het onderwerp, treft men ook in het thans als
Meulenhoff-uitgave verschenen boek aan, terwijl de vele afbeeldingen
een allerbelangrijkste toelichting van het geschrevene vormen.
Prov. Overijs. en Zw. Crt.

69

Ibsen, Henrik, H edd a Gabler. Vertaling van J. Clant
V. d. Mij11—Piepers. Eenv. geb.

f 1.25, modern geb. f 1.45.

Deze Nederl. Ibsen-vertaling door Mevr. Clant van der Mijll—Piepers
is in haar geheel een aanwinst voor het Nederlandsche volk en een
letterkundige arbeid van beteekenis.

70

Engel, George, Hann Klfith. Roman. 322 bladz.,
eenvoudig gebonden f 1.75, modern gebonden f 1.95.
„Hann Kli.ith- is een roman van opoffering en liefde, van blijde levensopvatting. Het is een hartverkwikkend, warm gevoeld boek, frisch geProf. Bartels.
schreven, vol blijden geest.

71

Molkenboer, Th., De Nederlandsche Nationale
Kleederdrachten. Met 81 afbeeldingen naar photogr.
natuuropnamen, eenv. geb. f 2.60, modern geb. f 2.80.
Men weet niet wat het wint: de beschrijving, gevloeid uit de pen van
een artiest, of de vele fraaie af beeldingen. Het geheel is een kostbaar
boekje, dat een geheel eigen plaats inneemt en een waardevol bezit
Het Huisgezin.
zal blijven.
Een prachtnummer in de Meulenhoff-Editie, een meesterwerkje, samenRevue der Sporten.
gesteld door Th. Molkenboer.

72

Zola, Emile, Lourdes. Roman. 488 bladz. Met inleiding
van Is. Querido. Modern gebonden f 2.90.
Voor het eerst verschijnt een volledige en onverminkte vertaling van
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deze groote Zola-boeken. Dat feit verkondig ik met vreugde. Nu eindelijk
verschijnen de „Drie Steden" in een verzorgde vertaling, met piëteit
volbracht tegenover een groot schrijver; een vertaling waarin geen
regel van het oorspronkelijke werd weggelaten.
is. Querido.

73 Ibsen, Henrik, De Vrouw van de Zee. Vertaling
van J. Clant van der Mijll—Piepers. Eenv, geb. f 1.25,
modern gebonden f 1,45.
74 Strindberg, A., De Roode Kamer. Roman. 375 blz.,
modern gebonden f 1.95.
Vertaald naar de oorspronkelijke Zweedsche uitgave.
De uitgave van dezen roman had een uitwerking als van een brandklok
bij nacht, iedereen wilde dit boek lezen.
Knut Hamsun.

75 Ibsen, Henrik, Rosmersholm. Vertaling van J. Clant
V. d. Mijl—Piepers. Eenv. geb. f 1.25, modern geb. f 1.45.
76, 79, 84, 103, 109. Duizend en Een Nacht. Deel I—V.
Oostersche verhalen (uitgaaf voor volwassenen). Vertaald
door Henri van Booven. Geïllustreerd naar de origineele
teekeningen van J. Wildschut. Eenv. gebonden per deel
f 1.95, in prachtband f 2.60.
Het streven van den heer Meulenhoff moet succes hebben ; een volledige
uitgave van de in zeer hooge mate belangwekkende Arabische vertellingen is een schat welke nooit hoog genoeg op prijs gesteld worden
kan. En zooals alles, wat deze uitgever aanpakt, is zij tot in de puntjes
verzorgd.
Bredasche Courant.

77 Coster, Charles de, De Huwelijksreis. Een verhaal
van liefde en strijd. Schrijver van „Uilenspiegel en Lamme
Goedzak". Geïllustreerd door J. van Wijk. Eenvoudig
gebonden f 1.75, modern gebonden f 1.95.
78 Benima, C., Platonische Liefde. Blijspel. Eenvoudig
gebonden f 1.25, modern gebonden f 1.45.
Een bijzonder geestig geschreven tooneelstuk.

80 Tchechow, De Roman van een Onbekend Mensch.
Vertaling van S. v. Praag. Eenvoudig gebonden f 1.75,
modern gebonden f 1.95.
Deze russische schrijver geniet in de nieuwe russische letterkunde eene
grenzenlooze bewondering. Tchechow is een der grootste russische
schrijvers.
Amersf. Dagblad.

81

Zola, Emile, Rome. Roman. Modern gebonden

f 2.90.

o
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Aangrijpend mooi is in dezen roman het tegenwoordige Rome geschilderd, daartusschen door een jonge, hartstochtelijke liefde met een zoo
tragisch einde.

83

Toergenef, Vaders en Zonen. Roman. Vertaling van

A. Saalborn. Eenv. geb.

f 1 75,

modern geb.

f 1.95.

Wat vast staat is, dat Vaders en Zonen is : een mooi boek, een meeN. v. d. Dag.
slepend boek, een der beste Russische romans.

85

Ven, D. J. van der, Ons Mooie Nederland. Limburg.

Met 70 illustraties naar photographieën. Eenv. geb. f 2.60.

Dit deel, door van der Ven in samenwerking met Dr. F. Rutten samengesteld, munt weer in ieder opzicht uit; pittige, boeiende tekst, vele
bizondere, mooie illustraties naast typographische verzorging.
A. Pieters in „Reizen on trekken".

86

Meester, Johan de, Kunstenaars des Gemeenen
Levens, spotternij in 3 tafereelen. Eenvoudig gebonden
f 1.25, modern gebonden f 1.45.
Het is een buitengemeen stuk en de typen zijn schitterend geteekend.
Prov. Overijs. en Zw. Crt.

87

Zola, Emile, Parijs. Roman. 485 blz., modern geb. f 2.90.

Deze vertaling onderscheidt zich gunstig van de tot dusver in ons land
gedrukte, meestal minderwaardige Zola-overzettingen. Het moeilijke
werk werd met zorg verricht door den Heer W. J. Roldanus, een der
beste hedendaagsche vertalers.
Vaderland.

88
89

Ibsen, Henrik, Als wij dooden ontwaken, tooneelspel. Eenv. gebonden f 1.25, modern gebonden f 1.45.
Nieboer, Attie, 't Witte Huiske. Eenvoudig gebonden
f 1.75, modern gebonden f 1.95.
Dit ,.Witte Huiske" is een van de heugelijkste boeken der laatste
paar jaren. Sterk, deugdelijk en van echt Hollandschen humor.
De Gids (C. Scharten).

90 91 Sienkiewicz, H., Quo Vadis? Roman uit den tijd
van Nero. Deel I en II. Per deel, eenvoudig geb. f 1.75,
modern gebonden f 1.95.
Wie kent dit boek niet? De schildering van de toestanden uit den tijd
van Nero is subliem ; 't is een ontroerend boek.
Standaard.

92
93

Ibsen, Henrik, John Gabriel Borkman, tooneelspel.
Eenvoudig gebonden f 1.25. modern gebonden f 1.45.
Andrejef, Leonid, De Smarten van België, spel in
zes tafereelen. Eenvoudig gebonden f 1.25.
Een aangrijpend beeld van het tegenwoordige België in oorlogstijd. De
taal is als die van Maeterlinck.
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94 Shaw, Bernard, Een Huwelijk. Roman. Modern gebonden f 1.95.
Wij volgen in dit boek alles met hunkerende belangstelling, omdat wij
verlangend zijn, het leven van den hoofdpersoon te leeren kennen.
Den Gulden Winkel.

Toen ik dit boek, na lezing, dichtsloeg moest ik even mijn gedachten
verzamelen om de onderscheiden indrukken te verwerken. Want het is
een wonderboek, dit Huwelijk van Bernard Shaw, dat in de zoo gunstig
bekende Meulenhoff-Editie uitgegeven werd.
Het Vlaarnsche Heelal.

95 Dostojewski, F. M., De Speler. Roman. Eenvoudig
gebonden f 1.75, modern gebonden f 1.95.
Een aangrijpende roman, die in felle kleuren den hartstocht van het spel
schildert met de noodlottige gevolgen daarvan.
Alg. Mnd. Bibl.

96 Ven, D. J. v. d., De Veluwe, met 63 afbeeldingen naar
photographische opnamen. Eenvoudig gebonden f 2.60.
Ik heb zelden met zooveel genoegen een boekje van v. d. Ven aangekondigd. Hoe goed laat hij ons de Veluwe zien, hoe veelzijdig is zijn
belangstelling, met hoe groote vlijt heeft hij zich gedocumenteerd. Hij
heeft wel zuiver gevoel voor het echte landschapsschoon en als hij
vertelt van den Pampel en Gerrit Flesch, dan zou ik er zoo heen
willen gaan.
Jac. P. Thijsse.

97 Ibsen, Henrik, Bouwmeester Sollness, tooneelspel.
Vertaald door J. Clant v. d. Mij11—Piepers. Eenvoudig
gebonden f 1.25, modern gebonden f 1.45.
98 Ibanez, Vicente Blasco, Wijn en Liefde, roman uit
het Spaansch, schrijver van „Bloed en Zand". Eenv.
gebonden f 1.75, modern gebonden f 1.95.
Dit is een zeer belangwekkende roman. De inhoud is rijk, de compositie
strak van lijn. de inhoud doet denken aan „Germinal - van Zola. Een
mooie uitgewerkte idylle van een Spaansche verloving verlevendigt het
verhaal, waardoor wij tevens ook het leven van de Spaansche wijnbouwers in al zijn realiteit leeren kennen.
De Nieuwe Courant.

99 Hesse, Hermann, Gerda. Roman. Eenvoudig gebonden
f 1.75, modern gebonden f 1.95.
Een roman, waarmede de schrijver zijn naam vestigde, de beste roman van
dezen schrijver, zuiver gevoeld en meesterlijk weergegeven. Zutph. Crt.
100

Ven, D. J. van der, Ken ons Land en heb het Lief.
Eenvoudig gebonden f 1.95, modern gebonden f 2.15.

Dit boek wil ons doen zien hoe mooi ons Nederland is, het wil op wekken
om liefde tot ons land te kweeken, maar vooral wekt het op om het
mooie in ons eigen land te bewaren en te beschermen. Een boek dat
ieder Nederlander in bezit moet hebben.
Utr. Dagblad.

o

DE MEULENHOFF-EDITIE

161

101 Dokkum, J. D. C. van, en D. J. v. d. Ven, Ons

Mooie Nederland. Utrecht. 225 blz. met 65 kunstopnamen naar de natuur. Eenvoudig gebonden f 2.60,
modern gebonden f 2.80.
Schilderachtig Utrecht. De oude Bisschopstad. Het mooie landschap.
Langs de Vecht.

102 Hullebroeck, Mevr. E., De Vlaamsche Ziel. Brieven

van het IJserfront. Eenvoudig gebonden f 1.75.
104 Baekelmans, Lode, Het Gemoedelijke Leven. Eenv.
gebonden f 1.75, modern gebonden f 1.95.
Wij vinden in dit geestige boek het leven terug, zooals wij het zien van
de plastische, dikwijls vroolijke, zijde beschouwd, vol realiteit en werkelijken humor.

105 Strindberg, Aug., Freule Julie. Een naturalistisch treurspel. Eenv. gebonden f 1.25, modern gebonden f 1.45.
In dit realistisch treurspel is Strindberg zeer scherp. Het karakter van de
jonge vrouw word t hier zonder mededoogen ontleed.
Alg. Bbl.

106 Fontane, Th., Dwalen . . . Falen. De geschiedenis
van een jeugdliefde. Eenvoudig gebonden f 1.75, modern
geb. f 1.95. Roman van den schrijver van „Eefke Briëst".
107 Strindberg, Aug., De Indringer. Eenvoudig gebonden
f 1.75, modern gebonden f 1.95.
Deze roman van Strindberg geeft een humoristischen blik op de eenvoudige levens der onontwikkelde personen welke in den roman optreden.

108 Bjeornson, Bjtirnstjerne, Bruiloftslied. Eenvoudig gebonden f 1.75, modern gebonden f 1.95.
De schrijver van „Ole Tuft" en „Arne - geeft hier een mooi eenvoudig
verhaal van liefde.
Alg. Bibl.

110 Mitchell, Dr, S.Weir, De Lotgevallen van FratKois.
Eenvoudig gebonden f 1.75, modern gebonden f 1.95.
Een roman, spannend als een werk in de Meulenhoff-Editie, boeit den
lezer tot het laatst toe als de beste detective-Roman. Wien het avontuur
in het bloed zit, en dat doet het ons allen wel een beetje, zal dit boek
zeker tot de laatste bladzijde toe doorlezen.
N. v. d. Dag.

1 1 1 Hulzen, G. v., Annie Revers' Uitvaart. Oorspronkelijke roman. Eenv. gebonden f 1.75, modern geb. f 1.95.
Annie Revers' Uitvaart is een mooi boek, om bij na te denken, om bij te
genieten. De schrijver heeft hier een mooi stuk leven neergepenseeld, en
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de Meulenhoff-Editie die het in zoo'n sierlijk kleed stak, zal er veel
bijval mede behalen.
Pol de Mont.

Strindberg, Aug., Doodendans. Drama uit het
Zweedsch vertaald door R. ter Laan. Eenv. gebonden
f 1.40, modern gebonden f 1.60.
113 Prinsen J.Lzn., Prof. Dr. J., G. A. Bredero. Eenv.
gebonden f 1.75, modern gebonden f 1.95.
112

Degenen, die het voorrecht hadden de van groote liefde voor zijn sujet
getuigende, meesleepend geschreven bladzijden te lezen, door den Amsterdamschen hoogleeraar aan Bredero gewijd, zullen met graagte ook deze
nieuwe uitgave ter hand nemen.
N. Rotterd. Courant.

114 Coster, Ch. de, Braf, De Profeethond. Eenvoudig
gebonden f 1.75, modern gebonden f 1.95.
Een verhaal van ontrouw en minne. De Coster doet zich ook in dit
werk kennen als een goed verteller, wat breedvoerig, naar den stijl van
zijn tijd, maar ook nu weder zeer goed leesbaar voor lief hebbers van
een sappig verhaal.
De Avondpost.

115 Meijer, Dr. M. Wilhelm, De Maan, hoe het er op
de maan uitziet en wat wij van haar weten. Eenvoudig
gebonden f 1.75, modern gebonden f 1.95.
Het is een interessant werkje met veel wetens waardigs, meer of minder
bekend, doch ook verrassende details omtrent topografie en de formatie
der Maan. Een dertigtal mooi gereproduceerde foto's lichten den tekst
verdienstelijk toe.
De Maasbode.

116 Buysse, Cyriël, De Twee Pony's, gevolgd door De
Honderdjarige en Het Visselken. Eenvoudig geb.
f 1.75, modern gebonden f 1.95.
Een allerfijnste gevoelige tragi-komische geschiedenis van twee goedige
broederkens, welke in België overvallen worden door den oorlog en
moeten vluchten naar Holland. Men leest dit boek met gespannen
aandacht.
Het Vaderland.
11

7 Schendel, Arthur van, Pandorra, tooneelspel. Met
afbeeldingen van een origineele teekening val J. H.
Toorop. Eenv. geb. f 1.75, modern gebonden f 2.40.
Een merkwaardig tooneelstuk, dat ons verplaatst in de middeleeuwen,
het speelt te Florence en behandelt den strijd eener vrouw. Mooi en
origineel is de stijl van Van Schendel, aantrekkelijk juist door zijn
abruptheid soms.
N. v. d. Dag.

118/119 Ubink, J. B., Golgotha, roman uit het leven van
Jezus. Eenvoudig gebonden, 2 deelen a f 1.75, modern
gebonden a f 1.95.
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De schrijver verhaalt ons hier het leven van Jezus in romantischen
vorm, en geeft ons een blik op Jeruzalem in die dagen, Een spannende
roman met degelijk historischen ondergrond.
Alg. Maand. Bibliogr.

120 Shaw, Bern., De Salon-Socialist. Roman. (Nieuw,
5e duizendtal), modern gebonden f 1.95.
Een fijn en geestig boek met veel boeiende passages. Vlot geschreven,
goed vertaald, is de lezing van dezen roman zeer aan te bevelen.
Bred. Crt.

121 Prinsen J.Lzn., Prof. Dr, J., Max Havela a r, of de
Koffieveilingen der Nederl. Handelmaatschappij, rijk geill.
met 25 afbeeld. en facsimiles van handschriften. Geheel
volledige uitgave met alle noten, volgens aanwijzing van
Mevr. de Wed. M. Douwes Dekker—Hamminck Schepel.
Eenv. gebonden f 2.50, in stempelband met goud f 3.25.
122 Eysinga Elias, Dr. J. v. d. Bergh v., Multatuli.
Eenvoudig gebonden f 1.95, modern gebonden f 2.15.
—

Een zeer belangwekkende levensbeschrijving door een alleszins bevoegd
schrijfster. Het boek is rijk geïllustreerd met 18 fraaie platen op kunstdrukpapier ; reproducties naar interessante portretten e. a. N. v. d. Dag.

123 Balzac, H. de, De Oude Goriot en zijn Dochters.
Roman. (Nieuw, 8e duizendtal). Eenvoudig gebonden
f 1.75, modern gebonden f 1.95.
Een kostelijke beschrijving van een huis vol menschen; het pension
Vauquer, en tal van interessante figuren uit de wereld van Balzac, o. a.
Het Vaderland.
de Rastignac, die hier zijn loopbaan aanvangt.

124 Wilde, Oscar, Een Vrouw van geen beteekenis,
tooneelspel, vertaling van Chr. v. Balen Jr. Eenvoudig
gebonden f 1.25, modern gebonden f 1.45.
125 Schnitzler, Arthur, Anatole, een mondain minnespel.
Eenvoudig gebonden f 1.25, modern gebonden f 1.45.
126 Balzac, H. de, Miskende Liefde. Roman. (5e duizendt.).
Eenvoudig gebonden f 1.75, modern gebonden f 1.95.
De stille, devote dochter wordt beknibbeld door haar vader, die geen
grooter genoegen kent dan zijn goudstukken door de vingers te laten
glijden. Zelfs wanneer hij stervende is laat hij zich nog naar zijn schatDeli Courant.
kamer rijden.

127 Kipling, Rudyard, Door Wolven Opgevoed. Roman
uit de wildernis. (5e duizendtal). Eenv. gebonden f 1.75.
Is de geschiedenis van Mowgli, het menschenjong, het bruine inlandertje,
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dat als baby door zijn ouders in de wildernis verloren werd. toen die,
door een tijger overvallen, vluchtten. De kleine blijft in leven en wordt
door een wolvenpaar opgevoed. Een keurig, echt mooi boek ! Handelsbl.
128

Benoit, P., Atlantis, Roman. 250 bladz., tweede druk
(6-12 duizendtal). Eenv, geb. f 1.95, modern geb. f 2.30.
De wijze, waarop dit boek beschreven is, is zóó pakkend en spannend,
de wondere aantrekkingskracht, die van de schoone Antinea uitgaat, is
zóci overweldigend, dat ik me niet kan voorstellen, dat iemand er niet
Alg. Handelsblad.
door geboeid worden zou.

129 Mackenzie, C., Carnaval. Roman van een balletdanseres, 280 bladz. (Nieuw, 5e duizendtal). Eenvoudig
gebonden f 1.75, modern gebonden f 1.95.
Een boeiende roman van een balletdanseres, haar geschiedenis, vanaf
haar geboorte tot aan haar vroegen dood. De frissche, gezonde humor
komt in dit boek telkens gluren te midden van de realistische voorGeld. Courant.
stelling van het tooneelleven.

130 Wilde, Oscar, De Ernst van Ernst, een triviaal
blijspel voor ernstige menschen, vertaling van Chr. v.
Balen Jr. Eenv. gebonden f 1.25, modern gebonden f 1.45.
131 Verster, J. F. L. de Balbian en M. C. Kooy v. Zeg,
gelen, Batavia, Oud en Nieuw, met 64 photographische
afbeeldingen naar natuuropnamen en historische gegevens.
Eenvoudig gebonden f 2.60, modern gebonden f 2.80.

-

Een woord van waardeering voor de onbekrompen wijze, waarop de
uitgever het werk heeft verlucht, is zeker niet misplaatst. Dit boek is
aan bekwame handen toevertrouwd ; wij vinden er in over de levenswijze, van de passars, staaltjes van inlandsche kunst en nijverheid, het
Nieuwe Courant.
leven der inlanders, enz. enz.

132 Bang, H., Tine, Roman. 270 bladz. (Nieuw, 5e duizendtal). Eenvoudig gebonden f 1.75, modern gebonden f1.95.
Meer dan het eenvoudige verhaal zelf boeit de wijze, waarop Bang
vertelt, een eigen zeer bizondere wijze, die de dingen onmiddellijk bij
ons brengt en ons er midden in plaatst, terwijl hij er telkens weer in
slaagt, de juiste wijze van vertellen te kiezen, die ons ademloos doet
luisteren naar zijn aangrijpend verhaal.
Zutph. Courant.

133 Wilde, Oscar, Lady Windemere's Waaier, een spel
van een goede vrouw, vertaling van Chr. v. Balen Jr.
Eenvoudig gebonden f 1.25, modern gebonden f 1.45.
134 Dostojewski, F. M., De Eeuwige Echtgenoot. Roman.
250 bladz. (Nieuw, 5e duizendtal). Eenvoudig gebonden
f 1.75, modern gebonden f 1.95.
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Met welk een diepen blik heeft hier Dostojewski het hart van den
bedrogen man gepeild en hoe meesterlijk zet hij den gewezen minnaar,
die de verhouding reeds lang vergeten raakte, en den bedrogen man
tegenover elkaar.
G. v. Huizen.

135 Salverda de Grave, Prof. Dr. J. J., Dante, Gel11.
Eenvoudig gebonden

f 1.75.

In een zoo klein bestek Dante in te leiden bij het groote publiek is
een werk, dat naast grondige kennis het vermogen eischt goed te kiezen
en zich streng te beperken.
De schrijver toont het te kunnen. Hij geeft na een overzicht van Dante's
le ven een eenvoudige en duidelijke beschrijving van al de werken en
van de grondslagen waarop zij berusten, en die men moet kennen om
ze ten volle te verstaan.
Prof. Dr. J. Huizinga in „De Gids".

136 Ven, J. D. v, d. en J. D. C. van Dokkum, Het Gooi.
Met 57 afbeeldingen naar photographische opnamen.
le-5e duizendtal. Eenvoudig gebonden f 2.75.
Het is bijzonder aantrekkelijke lectuur, en wie dit mooie hoekje van
ons mooie land beter wil leeren kennen, vindt hieraan een voortreffelijken gids. De af beeldingen naar photo's zijn schitterend. Prize Eeuw.

137 Strindberg, August, D e Vader. Drama, uit het Zweedsch,
door R. ter Laan. Eenv. geb. f 1.25, modern geb. f 1.45.
138 Hullebroek, Ernie!, Insulinde, met illustraties naar
photographische opnamen. Eenvoudig gebonden f 2.60.
Dit in eenvoudige taal geschreven werk wenschen wij om zijn hooggestemde gevoelens en prachtige af beeldingen van het schoone Insulinde
De Telegraaf.
gaarne nog meerdere herdrukken toe.

139 Jenkins, H., De Verdwenen Uitvinder. Roman. 270
bladz. (Nieuw, 5e duizental). Eenvoudig gebonden f 1.75,
modern gebonden f 1.95.
Het boek is zoo vernuftig, zoo buitengewoon boeiend verteld, dat men
het bijna niet uit handen kan leggen voor men het geheel ten einde
heeft gelezen. De frissche figuur van 'John Dene, de grappige wijze
waarop hij de baas speelt onder de muffe bureaucraten van de admiraDe Courant.
liteit is van zeldzame bekoring.

140 Ibsen, H., Spoken. Een familiedrama in drie bedrijven,
vertaald naar de oorspronkelijke Noorsche uitgaaf door
J. Clant van der Mij1I—Piepers, 2e druk. Eenvoudig
gebonden f 1.25, modern gebonden f 1.45.
141 Mehler, Dr, J., Grieksche Mythologie, met 49
illustraties. Eenv. gebonden f 2.75, modern geb. f 2.95.
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De groote verdienste van dit werk is, dat het een leiddraad is voor
degenen. die van goden of godinnen lazen of hoorden en er graag iets
meer van zouden weten. Het is met uiterste zorg bewerkt en bevattelijk
gemaakt, en schept een goed beeld der godenleer. N. Rott. Courant.

142 Ibsen, H., Nora. (Een Poppenhuis), drama in drie be-,
naar de oorspronkelijke Noorschedrijven,tal
uitgaaf door J. Clant van der Mijll—Piepers, 3e druk.
Eenvoudig gebonden f 1.25, modern gebonden f 1.45.
(Zie Iris-Boeken.)

143 Voss, Rich., Twee Menschen. Roman. 4e dr. 10e
20e duizendtal, 360 bladz. Eenvoudig gebonden f 2.30.

De schrijver, die zijn personen in de verschillende phasen der handeling
uitstekend heeft uitgebeeld, doet ons medeleven den grooten levensstrijd van twee jonge menschen, die elkaar toebehooren, doch waaraan
de jonge man in hevige worsteling tegen de kerk, waarvoor hij door
zijn ouders bestemd is, en hare demonische machten, ten onder gaat.
Het boek is in verschillende momenten van een hevige dramatische
kracht en maakt het lezen van dit werk tot een hoog genot.
De Nieuwe Gids.

144 Wilde, Oscar, Een Ideaal Echtgenoot, tooneelspel.
Vertaling van Chr. v. Balen Jr. Eenvoudig gebonden
f 1.25, modern gebonden f 1.45.
145 Coloma, P. Louis, B oy. Roman uit het leven der Spaansche
groote wereld, tweede druk, 300 bladz. (5e duizendtal).
Modern gebonden f 1.95.
De schrijver heeft met gro3te liefde zijn stof behandeld. En waar hij
Boy's menschelijke zwakheden uitbeeldde, schetste hij tegelijkertijd het
karakter van den idealist als van een buitengewone rechtschapenheid.
Boy is een zeer mooi boek, dat, lang nadat we het terzijde legden, onze
gedachten bezighoudt en onze ziel vervult met deernis. Haagscha Crt.
De uitgever J. M. Meulenhoff heeft dit boek weder in een frissche
vertaling onder de menigte gebracht en wij zijn met blijdschap aan de
lezing begonnen. 't Boek blijft interesseeren. Zulke boeken moesten
meer geschreven en meer gelezen worden.
Voor onze Roomschen is dit boek een genot.
P. Damasusp

146 jongejans, J., Uit Dajakland, kijkjes in het leven van
den koppensneller en zijn omgeving, met 80 afbeeldingen
en een kaartje. Modern gebonden f 2.75.

De schrijver vertelt in dit boek vele interessante dingen van zeden en
gewoonten der Dajaks. De wreede koppensnellende Dajak is den
schrijver een genoeglijke reisgenoot geworden op vele en lange tochten
in dit woeste land. --- Een aantrekkelijk gedeelte der uitgave vormen
de tachtig foto's, meerendeels door den schrijver zelf genomen.
Alp. Handelsblad.
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147 Ibsen, H., De Comedie der Liefde. Tooneelspel in
verzen in drie bedrijven, naar de oorspronkelijke Noorsche
uitgaaf, door J. Clant van der Mij11—Piepers, derde druk.
13e-18e duizendtal. Modern gebonden f 1.45.
148 Lemonnier, C., Twee Vrouwen. Roman. 270 bladz.
(5e duizendtal). Modern gebonden f 1.95.
Een opmerkelijke dubbele roman is dit zeker en met talent geschreven;
menlsthbokgeidancht.Dugverzod
een smaakvollen band en nette afwerking, die bijzondere vermelding
verdienen.
Prov. Overijs. en Zw. Crt.

149 Buytendijk, Prof. Dr. F. J. J. Wijsheid der Mi er en,
met 72 afbeeldingen naar gedeelt. photographische opnamen. Modern gebonden f 2.75.
Wij verwachten, dat zeer velen belangstellen in dit aantrekkelijke
werkje „De Wijsheid der Mieren", dat met zijn talrijke door photographie en teekening verkregen goed uitgevoerde illustraties zich zoo
waardig aansluit bij de onderhoudende lectuur van de MeulenhoffEditie.
Alg. Handelsblad.

150 Oostveen, joh., Wat Nederland Zingt. Een keur
van Nederlandsche Volksliederen, geïllustreerd met meer
dan 100 teekeningen door Jan Wiegman. 265 bladzijden,
f 1.95, gebonden f 2.20.
gecartond
joh. Oostveen heeft een keur van Nederlandsche liederen verzameld

waarvan samensteller en uitgever hopen dat zij hiermede bij zullen
dragen om het Nederlandsche lied algemeen eigendom te doen worden,
wat ongetwijfeld het geval zal zijn.
Het handige formaat, het smakelijke kleed waarin het bundeltje gestoken is, de liederen zelf en niet het laatst de pianobegeleiding bij
het lied, dit alles moet deze verzameling wel populair maken. jan
Wiegman teekende er aardige zwartjes bij, een bekoorlijkheid te meer.
Nieuwe Courant.
„Wat Nederland zingt". Aldus de titel voor het 150ste deeltje van de
Meulenhoff- Editie. Het bevat een keur van Nederlandsche Volksliederen.
Met deze uitgave is de uitgever geluk te wenschen en het Nederlandsche
Volk tevens.
Het boekje is keurig verzorgd en is een bijzonderheid op muziekgebied,
daar de liederen niet alleen met zang, maar ook met pianobegeleiding
ondergebracht zijn in één band, in klein, handig formaat. Toch is de
noot niet te klein en laat zich gemakkelijk lezen. Het zal niet lang
duren of deze bundel zal algemeen ingevoerd zijn.
„Muziek-Paedagogisch Weekblad".

Dit mooie boekje is ook voor Schoolgebruik uitmuntend geschikt,
vooral voor Lycea en alle Middelbare Scholen, waar wij hopen dat
in niet te verre toekomst de zangles een plaats op den rooster zal
vinden, zooals wij dit al 4 jaar vinden op het Kennemer Lyceum.
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Het boekje is voor dergelijke scholen vooral zoo geschikt, omdat de
leerlingen beschikken over piano-begeleiding, waardoor zij ook thuis
kunnen oefenen. Het boekje werd ook door de leerlingen met de grootste
instemming begroet en wij gebruiken het met heel veel genoegen.
Uit een schrijven van den Heer P. de Nobel,
Lector aan het Kennemer Lyceum te Haarlem.

151 Kipling, Rudyard, Het Licht dat Verdween. Roman.
300 bladz. (Nieuw, 5e duizendtal). Modern geb. f 1.45.
De levendige beschrijving van het wisselvallige leven van den teekenaar-schilder is van een groote bekoring. Zijn streven naar roem, zijn
wanhopige liefde voor de vrouw, die geen liefde voelen kan, de wijze
waarop hij zijn grootste leed, zijn blind worden, draagt, en het einde
van zijn verwoest leven, roeren door de diepten der voorstelling.
Deventer Dagblad ,

152 Schendel, Arthur van, Shakespeare. Geïllustr. Tweede
druk. (Nieuw, 4e duizendtal), in linnen stempelband met
goud f 2.25.
Welk een voorrecht, dat Arthur van Schenders verrukkelijk boekje
over Shakespeare nu ook in de goedkoope Meulenhoff-Editie verschenen is. Ieder die zoekt naar den geest der Meesterwerken, dus
naar wat het wezenlijke van Shakespeare is, zal in het prettige boekje
groote voldoening vinden.
Wij hebben hier te doen met een waar juweel, dat thans binnen ieders
bereik is gekomen.
„Vragen v. d. Dag".
Indertijd hebben wij de vraag gesteld of er geen letterkundig landgenoot zou zijn, die een goed werk over Shakespeare zou kunnen
schrijven. Thans hebben wij dit mooie boekje van Arthur van Schendel,
dat wij aan meer ontwikkelden van harte kunnen aanbevelen.
Het is verschenen in de handige, aardige uitgave van de MeulenhoffEditie.
Maasbode.

153 Wohlbriick, Olga, De Prima Donna. 400 bladzijden.
(5e duizendtal). Modern gebonden f 1.95.
De levensgeschiedenis van een talentvolle zangeres, met al de romantiek,
al de wisselende verrassingen, die dergelijke geschiedenissen plegen te
hebben. Een prettig boek dat weer eens doet beseffen dat een leven
van triomf en succes vaak ook is een leven van strijd en eenzaamheid.
Arnh. Courant.

154 Francés, José, De Dans des Harten. Roman uit het
Spaansch. 320 bladz. (5e duizendtal). Modern geb. f 1.95.
Een roman van Spaansch tooneelleven, avontuurlijk en tevens hard,
zooals dat leven overal is en was. Een roerend verhaal van comedie
en werkelijkheid, van liefde en ijdelheid, eenvoud en roemzucht.
Prov. Overijs, en Zw. Crt.

155 Wagenvoort, M., Een Huwelijk in het jaar 2020. Roman.
270 bladz. Modern gebonden f 1.95.
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Men leest dit boek met de grootste belangstelling, telkens nieuwsgierig
naar een volgende enormiteit, want het boek staat daar vol van.
Veel zal dit boek gelezen worden. Het zal zeker worden vertaald en
dan zal menig vreemdeling er zich over verwonderen dat „Een huwelijk
in 2020- door een volbloed Nederlander geschreven werd. Fr. Lapidoth.

156 Fletcher, John, en Ph. Mossinger, De Tragedie van
Johan van Oldenbarnevelt. Naar het Engelsch, vertaald door Prof. Dr. A. J. Barnouw. Eenv. geb. f 1.75.
Een mooie aanwinst voor onze historische Literatuur. Eén der meest
tragische momenten der Nederlandsche Geschiedenis tot tooneelstuk
bewerkt.
De lectuur van deze vertaling is een groot-geestelijk genot en de inleiding
bevat veel belangrijks.
Het Vaderland.
De vertaling durf ik roemen om twee hoofddeugden. Zij is getrouw
en geeft weer dat eigenaardige, verouderde, dat het Engelsch der
schrijvers voor den modernen lezer heeft.
Professor Barnouw begint het boek met een belangwekkende inleiding.
Fr. Lapidoth, in „De Nieuwe Courant".

157 Dostojewski, F. M., De Jonge Hospita. Roman. Eenvoudig gebonden f 1.50.
Dostojewski, de groote, de overweldigende reus, is een van die schrijvers,
die ten allen tijde zullen blijven en de lezers met geweld weten te boeien.
Zijn psychologische ontledingen zijn in dezen roman van aangrijpende
kracht, zoodat we geheel onder den indruk ervan zijn.
N. Rott. Crt.

158 Hewlett, M., Een Liefde in 't Woud. Roman, 448
bladz. Modern gebonden f 1.95.
Het verhaal is in moderne opvatting, vlot en niet zonder humor geschreven, en wanneer men er eenmaal mee begonnen is, dan houdt het
de aandacht vast tot het einde toe.
Prov. Overijs. en Zw. Crt.

159 Cervantes de Saavedra, Miguel, Don Quichote, uitgaaf voor volwassenen, uit het Spaansch vertaald door Mr.
C. Schuller tot Peursem, opnieuw bewerkt en met een
inleiding voorzien door H. v. Booven. Geïllustreerd met
31 platen naar de oorspronkelijke platen van G. Doré.
Twee deelen in één band, 550 bladz. Gebonden f 1.95.

160 Prinsen J.Lzn., Prof. Dr. J., Geïllustreerde Nederlandsche Le t terkunde. Beknopt overzicht van de
vroegste tijden tot op heden, met portretten, handschriften
enz., verzameld onder leiding van Dr. J. Berg, conservator
aan de Universiteits-Bibl. te Amsterdam. 290 bladz. tekst,
143 reproducties naar portretten, schilderijen en oude hand-

170

DE MEULENHOFF-EDITIE

o

schriften, 8 facsimiles naar handschriften. Eenvoudig gebonden f 2.95, in stempelband f 3.30.
Met een frischheid en een warmte welke de belangstelling wekken, weet
Prof. Prinsen over de letteren te schrijven. Warm vaderlander, is hij
tevens de man van de vergezichten en hierin een over de grenzen heenkijkend Nederlander, zoodat bij zijn beschouwing van onze eigen literaire
verschijningen, gestadig gelet wordt op buitenlandsche invloeden en indrukken. Dit boek beoogt een beknopt overzicht te geven, een taak aan
Prinsen bij uitnemendheid toevertrouwd.
N. Rotterd. Courant.

161 Shaw, Bern., Verliefde Artisten. Roman. 2e druk,
288 bladz. Modern gebonden f 1.75.
Treffende passages vindt men er vele in „Verliefde Artisten". Als geheel
is het een boeiend boek en de vlotte vertaling maakt de lezing van deze
Nederlandsche bewerking tot een onverdeeld genot.
N. Rott. Courant,
Belangrijk is de teekening der personen en milieus, waarbij vaak smakelijke stukjes typeering te genieten zijn. — De vertaling doet recht aan
Shaw's taal en stijl.

Prov. Overijs. en Zw. Crt.

162 Schilthuis, Henriette, Sie rplan ten voor Huis en Tuin,
handleiding voor het kweeken en drogen van distels,
stroobloemen, siergrassen enz., 27 illustraties naar de
natuur, 230 bladz. tekst. Eenvoudig gebonden f 2.25.
Wie oog heeft voor wilde bloemenpracht, zal dit werkje, dat verlucht
is met een 27-tal foto's naar de natuur, van zijn of haar gading vinden.
Mejuffrouw Schilthuis heeft haar kennis van het kweeken en drogen
van distels enz. in hoofdzaak opgedaan door ondervinding en vooral
hier — méér dan in eenig ander vak — is dit zeker de beste leermeesteres.
Wie van deze ondervinding mede de vruchten plukken en gebruiken
wil schaffe zich dit werkje aan.
De Veldpost.

163 Ibanez, Vicente Blasco, Bloed en Zan d. Roman. 2e
druk, 6e-10e duizendtal. 387 bladz. Eenv. gebonden f1.95.
Dit is wel het meest bekende meesterwerk van den Spaanschen schrijver.
In felle kleuren schildert hij voor ons oog de bloedige tooneelen welke
zich in de arena afspelen.
Maand. Bibliographie.

164 Benoit, Pierre, K o enig sm a rk. Roman naar de 325.000e
oorspronkelijke uitgave, vertaald door W. J. A. Roldanus jr.
Prijs gebonden f 2.30.
„Nooit is de opeenvolging van avonturen vermoeiend, omdat ze steeds
amusant en boeiend zijn. „Ktinigsmark" is ontspanningslectuur in den
besten zin des woords.
Den Gulden Winkel.

165 Kleiweg de Zwaan, Prof. Dr. J. P., De Rassen van
den Indischen Archipel. Met 76 afbeeldingen naar
photographieën. Eenvoudig gebonden f 2.75.
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N. Rott . Courant.
Dit boekje over de rassen is wel zéér belangrijk .
. . . wie zich tot doorlezen ervan zet, zal zijn moeite rijkelijk beloond
vinden.
De Indische ()ids.
De uitvoering van het boek is keurig, niet minder dan zes en zeventig
fraaie heldere foto's verluchten den tekst.

166 Geerke, H. P., De Fransche Revolutie. Geïllustreerd

metvlpanore dsponklije
schilderijen en prenten uit de tijd der Revolutie. Modern
gebonden f 2.90.
De bekende geschiedkundige, Prof. Dr. H F. Helmolt, schrijft over het
werk van Geerke: Op onderhoudenden toon, levendig geschreven,
zonder dat de lezer ook maar eenigszins bemerkt, dat aan deze prettig
geschreven geschiedenis zoo enorm veel studie ten grondslag ligt. Z66
moet populaire geschiedenis geschreven worden. Geerke kan op één
lijn gesteld worden met onze beste geschiedschrijvers op dit gebied.

167 Pirandello, Luigi, De Vrouw die Uitgestooten werd.
Roman, vertaald door Mr. H. P. Berdenis van Berlekom.
Eenvoudig gebonden f 2.30. ( Zie Iris-Boeken.)
Pirandello verheft zich in dezen roman ver boven andere schrijvers,
door de groote zeggingskracht waarmede hij zijn onderwerp behandelt.
Het Vaderland.

168 Poe, Edgar Allan, De muiterij op den Walvischvaarder. Roman, In linnen band t 2.30.
Deze roman vertelt ons de bizonderheden van een muiterij aan boord
van een Amerikaanschen walvischvaarder, benevens de schipbreuk en
hoe de overlevenden de grootste folteringen van den hongersnood
ondergaan, waarna de redding eindelijk volgt. Dit is wel een spannende avonturenroman bij uitnemendheid.
Nieuws van den Dag.

169 Stevenson, R. L., Goudeiland. Roman. In linnen
band f 2.30.
Op avontuurlijke wijze wordt ons in dit boek verhaald de tocht van
eenige lieden welke weten dat op een onbekend eiland een schat begraven is, die zij gaan opg raven. De muiterij aan boord van hun
schip en al hun avonturen, welke zij verder op Goudeiland beleven,
zijn boeiend beschreven Stevenson beeldt de hoofdfiguren op levendige
wijze uit, zoodat zij als levend voor ons staan. Red. Goede Boeken.
Deze roman is een der meest populaire en beste werken in de wereldliteratuur ; het is een boek voor ieder, voor menschen van 18 tot
80 jaar.
Times Literary Suppl.

170 Rex Beach, De millionnair zonder geld. Roman.
In linnen band f 2.30.
Een echte Roman van Avontuur; de geschiedenis van een verwenden
millionnairszoon, die zonder één cent op zak, onder bizonder vroolijke
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omstandigheden, op een boot wordt gebracht en ontscheept bij het
Panama-kanaal, alwaar hij gedwongen is zijn fortuin te maken en betrokken wordt in vele ongekend avontuurlijke gebeurtenissen. De
roman is spannend ; een der beste van Rex Beach.
Deventer Crt.

171 Rider Haggard, H., „Zij". Phantastische roman. De
meest gelezen roman in de wereld. Gebonden f 2.30.
Men leest dezen roman van de schoone Ayesha, „die gehoorzaamd
moet worden", geboeid, in éénen adem door, uit. Men kan het niet
uit de hand leggen, eer men het boek tot de laatste bladzijde toe verslonden heeft. Het is buitengewoon knap uitgewerkt; het is een der
meest spannende boeken die wij kennen.
De Courant.

172 Rider Haggard, H., Ayesha, de terugkeer van „Zij".
Roman. In linnen band f 2.30.
De tallooze lezers, die van „Zij" genoten, zullen met dit vervolg
gaarne kennis maken. Men wordt weer teruggevoerd naar de geheimzinnige wereld van het oude Afrika, door dezen schrijver „ontdekt"
en in verscheiden romans ons vertoond. Het ontbreekt ook in „Ayesha"
niet aan geheimzinnige en schokkende avonturen, met veel levendige
beschrijving en spannende tafereelen.
De Avond post.

173 Rider Haggard, H., Cleopatra. Roman. In linnen
band f 2.30.
Wie de kennismaking wil hernieuwen met Cleopatra, met Antonius,
met Charmion, wie Harmachis wil volgen op zijn tragisch levenspad,
wie den mysteriën van Isis en Osiris nader wil treden, hij neme dit
boek ter hand . . . en zal het niet naast zich neerleggen, dan aan
het einde der laatste bladzijde.
Deventer Prt.

174 Viebig, Clara, Onder den Vrijheidsboom. Roman
van Avontuur. Gebonden f 2.30. In luxe band met goud
f 2.90. In omslag f 1.90.
De lotgevallen der slachtoffers van de vrijheid, die het geheele land
onveilig maken, worden in dezen roman beschreven. Meesterlijk en
aangrijpend is weergegeven de liefde van de eenvoudige vrouw, de
hoofdpersoon van het boek. De groote schrijfster leverde hier opnieuw
een knap en boeiend werk.
Bredasche Crt.

175 Rider Haggard, H., De Koningin der Geesten.
Roman. Gebonden f 2.30.
Onuitputtelijk in zijn fantasie is de Engelsche schrijver, die ons in dit
boek voert naar de binnenlanden van Afrika. De zeer wonderlijke
avonturen van het meisje, dat visioenen ziet en over wondere telepatische krachten beschikt, worden in dit keurig uitgegeven boek
spannend en boeiend verhaald.
Arnhemsche Crt.
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176 Sax Rohmer, Het geheim van Dr. Fu-Manchu In
linnen band f 2.30. Uitverkocht.
Het is een spannend verhaal van een Engelsche detective, die naar
Europa komt om den grooten Chineeschen misdadiger Dr. Fu-Manchu
op te sporen. Fu-Manchu is vol spannende geheimzinnigheid en
detective-slimheid. Wel de meest spannende detective-roman, dien wij
onder de oogen kregen.
De Avondpost.

177 Bennett, E., Hotel Groot-Babylonië. Roman. In
linnen band f 2.30.
De lotgevallen van den millionnair Racksole en zijn dochter Nelly
zijn zoo phantastisch, dat men met lezen door moet gaan om te zien
wat de volgende bladzijde brengen zal; de meest interessante gebeurtenissen, waarin de Amerikaan met zijn dochter gewikkeld worden,
volgen elkaar op. Een hoogst lezenswaardig boek, dat velen een aangename verpoozing zal brengen.
Haagsche Crt,

178 Roderik, Het geheim van de Twee Sleutels. Amstersterdamsche Detective-Roman. In linnen band f 2.30.
Hoe meer wij met deze serie van Meulenhoff kennis maken des te
grooter onze sympathie. Deze Amsterdamsche detective-roman bevat
een boeiende geschiedenis, waarin we kennis maken met den speurzin
en vindingrijkheid van Hollandsche detectives, die we op den voet
kunnen volgen bij hun onderzoekingstochten. Het is een mooi boek van
gezonde levensopvatting en aangenaam vlotten stijl.
Haagsche Crt.

179 Rider Haggard, H., Het zonderlinge Testament.
Roman. In linnen band f 2.30.
In dit boek wordt inderdaad op boeiende wijze verteld van een zonderling testament, n.l. dat getatoueerd wordt op den mooien hals eener
beminnelijke jonge dame. — Gezonde, boeiende, aantrekkelijke ontspanningslectuur brengt dit boek. — Het is een aaneenschakeling van
spannende avonturen en jong en oud zal er van kunnen genieten.
Rotterd. Nieuwsblad.

180 Rider Haggard, H., Een offer uit Liefde. Roman.
In linnen band f 2.30.
Het Offer uit Liefde speelt in een Aziatische omgeving; de hoofdzaak
is wederzijdsche liefde van een Israelitischen prins, kleinzoon van
Salomo en de dochter van Sakon, den Phoenicischen stadbeheerscher
van een goudrijk gebied. Zij wordt begeerd als vrouw door den woesten
koning Ithobal, wordt het offer van haar liefde voor Ariël. Een buitengewoon boeiend boek.

181 Hudson, W. H., De geheimzinnige Vrouw in
't Woud. Roman. In linnen band f 2.30.
Met een tot de kern doordringende bekwaamheid rolt de auteur het
ingewikkelde kluwen van den menschelijken hartstocht af, van de
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teedere onschuld van Rima's liefde tot Abel's bloedige wraaklust, en
hij paart aan hun menschelijke emoties vizioenen van het eindelooze
drama der natuur in het uitgebreide tropische woud. Alg. Handelsblad.

182 Bennet, A., De mooie mevrouw Cavalossi en het
Millioenen Huwelijk. Roman. In linnen band f 2.30.
Een spannend boek, zooals Bennett ze ons geeft, vol van verwikkelingen, smakelijk verteld, met een grappig verloop. Niet alleen als
avonturen-roman, maar ook als letterkundig werk, staat dit als een
van Bennett's meest bekende aangeschreven.
De Courant.

183 Sax Rohmer, Het helsche Laboratorium van Dr.
Fu-Manchu, vertaald door W. J. A. Roldanus Jr.
Gebonden f 2.30.
Sensationeel, spannend, afwisselend. met als hoofdpersoon Manchu's
slavin en handlangster.
Bred. Cour.

184 Van Wijk, Prof. Dr. N., Geillustreerde geschiedenis
der Russische Letterkunde, met 108 reproducties
naar portretten , handschriften enz. Gecartonneerd f 2.90,
gebonden f 3.50.
Een geschiedenis van de Russische Letterkunde in een uitvoering
zooals deze noch in ons land, noch in het buitenland bestaat. N. R. Crt.

185 Ponting, H. G., Het Eeuwige Ijs. De Zuidpoolexpeditie
van Kapitein Scott, met talrijke afbeeldingen naar photografiën, vert. door M. P. C. de Gruyter, derde druk f2 90.
Nimmer is in Nederland een dergelijk werk in zulk een onberispelijke
uitvoering tegen dezen billijken prijs verkrijgbaar gesteld.
Alg. Maandel. Bibliographic.

186 Wat gij moet weten. Encyclopaedie voor de Huisvrouw
door Huismoeder, medewerkster aan de Vrouwenrubriek
van het Alg. Handelsblad. Gebonden f 2.90.
Hierin vindt men een schat van nuttige, aan de praktijk ontleende
adviezen. Wij zijn er van overtuigd dat dit gezellig geschreven boek
niet alleen door de huisvrouw, maar ook door de andere leden van
het gezin gewaardeerd zal worden.
Alg. Handelsblad.

187 Groothoff, C. J., De Olympische Spelen. Een overzicht van de Amsterdamsche Olympische Spelen, met
terugblik op de spelen, die hieraan vooraf gingen.
Gebonden f 2.90.
Een uitstekend boek dat zeer duidelijk en op prettige, onderhoudende
wijze over de Olympische Spelen vertelt, over alles wat in 1928 in
Amsterdam geboden wordt en een overzicht over de resultaten van
vroegere spelen.
Alg. Bibliographic
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188 Sax Rohmer, De geheime Opiumclub, vertaald door
W. J. A. Roldanus Jr. Gebonden f 2.30.
Een roman van mondain leven, van opium en van geheimzinnige
verwikkelingen, z456 meesterlijk en natuurlijk geschreven dat men
eerbied krijgt voor het talent van den schrijver die ons de vreemdste
gebeurtenissen en avonturen doet medeleven of wij zelf daarbij tegenwoordig waren.
Lit. Review.

189 Casanova de Seingalt, Casanova. Zijn liefdesleven
en Avonturen. Roman, vertaald door W. J. A. Roldanus Jr.
Gebonden f 2.90, met tal van afbeeldingen naar photo's.
„Een bijzonder mooi boek met schitterende foto's, ontleend aan de
gelijknamige film."

Titelvignet uit Charles de Coster, De Huwelijksreis.
(Meulenhoff-Editie 77.)

MEULENHOFF-AUSGABEN
IE stattlichen Bande dieser bedeutsam.en Ausgabe bedeuten die
D Ibsung
eines Problems in der Buchliteratur.
Redaktion deutsche. LJedern.

Bin ganz neuartiges Unternehmen. Von ersten Schriftstellern verfasste, in tadelloser Ausfiihrung illustrierte Bucher . . . . und zwar
Darmettidter Zeitung
zu den billigsten Preisen.
Der Verleger hat sich durch die Herausgabe der prachtig ausgestatteten 'Richer der Meulenhoff-Ausgaben unzweifelhaft ein
grosses Verdienst erworben.
PM:Jac/to Rundschau.
1.11.11111011111111 ■111111111110111

Reuschel„ Prof. Dr, Karl, Richard Wagner, Dramatische Werke, vollstandige Ausgabe; herausgegeben und mit
einer Einleitung versehen. 10.-15. Tausend. 3 Bande,
zusammen 1280 Seiten mit 32 Abbildungen. Band I: Rienzi,
Der fliegende Hollander, TannhAuser, Lohengrin, Tristan
und Isolde. — Band II: Der Ring des Nibelungen; Rheingold;
Walkiire; Siegfried; G6tterdammerung. — Band III: Die
Meistersinger von Niirnberg; Parsival; Die Feen (Erste
Fassung 1883); Die hohe Braut; Die Sarazenin; Mannerlist
grijszer als Frauenlist u.s.w.
Pro Band: In Pappband f 1.65. In Prachtband f 2.30.
Einzeln zu haben:
Band I. Richard Wagner als Dichter. Einleitungen zu den
Dramatische Werke. Rienzi, Der Fliegende Hollander, Tannhauser,
Lohengrin, Tristan und Isolde. Geb. f 1.95.
Band II. Der Ring des Nibelungen: Einfiihrung Rheingold,
Walkiire, Siegfried, Gtitterdammerung. Geb. f 1.95.
Band III. Einleitungen, die Meistersinger von Niirnberg, Parsival, die Feen, das Liebesverbot, die Sarazenin, u.s.w. Geb. f 1.95.
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Helm°lt, Prof. Dr, H. L., Bismarck der eiserne Kanzler.
350 Seiten mit 90 Abbild. und Faksimiles. In Pappband f 1.65.
In Prachtband f 1.95.
Der bekannte Historiker Dr. Helmolt hat in einem nach Ausstattung
und Inhalt gleich vorziiglichen Buche eine formvollendete, in Ton
und Gestalt vortreffliche Darstellung des groszen Mannes geboten.
Schlesische Zeitung.

Berger, Prof. Dr, Karl, Fr e i h e i t, Deutsche Lieder aus
groszer Zeit vor hundert Jahren. 400 Seiten mit 16 Bildnissen.
In Pappband f 1.65. In Prachtband f 1.95,
Wesselski, A., Das La chende Buc h, Eine Auswahl aus
der lachenden Literatur alterer Vtilker. In Pappband f 1.65.
In Prachtband f 1.95.
Das Auszerst preiswerte Buch bietet eine reiche Ernte aus der
lachenden Literatur der Volker von den urAltesten Zeiten. Das
Buch verdient weiteste Verbreitung."
Gartenlaube.
Helmolt, Prof. Dr. H. F., Der W e 1 t k r i e g, in Dokumenten
und Bildern. Von dem gross angelegten Werke erschienen bis
jetzt 4 Bande, zusammen 1250 Seiten mit 840 Abbildungen,
Original-Urkunden und Prokiamationen in naturgetreuer
photographischer Wiedergabe. jeder Band ist einzeln zu
haben. Per Band: In Pappband f 1.65. In Prachtband f 1.95.
Das Buch enthSlt vielfach neue Bilder und besonders wertvolle
Faksimile-Reproduktionen. Eine in jeder Beziehung wirklich hervorragende Gabe. "
Danzer's Armee-Zeitung.
Ven und Ernst Krauss, D. J. van der, Das Schöne in.
der N a t u r. Biumen der Heimat. 270 Seiten mit 65 kiinstlerischen Naturaufnahmen auf Kunstdruckpapier. In Pappband f 1.65. In Prachtband f 1.95.
Dieses wunderfeine Werk, von dem ein innig poetischer Zauber
ausgeht, fiihrt uns aus den Wirrsalen dieser Zeit in Friedensland
und diirfte in keinen Hause fehlen.
Gartenlaube.
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Zellweker, Prof. Dr. E., E i n L e b e n. Goethes Leben und
Wirken in Urkunden. Mit einem Vorspiel „Goethes Leben in
Schattenrissen". 400 Seiten mit 40 Abbildungen. In Pappband f 1.65.
Goethes Leben und Wirken in Urkunden darzulegen, ist der verdienstvolle Zweck des in einer fiir heutige Verhaltnisse erstaunlich
billig und durchaus geschmackvoll herausgegebenen Werkes von
Zellweker.
Dantziger Zeitung.
Hauff, Wilhelm, L i c h t en st ei n. Romantische Sage, mit
Schattenrissen von J. Wiegman. In Pappband f 1.65. In
Prachtband f 1.95.
Das sind Silhouetten, in weichen die Personen leben! Auszer dem
Reiz, weichen die Illustrationen dem Buche verleihen, ist vor allem
der saubere Druck und die guszere Aussattung zu erwghnen, die
es an erster Stelle zu Geschenkzwecken geeignet machen.
Neue Freie Presse.

Goethes Faust, Der Tragbdie erster Teil. Mit den Zeichnungen
von Delacroix. In Pappband f 1.95. In Prachtband f 2.30.
Eine neue illustrierte Faust-Ausgabe. Man dankt dem Verlag fiir
die schone Ausgabe. Besonders schon sind die moderne Ausstattung, die schonen klassischen Bilder und der billige Preis.
Monatl. Zeitschrift.

Scheffel, Jos, Victor von, E k k eh a r d. Eine Geschichte aus
dem zehnten Jahrhundert. Illustriert von J. Wildschut. 480
Seiten. In Pappband f 1.65. In Prachtband f 1.95.

Man kann ruhig diese Ausgabe als eine der hervorragendsten
Leistungen, wie sie je auf den Biichermarkt gebracht wurde, hinsichtlich Ausstattung, Umfang und Preis, bezeichnen.
Dresdner Anzeiger.

Hartog, Prof. J., Rich ar d W a g n e r. Sein Leben und seine
Werke. 312 Seiten mit 30 Abbildungen. In Pappband f 1.65.
In Prachtband f 1.95.
Gut geschrieben, hfibsch ausgestattet mit reichem Buchschmuck.
Die Harmonie.
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Eine hiibsch ausgestattete, kurzgefasste Richard Wagner-Biographie, mit reichen Bilderschmuck versehen; das ist eigentlich ein
richtiges kleines Wagner-Vademecum, wie es bisher immer noch
fehlte. Man findet alles darin was man vom Meister wissen muss.
Dresdner Journal.

Ich muss sagen, dass ich die Bewaltigung dieser grossen, schweren
Aufgabe der kurzen Zusammenfassung eines so ungeheuer komplizierten Kiinstlerlebens aufrichtig bewundere. Ich hoffe, dass das
Buch, das der Wahrheit und Kunst im besten Sinne dient, die
weiteste Verbreitung findet.
Prof. Dr. A. Mendelsohn-Bartholdy in Würzburg.

Richard Wagner, Par s i v a 1. Illustriert. Sauberer Druck,

wertvolle Illustrationen und hfibsche Ausstattung. In Pappband f 0.65.
Ein Wunder der Buchtechnik zu diesem Preise.
Monatliche.Bibliogr.

Wilhelm Hauff, Marche n, mit Schattenrissen von Jan

Wiegman. 448 Seiten. In Pappband f 1.65.
Eine prachtvolle tadellos ausgestattete Ausgabe der samtlichen
Marchen von Wilhelm Hauff. Eine hervorragende Leistung in
dieser Zeit.
Grosch, Prof. Dr. G., Von Deutscher Kunst. Mit 10
Abbildungen nach berfihmten Gemalden. In Pappband f 1.30.
In Prachtband f 1.65.
Das stil- und gehaltvolle Buch kann bestens empfohlen werden.
Die Ausstattung ist wirklich prachtig, die Bilder sind sehr gut.
Bayer. Landeszeitung.

Geerke, H. P., Napoleo n, von Leutnant zum Kaiser. Mit

16 Abbildungen und 22 Faksim. 348 Seiten. In Pappband
f 1.30, geb. f 1.65.
In einer durchaus volkstfimlichen, ohne weiteres verstandlichen
Sprache wird hier das Leben Napoleons vorgefiihrt, ohne das der
Leser nur ahnt, dass dahinter sehr g r ii n d 1 i c he Studien stecken.
Geerke richtet sich hierin mit viel Gluck und Geschick nach dem
Muster unserer besten Erzahler vergangner Jahrhunderte. Der verProf. Dr. F. H. Helmolt.
diente Erfolg wird nicht ausbleiben.
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Geerke, H. P., Der Sturz Napoleons. Mit 16 Abbildungen, 296 Seiten. In Pappband f 1.30, geb. f 1.65.
Das Buch fusst auf griindlichen geschichtlichen Studien. Die Ausstattung ist sehr hiibsch, das Buch kann bestens empfohlen werden.
Er wird auch den Kennern der Napoleonischen Literatur manches
Neue und Interessante bringen.
Neue Freie Prem.
Deutschlands Dichter. Neuzeitliche deutsche Lyrik. Eine

Auswahl mit 65 Dichterbildnissen, biographischen und bibliographischen Notizen. (450 Seiten: 700 Gedichte von 150
Dichterni ) 1.-25. Tausend. Pergam. f 1.95. In prachtb. f 2.60.
Tinter anderen Gedichte von: Hans Bethge, Otto Julius Bierbaum
(11 G.), Karl Bleibtreu, Otto Borngraber (8 G.) , Carl Busse (12 G.) ,
Max Dauthender, Richard Dehmel (27 G.), Otto Ernst, Gustav
Falke (9 G.), Casar Flaischlen, Martin Greif (11 G.) , Karl Henkell
(17 G.) , Rudolf Herzog, Hermann Hesse, Arno Heee, Ricarda
Huch, Detlev von Liliencron (12 G.) , Otto zur Linde, Ernst Lissauer (13 G.) , &Vries Freiherr von Miinchhausen, Alfred Mombert
(12 G.), Christian Morgenstern (9 G.) , Alberta von Puttkamer,
Anna Ritter, Peter Rosegger, Richard Schaukal (26 G.) , Johannes
Schlaf, Prinz Emil von Sch6naich-Carolath, Wilhelm von Scholz
(9 G.) , Karl Spitteler, Leo Sternberg (16 G.) , Lulu von Strausz
and Torney, Christian Wagner, Bruno Wille, Stefan Zweig usf.
„Ernst Krausz hat mit groszem Geschick und viel Geschmack gewahlt, ist es ihm doch gelungen, Charakteristisches zu erfassen und

dem Werk den Stempel unverganglicher Sch6nheit aufzudrucken."
Die Grenzboten.

Japikse, Dr. N., Johann de Wit t, der Biter des freien
Meeres. Deutsch von W. Heggen, Leiter der deutschen Schule
im Haag. 327 Seiten, 59 Abbildungen. Gebunden f 10.50.
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