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NIEUWSBLAD 
VOOR DEN BOEKHANDEL IN NED. OOST INDIË 
UITGAVE: N. V. G. KOLFF 6. Co .. SOERABAIA REDACTEUR G.OCKELOEN 
VERSCHlJNr MAANDELIJKS ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR F 8.-

Vertalingsrecht, Auteurswet en Berner Conventie 
(Vervolg) 

• 

ART. 5. De uitge ver heeft het volledige beheer der 
uitgave. 

Het recht vergunning te geven uittreksels' 
uit het werk in bloemlezingen ovcr te nemen, 
evenals het recht het om te werken tot een 
looneelstuk of er uit voor te dragen of het 
te doch opvoeren, blijft bij den auteur. 

Deze is echter gehouden voorafgaande 
tocst ~mming van den uitgever te verwerven 
bij het vergunnen tot het maken van uit
treksels, grooter dan .. . ... pag. 

De geldelijke winsten uit deze vergunning 
voortvloeiende behooren den auteur, tenzij 
onder de bizondere bepalingen anders is 
overeengekomen. 

ART, 6. Tenzij nadrukkelijk anders wordt overeen
gekomen, is de uitgever niet gehouden, de 
formaliteiten van de Auteurswet der Veree
Iligae Staten van Noord-Amerika ter ver
zekering van het Auteursrecht aldaar voor 
deze uitgave te vervullen. 

Bij alle rechtshandeHngen noodig to( 
bescherming en handhaving van het 
Auteursrecht zullen partijen over en weer 
elkaar op eerste aanvraag alle noodige 
volmachten verleenen en alle daartoe dien
stige gegevens ter beschikking stellen. 

ART. 7, Niets van het werk mag worden afgedrukt 
dan na machtiging van den auteur, op de 
laatste proef schriftelijk gegeven, tenzij die 
maohtiging ook na in-g.ebreke-stelling uit
blijft, zonder dat de auteur van wettige 
verhindering doet blijken, 

De extra-correctiekosten, in zooverre 
deze blijken recht!Uatig door den drukker in 
rekening te zijn gebracht, komen, .zoodra zij 
de som van f ... : .. per vel druks te boven 
gaan, ten laste van den auteur. Als extra
correctièkosten wo.rden daarbij berekend de 

kosten van het aanbrengen van alle tekst
veranderingen, in afwijking van het ingele
verde H. S.; zoomede van correcties, als 
gevolg van onleesbaarheid of verwarring 
van dat H. S. - Afwijkingen door den zetter 
van het duidelijk leesbare H. S. begaan, zijn 
niet voor rekening van den auteur. 

ART. 8. De auteur ontvangt bij het verschijnen 
van het werk .. . : ..... gebonden en ......... 
ingenaaide gratis exemplaren, terwijl hij 
bovendien hel recht heeft t.en allen tijde 
meer exemplaren van . den uitgeyer te 
koopen, met een korting van 30 9'0 op den 
particulieren prijs voor ingenaaide en 20% 
op band en binden, onder gehoudenheid de 
aldus gekochte exemplaren niet in den 
handel te brengen noch deze zelf te ver
koopen. 

ART. 9. De rechten en verpl i,chtingell van den 
auteur, uit dit contract voortvloeiende, gaan 
over op zijn: er~en of rechtverkrijgenden. 

Is . er meer dan een gerechtigde tot uit
oefening der rechten .van den auteur, dan 
zullen zij, op opvraag van den uitgever, 
gehouden zijn gezamenlijk een persoon aan 
te wijzen, die in alles wat betreft dit con
tract, zoowel buiten als in rechten, de 
gezamenlijke rechtverkrijgenden van den 
auteur vertegenwoordigen zal. 

ART. 10 . . Het recht van uitgave .van het werk en 
het recht van herdruk, met in-achtneming 
van de in art. 11 bepaalde voorwaarden, zijn 
aan den uitgever verbonden, tenzij in de 
bizondere bepalingen van dit contract \ 
daaromtrent anders mocht zijn overeenge- . 
komen. 

Indien de uitgever zijn rechten en ver
plichtingen, uit dit contract voortvloeiende, 
wenscht over te dragen, zal hij te voren het 
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Bureau van Auteursrecht der Vereeniging 
van Letterkundigen schriftelijk ecn lijst doen 
toekomen der ve rmoedelijk gegadigden, op 
welke lijst dit bureau het recht heeft allen 
te schrappen, aan wie zij de overdracht niet 
goedkeurt. Mocht door deze schrapping het 
aantal namen beneden 15 gedaald zijn, dan 
is het bureau gehouden de lijst tot 15 namen 
van Nederlandsche uitgevers aan te vullen. 

Bij ontstentenis van dit Bureau wordt het 
vervangen door drie auteurs, van wie bij den 
uitgever een ig werk is verschenen, aan te' 
wijzen door den kantonrechter ter stand-
plaats ......... . ................ . 

De auteur wordt geacht zijn toestemming 
te hebben ' gegeven tot overdracht aan 
iederen uitgever op deze lijst voorkomende, 
wiens naam niet geschrapt is, of indien het 
bureau de lijst niet binnen veertien dagen 
na hare ontvangst, voor gezien geteekend, 
aan den uitgever heeft teruggezonden. 

De uitgever is t:e r~t ontslagen van zijn 
uit dit contract jegens den auteur voort
vloeiende verplichtingen, wanneer de auteur 
op een der boven aangegeven wijzen in de 
overdracht heeft toegestemd en van . deh 
nieuwen verkrijger der rechten en verplich
tingen van den uitgever, de schriftelijke 
-verklaring heeft ontvangen, dat deze zich 
tegenover den auteur, diens erven of recht
verkrijgenden, verbindt tot stipte nakoming 
der verplichtingen, in dit contract den 
uitgever opgelegd. 

ART. 11. De eerste oplaag wordt bepaald op ...... 
exemplaren, doch de uitgever zal het recht . 
hebben, indien de aanvragen om exempla
ren grooter zijn, onmiddellijk, d.i. binnen 
vier weken na de verschijning, een tweede 
uitgaaf van te hoogste...... exemplaren 
op te leggen. Hij zal evenwel den auteur 
aanstonds van zijn voornemen moeten 
verwittigen en de in den eersten druk 
ontdekte drukfouten of vergissingen op 
zjjne aanwijzing in den nieuwen druk ver

bete~en. 
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In geval van herdruk op langer termijn 
na de eerste verschijning, zal hij den auteur 
van zijn voornemen om een nieuwe oplaag 
ter perse te leggen, tijdig verwittigen en den 
auteur in de gelegenheid stellen voor dien 
herdruk eventueele wijzigingen in zijn werk 
te brengen. In ge!!n geval zal de uitgever 
buiten medeweten en goedkeuring des 

ver"llderirLO' in -diens ' werk 
auteurs eenige .. "l:I 

brengen of gedoogen. . 
I h t wt!rk O'edurende mlllstens Ingeva et> . 

twee jaren is uitverkocht, heeft de auteur 
het recht den uitgever schriftelijk te vragen 
of hij tot een herdruk binnen twee maa.nclen 
wil overgaan. Heeft de uitgever hlero~ 
verklaard dit niet te willen, of heef,t hiJ 
binnen een maand na de aanvrage hlerup 
niet schriftelijk toestemmend ge.antwoord, 
dan is de auteur gerechtigd een uitgave van 
het werk te doen verschijnen, w~.a~vaJ1 de 
particuliere verkoopprijs, met afwlJkl11g van 
het in Art. I bepaalde, niet hoo'ger behoeft 
te zijn dan tweemaal de . parti~uliere yer- . 
koopprijs der uitgave m dit contract 
genoemd. Maakt de auteu.~ va n. deze 
bevoegdheid gebruik en doet hiJ den Uitgever 
per a':mgeteekend pakket een e?Cemplaar 
toekomen van deze nieuwe uitgave, met 
vermelding van den datum van uitgHte, dan 
zal de uitgever binnen vijf jaar, te rekenen 
van dien datum, geen her9rt1k van het werk 

mogen ondernemen. 
ART. 12. Indien ter beoordeeling van eenig feit 

betreffende zijn rechten of van zijn rekening, 
de. auteur eenig gegeven noodig heeft uit ~e 
boekhouding en bescheiden van den Uit
gever, is de uitgever ve rplicht hem een 
uittreksel uit die boekhouding met justifi
catoire bescheiden over te leggen. Indien 
de auteur dit uittreksel niet ontvangt, of het 
niet naar zijn genoegen bewezen oordeelt, 
heeft hij het recht, mits op eigen kosten, de 
boekhouding van den uitgever door een 
accountant der Vereeniging van Letterkun
digen te doen onderzoeken. De uitgever 
verbindt zich -uitdrukkelijk dat onderzoek 
zijner boekhouding mogelijk te maken: de 
accountant dit onderzoek te doen onder 
professioneele geheimhouding van al wat hij 
krachtens dat mandaat zijn lastgever nood
zakelijk moet berichten. 

Partijen komen uitdrukkelijk overeen, dat, 
waar betreffende dit contract een inverzuim
stelling of kennisgeving met rechtskracht 
noodig mocht zijn, deze zal kunnen geschie
den buiten eiken gerechtelijken vorm per 
aangeteekenden brief en dat deze dezelfde 
kracht zal bezitten als een op gerechtelijke 
wijze beteekend exploi t. 

ART. 13, leder jaar vóór den ......... zal de auteur 
van den uitgever een schriftelijke opg3lVe 
ontvangen van het aantal ~n het afgeloopen 



jaar 'verkochte exemplaren van elke oplaag. 
. Indien deze opgave per aangeteekenden 

brief is geschied en deze 'brief de.n auteur 
den ......... uiterlijk heeft berei'kt, wordt de 
opgaNe geacht te zijn goedgekeurd, hetzij 
door. schriftelijke goedkeuring, .hetzij door 
stilzwijgen lot en met den ......... d.a.v. In . 
elk geval moet het den auteur toekomend 
honorarium betaald worden binnen veertien 
dagen, nadat de opgave is goedgekeurd. 

ART. 14. Onder bovenstaande :bepalingen is 
overeengekomen, dat de uitgever alle kosten 
der uitgave zal dragen en den auteur als 
honorarium zal uilkeeren: . 
a. een som ineens van .............. . 
b. een tantième van ............... over alle 

verkochte exemnlaren van alle <trukken; 
met een uit Ie keeren minimum van 
............... ex. met dien verstande, dat 
onder de verkochte exemplaren, waarvoor 
tantième verschuldigd is, niet zullen be
grepen zijn de exemplaren, overeenkom
stig art. 4 ter recensie uitgere~kt of 
overeenkomstig art. 8 den auteur kosteloos 
of tegen 'betaling ter hand gesteld, doch 
wel alle andere, ook die door den uitgever 
mochten zijn ten geschenke ·gegeven. 

ART. 15. De uitbetaling van <Ie onder a.rt. 14 a b 
bedoelde bedragen zal als volgt gesohieden: 
a. bij aanvaarding der kopij ......... van hel 

minimum 
b. het restant ,bij verschijning van hel wer-k 
c. of in elk geval vóór of op den ........... . 
d. en wijders in jaarlijksche afrekening vol

gens <ie bepalingen van art. 13 
e. door tusschenkomst van het Bureau voor 

Auteursrecht der Vereeniging van Letter
kundigen, waarbij de door dit Bureau te 
berekenen onkosten door beide partijen 
gelijkelijk zullen worden gedragen. 
Genoemd Bureau maakt een gelijkluidend 
afschrift van dit contract, dat onder zijn 
berusting blijft. 

Indien de auteur geen lid is van. hel Bureau voor 
Auteursrecht der Vereeniging van Letterkundigen, 
wordt alles op dit Bureau betrekk\ng hebbend in het 
conlract geschrapt. 
B. Model contract voor vertalers 
Tusschcl1 de ondergeleekenden : 

.........................••............ . ...•.....•............•.. 
gevesti,gd te .............................. , in dit contract 
aangeduid als "de uitgever", ter eenre zijde en ...... 

.................•.....••....•.•.........••....•.........•••... 
wonende te .................................................. . 

in dit contract aangeduid als "de auteur", ter andere 
zijde is het volgende overeengekomen betreffende de 
uitgave van eene vertaling van ... : ..................... .. 

De uitgever, het recht verkregen hebbend eene 
Nederlandsche vertaling van dit werk te doen ver
schijnen, draagt aan partij ter andere op, daarvan 
eene vertaling voor hem te maken onder de oJla-vol
gende voorwaarden: 
ART. 1. De auteur zal zorgen, dat <ie volledige 

kopij vóór .................. in handen is van 
den uitgever, terwijl hij de drukproeven 
telkens na ontvangst .met bekwamen spoed 
zal corrigeeren en terugzenden. 

Indien op den datum in alinea I v&rlt dit 
artikel genoemd, de volledige kopij niet is 
ingeleverd, is de uitgever gerechtigd dit 
co,ntract den auteur op te zeggen, onder 
voorwaarde de geleverde kopij, de reeds 
gecorrigeerde drukproeven en verder al het
geen door den auteur ~an den uitgever, met 
het oog op deze uitgave, is ter ·hand gesteld, 
te zijner beschikking te stellen, waardoor 
dit contract is ontbonden. 

Geen schadever.goeding zal aan. de eene, 
nooh aan de andere zijde verschuldigd zijn, 
indien de overeenkomst is ontbonden wegens 
het niet tijdig leveren der volledige kopij 
en dit laatste veroorzaakt is door overmacht, 
door den dood, door ziekte of eenig ander 
wettig arbeidsbeletsel van den auteur of 
door ontbLnding of faillissement van den 
uitgever. 

In geval geene dezer redenen de oorzaak 
is van het niet tijdig leveren der volledige 
kopij of het niet tijdig terugzenden der 
gecorrigeerde drukproeven, zal de auteur 
verplicht zijn den uitgever, die wegens dit 
niet tijdig leve ren de overeenkomst heeft 
opgezegd, te vergoeden alle werkelijk door 
hem met het oog op de voorgenomen uitgave 
reeds gemaakte kosten en gedane voor
schollen, verhoogd met tien ten honderd. 

Indien de uitgever in geval van dood, of 
blijvend weWg arbeidsbeletsel van den 
auteur, het werk door een ander wenscht te 
laten voltooien, za l hij .n geen geval mogen 
afwijken van de verplichting, in het uitge
geven werk duidelijk te doen uitkomen, waar 
de kopij van den auteur ophoudt. Voor de 
gedeeltelijk geleverde kopij zal de uitgever 
een <billijk gedeelte van het bij deze overeen
gekomen bedrag van het honorarium 
uitkeeren. 
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ART. 2. De uitgever zal de uitgave doen plaats 
vinden vóór .............. . ..... . ............ ... .. . 
mits de auteur niet nalatig is in de afleve ring 
van de kopij en de laatste drukproeven 
.. . ...... dagen voor de uitgave zij n terug
gezonden, edoch behoudens oms'tandigheden 
van den uitgever onafhankelijk. 

ART. 3. De in te leveren vertaling zal het oor
spronkelijke volkomen recht doen weder
varen en een naar de eischen van Nede r
landsche taal en stij l getrouwe wee rgave 
zijn van het originee l. 

ART. 4. Ingeva l de uitgever mocht bevinden dat 
de vertaling niet aan die eischen voldoet 
en dat op goede gronden kan bewijzen, zal 
de uitgever gerechtigd zijn, de ingeleverde 
ve rtaling op kosten van den auteur te doen 
herzien of zelf te herzien. 

ART. 5. Na aa nvaarding der vertaling zal de uit
gever het uitsluitend recht hebben deze 
tijdens den ganschen duur der wettelijke 
besche rm ing van het auteursrecht door den 
d ru k gemeen te maken. 

ART. 6. De uitge-ver heeft het volledige beheer der 
uitgave. 

Het recht het werk te doen opvoeren, blijft 
b ij den auteur. 

De geldelijke wins ten uit dit recht voort
vloeiend behooren den auteur, onder gehou-
denheid een ......... gedee lte van de winst 
aan den uitgever te doen toekomen. 

ART. 7. Niets van het werk mag worden afge
drukt da n na machtiging van den auteur, 
op de laatste proef schrifte lijk gegeven, 
tenzij die machtiging, ook na in-gebreke
s telling, uitblijft, zonder dat de auteur va n 
wettige verhinde ring doet blijken. De extra
correcliekosten in zooverre deze blijken 
rechtmalig doo r den drukker in reken ing te 
zijn gebracht, of het gevolg zijn van tekort
komingen in het werk van den vertaler, 
komen uitsluitend ten lasfe van den auteur. 

ART. 8. De auteur ontvangt bij het verschijnen van 
het werk....... ..... gebonden en ....... . ... . 
ingenaaide gratis exemplaren. 

ART. 9. In geva l van herdruk na de eerste ver
sch ijning, zal de uitgever den auteur van. zijn 
voomemen om een nieuwe oplaag ter perse 
te leggen, tijdig verwittigen en den auteur 
in de gelegenheid stellen voor dien herdruk 
eventueel wijzigingen in zjjn werk te bren-
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gen. In geen geva l zal de uïtgever buiten 
medeweten des auteurs eenige verandering 
in diens we rk brengen of gedoogen. Blijkt 

. hij echter ongenegen 'Of buiten staat hem 
door den uitgever aangewezen fouten ian. zijn 
overzetting te verbete ren, dan treden de 
.bepalingen van artikel 4 in werking. 

ART. 10. Onder bovenstaande 'bepalingen is 
overeengekomen, dat de uitgever a ll e 'kosten 
der uitgave zal dragen en den auteur als 
honorarium zal uitkeeren: 
Q. een som ineens van f ....... .. 
b. een som jneens va n f ......... per vel dru-ks 

berekend naar een omvang van .. .. ..... 
woorden per vel d ruks. 

c. een bedrag van f ......... voor het evcn
tueel ge reed maken van .een ni euwen 
druk. 

ART. 11. De uitbetalingen va-n de onder art. 10 
bedoelde bedragen zullen geschieden: 
op ............ . . . 

Er zijn verschi llende manieren, waarop een boek 
kan wo rden uitgegeven wat ·bet reft het hon'orarium 
van den auteur : 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Het boek komt voor rekening van. den auteur en 
de uitgever ve rleent zijn bemiddeling voor ver
spreiding en reclame. 
Een bepaald percentage van den ve rkoopsp rijs, 
- voor Indië gewenscht minimum 40% - wordt 
vastgesteld ten behoeve van den uitgever. 
In dit geva l [betaalt de auteur eerst alle kos.ten 
van druk.ken, cl iché's, :binden, waarna de ver
kochte exemplaren ' worden afgerekend. 

Het boek komt voor reken~ng van den uitgever 
~n de au teursrechten wo rden met een bedrag 
Ineens, ook voor de vo lgende drukke n afgekocht 
De uitgever kan dan zooveel exemplaren dru k~ 
ken, als hij noodig acht. 

De auteursrechten worden per dru k geregeld. 
Van de eerste druk wordt het bedrag en de 
opl ~ge vastgesteld. Voor de volgende druk moet 
~pmeuw ecn bedrag voldaan worden, dat meestal 
In het con tract voo r de ee rste druk wordt 
vastgeste ld. 

De auteursrechten worde n per exemplaar 
rekend, oplaag en honorarium worden 
exemplaar vastgesteld. 

ve r-
per 

Auteursrechten worden per exemplaar verrekend 
~~ar eerst nadat een zeker aantal exemplare~ 
zIJn verkocht, teneinde het risico van. den uit
geve r te verminderen, 
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Waarschijnlijk zijn er -nog andere mogelijkheden, 
maar" dit zijn wel de meest gebruikelijke. 

Voor vertalingsrecht wordt bijna altijd y·olstaan 
l11et voldoening van het auteursrecht op de vertaling 
in één -bedrag, dat vooraf is vastgesteld. Komen in 
een nieuwe druk belaoorij"ke wij"ziO"inO"cn naar voren 

ö . ö l:> 

dan kan het aanbrengen van ver.beteringen afzonder
lijk worden gehonoreerd. Met den wijzen raad van 
den Heer Tersteeg voor de uitgevers, ook in Indië, 
zouden wij de behandeling van het auteursrecht 
willen . beeindigen. Ten eerste, geeft nooit een boek 
uil om daarmee ieman:d een plezier te doen, tcn 
tweede, geeft er nooit eCIl uit, omdat de auteur U 
verzekert, dat al zijn vrienden hel zullen koopen, ten 
derde, geeft er evenmin een uit, omdat er zulk een 
behoef,te aan heel te bestaan. Wij zouden hieraan nog 
willen toevoegen: Volgt Uw eigen inzichten, zorgt 
alleen, dat het leergeld, d<!t U ongetwijfeld zult 
betalen voor uitgaven, die verkeerd zijn geweest, 
goed aan U besteed is. 

De Bernerconventie 

Zij is iJl 1886 in de Zwitsersche hoofdstad ge
sloten, en de Parijs in 1896, ter Berlijn in 1908 
(Herziene Bernerconventie), aangevuld te Bern in 
1914 en te Rome in 1928 gewijzigd. Nederland heeft 
zich oorspronkelijk afzijdig gehouden. Het meeni.ngs
verschil in Nederland liep voornamelijk over het recht 
van vrij te vertalen. Bij eerste aanname werd voor 
Nederland uitzonderlijk bepaald, dat een boek van 
een auteur uit een verbonden staat, dat tien jaar na 
uitgave niet in de Nederlandsche taal vertaald was, in 
Nederland vrij mocht worden uitgegeven. In 1931 is ct!t 
gewijzigd; deibeschermingsduur hier te lamle zal die in 
het land van herkomst bepaald, niet overtreffen. Overi
aens aenieten werken afkomsti!! uit een bij de conveu-o 0 ~ 

tie aangesloten land hier te lande gelijke bescherming 
als hier te lande vervaardigde werken. Een volledig 

.artikelsgewijze ·bespreking van deze overeenkomst is 
niet noodig, daar onze auteurswet op de conventie 
is' gebasee~d. Bij de laatste wijziging in 1928 w.erd 
bepaald, daf de conventie in zijn geheel moest 
worden aanvaard, en uitzonderingsbepalingen, zooals 
die voor Nederland waren gesteld, ·niet meer toege
staan werden, waarop de conventie door Nederland 
werd aangeoomen. In hoofdzaak is de bedoeling .van 
deze overeenkomst, dat de verbonden staten elkander 
wederkeerig beschermen, zood at door deze conventie 
het auteursrecht van een boek niet alleen in het land 
van de eerste uitgave wO'rdt beschermd, doch ook in 
de verbonden staten. Daarom wordt dikwijls, indien 

de schrijver goed ingelicht is, ae t:t:!::.te uitgave van 
een boek, dat zal uitkomen in een land, dat niet is 
aangesloten, tegelijkertijd uitgegeven in een verbon
den staat, daar dan cle Berner conventie van kracht is. 

De tijdsduur van het auteursrecht wordt aan ieder 
verbonden staat vrijgelaten, alhoewel voorgestaan 
wordt vijftig jaar vast te stellen. Door Nederla:nd is 
dit ingevoerd. De tijdsduur is op dertig jaar gesteld 
door o.a. Duitschland, Zwitserland, Zweden, Oosten
rijk, Japan, Bulgarije, Roemenië, Turkijë, terwijl 
Portugal geen tijdsduur heeft vastgesteld. Dertig jaar 
na het overlijden van een auteur in genoemde landen 
-behalve Portugal, kunnen boeken zonder schending 
van het auteursrecht v.rij worden vertaald of nage-
drukt. . 

Van de la.nden, die niet bij de Bernerconventie zijn 
aangesloten o.a. Vereenigde Staten van Amerika 
kunnen dadelijk de boeken vrij worden vertaald. 

Tot de Bernerconventie zijn toegetreden: 
België, Brazilië, Bulgarije, Dantzig, Denema-rken, 
Duitschland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Groot Brittanië met een aantal dominions cn over
zeesche bezittingen. Haitï, Hongarije, Italië, Japan, 
Joego-Slavië, Lichtenstein, Luxemburg, Marokko 
(Fransche zOne), Monaco, Nederland met Ned. Indië, 
Suriname en Curaçao, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, 
Portugal, Roemenië, Siam, Spanje, Syrië, Litauen, 
Tjecho-Slowakye, Tunis, Turkije, Zweden, Zwitser
land, lersche vrijstaat. 

Het Bureau de l'Union international pour la pro
tection des oeuvres liltéraires et artistiques te Bern 
onder gezag van de Zwitsersche regeering verza
melt alle gegevens en correspondenties uit de ver
bonden staten, Het tijdschrift "Le droit d'auteur" 
warel! door haar uitgegeven. 

Door den oorlo.g zijn verschillende landen niet in 
slaal voor hun rechten op te komen, of dit lijdelijk 
zal zijn, valt nu nog niet te zeggen. De uitgevers 
in Indië zullen er goed aan doen zich te houden aan 
de bepalingen van vóór den oorlog. 

Gedurende den oorlog treedt de Commissie van 
Rechtsverkeer in oorlogstijd op om de belangen van 
die uitgevers, die door de vijandelijke bezetting niet 
voor hun rechten kunnen opkomcn, Ie behartigen. Voor 
het herdrukken van boeken in Nederland uitgegeven, 
voor het vertalen van boeken, verschenen in land'cn 
die momellteel niet bereikbaar zijn, moeten de Indische 
uitgevers zich wenden tot genocmcl"e Commissie. Vast
gesteld is dat 20% van de verkoopsprijs voor de 
Commissie, ter laterc verrekening in Holland of het 
bezette land, moet worde'n gereserveerd. 
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Admiraal L. C.: Veertig Indische jaren. Batavia-C., 
G. Kolff " Co., 1940, 16 X 24 cm., 266 blz. 

Geb. f 6.20 

Baaye", H. t.'11 Matthijssen, G. J. H.: Handelskennis 
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onderwijs. Batavia, J. B. Wolters' UiIg. Mij., 1941, 
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65, 1940, No. 3, Januari, 20 X 29 cm., 
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Doorenbos, W. : Polyphaag, De kiem der genezing. 
Malang, G. Kolff &- Co., 1941, 13,5 X 22 cm., 
12 -blz. i 0.25 

Doorbrekend licht: Het Nat. Chris!. gezinsb lad voor 
volk cn weermacht. Bandoeng, "De getuige", Uit
gave No. 2, 1940, 15,5 X 24 em., 20 blz. f 0.20 

Duyvendak, J. Ph.: Inleiding tot de ethnologie v. d. 
Ind. arch. (Ind. Cult. liist. Bib!.). Batavia, J. B. 
Wolters' UiIg:. Mij., 1940,218 blz. Ing. f 2.

Geb. r 3.75 

Hofer, A.: Wij strijlil'n lIlel de teekenstift. Een bUIl

del van 50 prenten. VersclH:nen in het Bataviaasch 
Nieuwsblad in hel oorlogsjaar 1939-1940. Batavia, 
Bat. Nieuwsblad, 1940,25 X 32 Clll. f 2.50 

Huishoudboek 1941. Soerabaia, Vcreeniging van 
Huisvrouwen, 1941, 2 1 X 29 cm., 28 blz. + 
Kasboek. i 1.-

Hulst, W. G. v?n der: Bijbelsche vertellingen voor 
onze kleintjes. Batavia, Visser &' Co., 1940, geil!., 
20,5 X 27 CI11., 244 blz. f 9.25 
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Bend, A. Bonebakker en W. Fijn van Dr?at. 8al1-
doeng, Papandajanlaan I, 1940, I e Jaargang, 
No . 1., 31 X 44 cm. . Per ,nummer f 0.25 
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Scheffer) Nieuw taalonderwIjs IV. Batavla, J. B. 
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Justitie en politie: Tijdschrift voor de bestuurs-, 
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)(olff, G. H. v. d.: Hubertus Johannes van Mook 
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Klein Landbouw: Orgaan van den Ned. Indische 
Klein erfpachtersbond, Adm. J. van Hultt. Wadan 
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Kramer W.: Taalstudie en stijloefen ingen I. Ba
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Lamain, P. en Zijlstra, R.: Langs rijpende velden 
6 A. Batavia, J. B. Wolters' Uiig. Mij., 1940, 2e 
druk, 107 blz. i 0.85 

Leerl~~g v~n den Meester: Het evangelie van de 
Helhge Twaalven. Uit het Arameensch in het 
~ngelsch ve.rtaa ld, Nederlandsche verta ling 
N. A. C. Tldeman. Bandoeng, Theos. Uitg. 
"Minerva", 1940, 16 X 24 cm., 154 blz. f 2.50 

Leeuw, W. J. J. van der: Goden in ballingschap. 
Bandoeng, Theos. Uiig. "Mine rva", 1939, 11 X 16 
Clll, 88 blz. f 1.25 

Meyer, H. Chr. en Leertouwer, C.: Stillezen en taal 
(B. Taalboek). Batavia, J. B. Wolters' Uitg Mij 
1941, 4e druk, 150 blz. i 1.5Ö 
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MiI~er, H. W.: Tuberculose, Bestrijding en gene
zmg, Bandoeng, .Advent boekendepót, 1940, 15 X 
21 cm., 104 blz. f 1.50 

Mol, !>e G. A. (C. Ahn): Gezonde voeding. Ba
tavla, j. B. Wolters' .Uilg. Mij., 1940, 2e druk, 
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Steenderen, P. van en Toot, J.: Gauw en goed 11 
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Steenderen, P. van en Toot, J.: Gauw en goed 111 
(3e kl.). Batavia, J. B. Wolters' Uitg. Mij., 1941, 
2e druk, 16 blz. i 0.20 

Steenderen, P. van en Toot, J.: Gauw en goed IV 
(3e ·kl.). Batavia, J. B. WoUers' Uitg. Mij., 1941, 
2e druk, 16 blz. i 0.20 

De tropische natuur: Orgaan van den Ned, In.d. 
Natuurhistorische vereeniging. Batavia, Visser & 
Co., 30e jaargang, No. I, 11 Jan. 1941, 19 X 27 
cm. . Per jaar f 7.-

Verheyden, A. J.: Opkomst en groei van onze na
buurlanden, deel I. De Philippijnen en Australie. 
Djocja, Ribbens Boekcnclepöl, 1940, geil!., 16 X 
22 cm., 88 blz. i 1.25 

Vieren, R. B. van: Peilingen. Batavia, W. Versluys, 
1940, 16 X 22 cm., 122 blz. i 0.90 

Voerman-Verkade, A.: Wie is Montessori. Een po
pulaire sohets van de italiaansche onderwijs 
methode. Malang, Paragon Press, 1940, 12 X 15 
cm., 32 blz. i 0.20 

Werkurn, W. H. D. van: De provincie (regent
schaps) ordonnantie, deel 11. Cheribon, G. Kolff 
& Co., 1940, 16,5 X 24.5 cm., 357 blz., IX. 

i 8.

Wielsrna, B. M.: Het p~troonteekenen. Batavia, 
J. B. Wolters' Uiig. Mij., Dec. 1940, 3e druk, 108 
blz. i 2.10 

Zuiderkruis, Maandbladl gewijd 
studie. Bandoeng, W. Gorter 
No. I, 15,5 X 23 cm. 

aan astrologische 
jr., 10e jaargang, 

Per jaar f 7.50 

Uitgaven in de Inheemsche Talen 

Abdoelgani Asik c. s.: Tiga Sekawan I. Batavia, 
J. B. WoUers' Uiig. Mij., 1940, 4, druk, 40 blz. 

i 0.15 

Bahasa Melajoe 11 (Mal.). Batavia, J. 8. Wolters' 
Uitg. Mij., 1941, 2e druk, 60 blz. i 0.75 

Inangda, Ratoe Kembang. Medan l Boekll. 
1941, 10,5 X 16,5 cm., 80 blz., (Mal.). 

Tjerdas, 
i 0.18 

Sosro Danoe Koesoemo, Nabbi Yoesoep, deel 1 tjm 
4. Soerabaia, G. Kolf! & Co., 1941, 14,5 X 20,5 
cm.,32 blz., (Mad.). à i 0.15 

Zen Moehammad, Pemim.pin permainan anak2, djilid 
I. Fort de Koek, "Qrukkerij Agam, 1940, 10,5 X 
16,5 cm., 38 blz., (MaL). i 0.30 

~ V. INTERNATIONALE CREDIET & HANDELSVEREENIGING "ROTTERDAM" 
BATAVIA, CHERIBON. SEMARANG, SOERABAIA, PADANG. BENKOELEN, TANDJONG KARANG. PALEMBANG 

MEDAN, MAKASSAR, PANGKAL PINANG. BANDJERMASIN. PONTlANAK. 

Dupont linnen. Gegarandeerd insecten·vrij 

Kleuren-monsters op aanvraag 
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Binnenkort zullen verschijnen: 

Kolff-Buning, Djocja. Hansjurgcn Koehier, OnthuJlingen van de Gestapo 
2e druk. W. G. B. Reddingius Kraton (Gedichten). f 4.50 

Versluys Uitg. Mij. Batavia. L Huizino-3 Adriaan cn Oliv icr. • 0 , 

A. van Dijk, ,.Ons taalboek" voor H. I. S., H. C. S. 
en Schakelscholen. De Unie Bib liotheek" bericht ons de voorbereid ing 

" 
Drukkerij De Unie, Batavia. 
Vertalinge n van: 

van een nieuw werk van den bekenden schrijver 

Hendrik Willem van Loon, dat een gefantaseerde 

toekomstige inval van de Nazi's in de Ve reenigde 
Staten va n Amerika in all e détails uitbee ld t. 

René de Chambrull , I saw France fall. 
Tschuppik. Quislings. 
And ré Simone, j'accusc . 

Gedurende 1940 werd aan alle drukkerijen in Ned. Indië dit Nieuwsblad 
gratis toegezonden. Voor 1941 zullen wij dil niet meer kunnen doen en 
de drukkerijen. die het blad geregeld wenschen te ·ontvangen. ver
zoeken wij aan hel Nieuwsblad voor de boekhandel p,à G. Kolff & Co: 
Soerabaia een postwissel van f 8.-- Ie willen toezenden. 

8 

JACOBSON VAN ()EN BERG & Co. 
blijven Uw papierleveranc;ers. Wij handhaven onze service. 

VESTIGINGEN IN N. O. INDIË TE 

BATAVIA, SEMARANG. SOERABAJA, CHERIBON, BANDOENG, bEN PASSAR, MEDAN, PADANG, 

PALEMBANG, TElOK BETONG, MACASSAR. MENADO, SAMARINDA, PONTIANAK, BANDJERMASIN. 
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2e Jaargang No. 2 Februari 1941 

NIEUWSBLAD 
VOOR DEN BOEKHANDEL IN NED. OOST INDIË 
UITGAVE: N.'V. G. KOLFF 6. Cö., SOERABAIA REDACTEUR G.OCKELOEN 
VERSCHijNT MAANDELIJKS ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR F 8.-

/' Maleische Literatuur en Handschriften 1) 

Toen mij verzocht 

den boekhal/del in 

werd, in het Niewvsblad voor 

Ned. Oost-Indië een beknopt 

opstel te schrijven over Maleische literatuur en 

handschriften, in hoofdzaak de laatste, bezorgde 

mij dit aanvankelijk wel een ige moeilijkheid. Immers 

het Nieuwsblad is een vakb lad voor een groep men

schen, die wel voor mij als boekenliefhebber de 

sympath iekste is welke ik in den handel ontmoeten 

kan, maar voor wie hetgeen waarover ik schrijveil 

ga van slechts zeer bijkomstige waarde is. Maleische 

handschriften krijgen zij nooit onder handen en 

zelden onder Dogen, verhandelen zij nooit voor 

zoover mij bekend, en Maleische literatt;tur zeer 

weinig. Wel zijn er van allerlei handleidingen, 

reglementen, verordeningen en wetboeken in het 

Maleisch verschenen, maar die 'vallen nu juist 

buiten de gevraagde bespreking. Wat .dus te schrij

ven, wIlder in herhalingen van mijn boek te vervallen, 

wat voldoende belangwekkend kan zijn? Het was 

niet gemakkelijk, en ik roep de lankmoedigheid 

mijner lezers in. 

Onze lec tuur bestaat uit de krant, die in Europa 

een oplaag van honderddui zcnden kan halen, van 

de radiobode die bij tienduizenden wordt gedrukt, 

van detectives en litteraire romans die bij duizenden 

verschijncn, van tijdschriften en wetenschappelijke 

werken die bij honde rden uitkomen, van dichtbundels 

soms die bij eenige dozijntjes gedrukt worden, van 

brieven die met doorslag(en) getikt worden, van 

1) Schrijver van dit artikel gaf in 1937 bij de N. V. v. h. 
E. J. 8rill te Lddtn een boek in het licht: Ovcr Maleisclle 
U/era/uur, Xll + 282 blz. ing. I 5.-, geb. I 6.-, dat 
de eerste samenvatting vormt van de Maleische literatuur 
en daarmee van eellige Indonesi.sche letterkunde, ge
schetst \"an.,f de oudste voortbrengselen tot op heden. 

eenige brieven, briefjes, postbladen en briefkaarten 

die met de hand geschreven worden. De laatste 
blijven vaak in de minde rheid. Dagelijks krijgen we 

ze, een ige malen per dag, en voelen ons onthand 

als de post voorbijgaat. Wie aangewezen is op een 

wekelij ksche, tweewekelijksche of maandelijksche 

postverbinding, en eenigsz ins in de Westersche 

maatschappij is blijven staan, krijgt bij' zoo'n mail

verbind ing een pet roleumblik of eenige blikken vol 

tegelijk! 

Hoe anders in de Indonesische maatschappij, in het 

bijzonder van voor eenige tientallcn jaren. De meer

derheid der bevolking is de lees kunst niet machtig. 

laat staan de schrijfkunst. Postverbindingen bestaan 

niet, en geregelde dus heelemaal niet. Verkeer is 

tijdroovencl, duur, vaak gevaarlijk en soms onmogelijk. 

Men h·eefl weinig persoonlijk contact me~ de buiten

wereld, en geen behoefte aan correspondentie, daar de 

menschen doorgaans blijvcn wonen waar ze geboren 

zijn. Brieven schrijvende zwervers ·zijn onbekend! Wat 

men dan verder ook zoeken en soms vinden moge 

in de ouderwetsche Maleische literatuur, geen brie

ven als van Madame de Staël, geen Lettres de man 

Moulin ook, en al evenmin mémoires, autobiografie 

enz. Ook geleerde correspondentie, waaruit in 

Europa de wetenschappelijke tijdschriften gegroeid 

zouden zijn, zoeke men hier niet. Een kundig 

oricntalist schreef eens, dat llleEl den Indonesiër pas 

in zijn fort ziet bij de feesten die hij weet te 

organiseeren. M. Î. heeft hij gelijk; hij voegde er 

aan toe dat de Indonesiër geen groot lezer is. Ook 

dit kan beaamd worden, wanneer we uit dit oordeel 

en het voorafgaande maar niet zonder meer afleiden, 

dat hij geen goed schrijver zou kunnen zijn. Daarvoor 
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Maleisclt /lands.",;/I uÎI de collectie van de Woll no. 173, 
p. I, bC2il en opname Koninklijk Bofal'iaoscll Genoa/schap 
run Kunslrn en Wetenschappen Ic Ba/avia-C. (verkleind). 

zjjn er te talrijke, te merkwaardige en te omvangrijke 

geschriften aan den dag gekomen, zij het dat ze nog 

niet door mecha nische vermenigvuldiging bet rekkelijk 

gemakkelijk onder veler bereik zij n geb racht. 

Toen Rome een wereh,hnacht was, maar ui teraard 

nog niet beschikte over de technische hulpmiddelen 

die ons ten dienste staan - of moeten we zeggen : 

waarvan wij de slaaf gewo rden zijn? - zoodat 

geschriften uitsluitend ve rm enigvuldigd konden 

worden door telkens en telkens weer afschrijven 

gecorrigee rd zal zijn. Naast deze pr,~ductje, die. het 

mogelijk maak Ie dat een mOdesc~nl ver een. l1Ieuw 

werk '" Iancee rde", dat binnen eemge weken 10 alle 

literaire kringen werd gelezen en overal aanwezig 

was stond als tweede een boekhandel. Beter is Om , 
Ie zeggen dat er een boekhandel ontstond die tegelijk 

zij n eigen boeken producent was. Het woo rd " uitge

ver" mogen we hie r niet gebruiken, want van 

auteurs rechten en copyright kon men nog geen 

begrip hebb~n. 

Anders was het in deze landen, waar het 

hanclelsinstinct nooit bijzonde r op den voorgrond is 

O'e treden en men alt ij' d meer tot de eindelooze , , 
varieteiten de r meer kunstzinnigen zich aangetrokken 

gevoeld heeft dan tot de uniforme herha ling. Hoewel 

een kee r massaproductie bij wij ze van uitzondering 

kan voorgekomen zijn, is ons daar niets va n bekend 

geworden ; wij welen slechts van afsch rif,ten die 

iemand zich heeft gemaakt of laten maken lot eigen 

lee ring en voordeel. Met zijn voorbeeld, ' de babon 

of leghen, waa rva n zijn afschrift dus ei of kuiken 

was, sprong hij dus vrijelijk om: hij liet weg wat 

hem geen belangstelling inboezemde, voegde toe uit 

een ander 'geschrift wat hem wè l van belang leek, 

konom wijzigde wat hem goeddocht. Houden we 

voor oogen, dat de bez itter van het handsch rift voor 

zich alleen te werk ging, dan mogen we ni,et anders 

dan dit billijken, 

Ui t het voorafgaa nde za l nu ook zonder mee r 

duidel ijk zijn, dat veel handschriften geen aaneenge

schake lde verhalen of gesloten ve rhandelingen 

vormen, maa r slechts die fragmen ten bevatten, 

waa rop de eigenaar van het handschrift pr ijs stelde. 

Handschriften zijn dan ook vaak notitieboeken, 

waarin een aa nta l stukken en brokken van leeringen 

en besp iegelingen bijeengebracht zijn. Menigmaa l 

zijn ze het best te ve rgelijken met dictaatcahiers van 

stud enten, met schrif ten van scholieren , . , . alleen 

van exemplaar op exemplaar, riepen deze geboren niet geco rrigee rd, en dus vol fouten, die ons veel 

heerschers en organisatoren twee instellingen in het hoofdbreken kunnen kosten. 

leven, die wij in deze landen fot voor kort i~ het 

geheel niet kenden. De een was deze, dat van de 

meest gelezen auteurs afschriften bij dozijnen tege

lijk vervaan.ligd werden; één persoon dicteerde en 

tientallen ge routineerde slaven schreven Iegelijk qp, 

welk werk ongetwijfeld weer door anderen 
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Wal er nu in die handsch ri ften staa t, vindt men 

beschreven in de cata logi der handschriflenverzame_' 

lingen, zooals de boekhande;l die terstond weet te 

vinden van de Leidschc Universiteitsbibliotheek en 

het Koninkl ijk Bataviaasch Genootschap, en de 

Balische handschrift en bv. in de Mededeelingen der 



Kirtya Liefrillck-van der Tuuk te Singaradja. Mede 
met gebruikmaking hiervan kan men dan tijgen aan 
de samenstelling van een schets van een literairen 
ontwikkelingsgang of hoe men zijn boek wil noemen. 
Wanneer de lezer dezer regelen maar wil bedenken 
dat niet alles wat wij Westerlingen plegen op te 
nemen in - ko rtweg en ruwweg gezegd - een 
geschiedenis der letterkunde, nu ook in handschriften 
te vinden is. Omgekeerd slaat er veel in de hand
schrif ten, waarvan geen gewag gemaakt wordt in 
die handboek~n eler literatuur. Eenige regels lot 
toe lichting hiervan zullen niet overbodig zijn, terwijl 
de tegenstell ingen zu llen kunnen bijdragen lo! goed 
begrip. 

Sprookles als van Gri11lfll kent ieder Indonesisch 
volk. Hoewel er - natuurlijk bij Thieme -
verscheidene deelen van zijn verschenen, waaronder 
ik voo ral wil releveeren de bijzonder verd ienstelijke 
verzamelingen van Dr. Jan de Vries, zijn er nog veel 
meer in de wetenschappel ijke seriewerken als 
Bijdragen lot de Taal-, Land- en Volkenkunde van 
Nederlandsch-Indië uitgegeven door het Koninklijk 
Instit uu t tot idem, en de Verhandelingen van het 
Kon inklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten 
en Wetenschappen. We hebben ze in vele tienta llen 
van talen - maar nooit waren ze opgeteekend, in 
welke laai ook maar, vQ6rdat wij ze opteekenden of 
lieten opleekenell . In Europa was en is dit ook nog 
zoo; de volksvertelstijl moge door geleerden om 

verscheidene redenen belangrijk geacht worden, een 
volk ze lf brengt dit alleen onder woord~n, niet in 
letters, en rekent het niet tot zijn letterkunde. Ten 
dezen hebben beide partijen groot gelijk. Liedjes, 
raadsels en spreuken vi ndt men evenmin als 
volksvertelsels in de handschrif·ten, ze vormen 
evenwel zoo be langrijk vergelijkingsmate ri aal met de 
wèl erkende poëzie, met wèl handschriftelijk 
gefixeerde formules, waaTlnee ze men igmaal onlos
makelijk samenhangen, dat wij ze in onze 
verhandelingen plegen Ie betrekken. 

Anderzijds bevatten de handschriften van alles 
wat wij zeker niet opnemen in een literatuurgeschie
denis, hoogstens in een cultuurgeschiedenis. 
Woordenboek.en, wicheltabellen, kru.idenleer, genees-

tf.J.>Yü~~\('v~ ~/.i.>~'f, 
~\i>f'.f..,>.'6 JP .;/.f>~ >-} ~'1.f!\; 
~'<>.ff ~';/tJJ.\tUD,j ;.J~'.;;' 
d-,0~'.?J.'6;}" ,jt?\t'i:'>-~' 
r-"'k ;>.\e?.))\~\>o.f..>y,,~y.f~ 
u~W ,)VJ.,;.l.'.Y..'6iJ' )J/.,t\~'.;?' 
~Vi~vf:,JY:.l-V(/'j.J~ .l.V 

,;.)v.~.;>.Vi.JD J' Ii>\ lY. i.J.:Y t)Y, P }>0\> 

11 .} '»v ~\e?)J\J-~''r.>.J~ u!-,y 
\:)t,yj':f:\)/k ..f;·"" .. n'>~;}>&v,)f 
.f~I.if?.;. j\.;J\~f"'<~~\u>\:}· f::.>;.' 

~~ ~"$.\+j. ~ ;;,j~ j. ~.N3·0 iJl'V 
.;/~ J,y ~ f y,:.:';/l.l-Vij> j:J 
6> /)\" f?lVfc:..;~ .:J~ t).I..;.:J :).;>.16 ~ j 
..;-y,f.'v ft Nf :.;'v' . .I-'6i? Jo.;J ~ 'uj 
W ;/;)'.,...\>J~ f ~\:/:l.:;v :,;':.r.'(n 
§,,~ .l" IJ".} .;f .D ;)I.,./.~,-, 'u, )~y. =-!.' 

V.;, :,;\~ L/~ .fel,.,.\):/< ~ »~ 
':l-'f,0 >0:·./.)::f.: "·.J>,·~,\}6· \ . ...r-.-. u. -:,J. u-' > 

Maleisch Hnlldschrift uit de collectie ron de \Val! no. 173, 
p. 2, bezit el! opname Koninklijk Bata~iaasch Genootschap 
van KUI/slen en lVetenschappen fe Bata~ia-C. (I'uk/eind). 

asceet, bovenal een zeer groote verscheidenheid van 
theologische, mysl ische, philosophische, eschatologi
sche en stichtelijke bespiegelingen. Dan de groote 
categorie der wettische ui teenzettingen volgen de 
Moslimsche leer, Menig handschrift is bovenal een 
talisman, een amulet. Zooals gezegd, rekenen wij 
deze niet zoozeer lot de literatuur in engeren zin. en 
nemen ze niet op in onze literatuurgeschiedenissen, 
waar ze ook minder op hun plaats zijn, maar 

bouwen er de cultuurgeschiedenis mee op. 
methoden, handle idingen voor offeraar en smid, Een der merkwaardigheden dezer landen is wel, 
duivenfokker en paardentuischer, vrouwenlooper en dat ze min of meer deel gehad hebben aan vier 
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wereld-culturen, twee waarvan het karakte r gepaald 

hebben der Iiterat uur-in-handschriften. In de eerste 

plaats de Chineesche, sinds tweeduizend jaar of 

daaromtrent. Het is zeer te betreuren dat onze 

overheid in d it opzicht zich nog beperkt tot het oude 

. standpunt en alleen politieke en fiscale s inologen 

employeert, maar geen cultureele s inologie meent te 

hoeven beoefenen. Ik kan dan ook nog niets 

mededeel en over de inwerk ing van Chineeschen vorm 

en gedachtengang op Indonesische litera tuu r. Hie rop 

·volgt de Boeddhistische en Hindoeïstische influen

ceering, zonder we lke geen Indonesische literatuur, 

die dezen naam verdient, denkbaar is, al moet hier 

dadelijk hel tegendee l aan toegevoegd worden, dat 

geen opslorping dezer cultuu r mogelij k geweest 

ware, zonder dat de Indonesische hie rvoor ·op 

voldoende peil gesiaan had. Na de " Heidensche" 

cultuur Uil Voor- Indië komt uil hetzelfde land de 

mOI101heïstische van den Islam, die pas vorige eeuw 

meer rechtstreeks en dan ook meer rechtzinnig uil 

Arabië deze landen beinfluenceerde. Ten slotte als 

vierde het Europeanisme - maar dat dringt niet door 

lOt de handschriften, doch maakt gebruik van 

Iithographie en dan voora l drukpers. 

Na ('en uiteenzetting wat er niet en wat er wêl in 

de Maleische handschriften slaat, wordt hel tijd iets 

te verte ll en van hoc ze er ui l zien . Helaas .... 

doorgaa ns onoogelijk, in alle opzichten. Materiaal : 

papier, rookcrig en beduimeld, één en a l ezelsoor, 

vaak zonder ee rste en laa tste bladzijde(n). soms 

ook met lacunes in het midden, zelden gebonden op 

el"n wijze dil" dien naam verd ient, menigmaal mee r 
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of mi nder ernstig aangevreten. Lang niet alt ij d 

duidelijk geschreven, maar altijd in Arabiscll.e lette r, 

met een schrift dus dat bruikbaar is voor een 

Semietische taal. maar minder practisch voor een 

Indonesische. Ze lden consequent gespeld, meestal vol 

fouten, terwijl het vaak niet ontbreekt aan toevoe

gi ngen en weglatingen. Fraaie handschriften, zooals 

we die kennen uit o·nze Middeleeuwen, zijn hier of 
ons niet overgeleverd, hetzij door politieke of 

klill1atologische omstandigheden, dan wel samen. Wel 

bestaat er ecnige versiering soms, b. v. door geb rui k 

mak ing van roode inkr, maar hoofdlette rs zij n 

onbekend. Het ontbreken hiervan, van interpun ctie 

en alinea-indeeling, bemoeilijkt de lectuu r en draagt 

ook niet bij to t een fraa i beeld. 

Het bovenstaande nog eens doorlezende moet ik 

erkennen, niet fleurig te hebben kunnen schrijven 

over iets 11I00is of interessants. Mooi is het nu eenmaal 

niet, interessant we l, zij het meer voor den vakman 

dan voor den genera l reader. De javaanschc 

literatuur bevat menig spec imen dat gewaardee rd 

kan worden ook door de.n niet-orientalist, en haar 

evenknie de Balische ook wel, afgezien dan nog va n 

al het .merkwaardige, maar de ouderwetsche Ma

Jeische l i ter~ tuu r verbaast bovenal door zijn omvang 

bij een zóó zwak ontwikkelden prozastijl . en de 

aanwezigheid ·van slech ts één vrij kinderlijk metrum 

in de poëzie. De afwez igheid van .aest hetische 

hoogtepunten en ze lfs yan een rede lijke middelmaat 

véroorzaakt dat geen aestheet naar een Male isch 

handschrift g rijpt - al behouden ze voor den 
historicus hun waarde. 

Dr. C. HOOYI<AAS. 



Microprint 
In verschillende tijdschriften komen den laatsten 

tijd berich·ten voor over een nieuw boek-procédé, 
Microprinf geheeten. 

Deze zijn ontleend aan een artikel ter zake van 
MARVIN LOWENTtIAL in ' de Salerda}' Review. 

In den Soerabajaschen Morgenpost lazen wij van 
MARv IN lOWE NTHAL in cle Saferday Review. 

"Opgevouwen in mijn portefeuille, waar het min
der plaats inneemt, dan mijn rijbewijs, bevindt zich 
een boek van 200 .bJadzijden - één enkel vel papier, 
waarop MlIl iedere zijde 100 bladzijden gedrukt staa'fl; 

maar die te klein zijn om met het bloote oog te lezen. 
Dit miniatuur boekje is geen handwerk-curiositeit en 
ook geen microfilm, dc photografische methode, welke 

thans geb ruikt wordt om lijvige boekdeelcn samen ·te 
persen. 

Het is een nieuw procédé, uitgevonden door een 
uitgever in New Vork, Albert Boni, die tegen ge ringe 
kosten op den duur de n inhoud van hee1e bibliotheken 
in het huis van den doorsnee-lezer kan brengen. 
W. D URANT noemt dit procédé: "de groots·te voor
uitgang in boekdrukkunst sedert Gutenberg." 

Boni's micropI"j"t brengt een groote omwenteling 
te weeg omdat de kopij eerst werkelijk gedrukt 
wordt op gewoon papier· en dus in grooie hoeveel
heden afged rukt kan worden leg.en een wonderlijk 
lagen prijs. Ook heeft Boni een vergrootings-projec
tielantaarn ontworpen, de Reod.ex waarmee de boe
ken gemakkelijk en snel gelezen kunnen worden. 

Op een vel microprint verschijnen rijen onontcijfer
bare rechthoeken, van ongeveer 2 cm. lang en 1 ~ cm. 
breed, welke ieder een bladzij.de van een boek van 
normale grootte voorstellen. In een boekje van 4 bla
den microprinl kan een boekdeel samengevat worden 
Ecn bundeltje pagina's nie[ dikker dan een roman, 
die men in zijn zak kan steken, kan evenVICel lectuur 
bevatten als een kist vo l boeken. De ~nhoud van een 
groote lees-bibliotheek past in een muur-boekenkast. 

Men trekt een kleine lade onderin de Readex 
(die veel lijkt op een groote schrijfmach.ne) uit, 
plaatst hie rin hel vel microprint en steekt de lamp 
.n de machine aan. Op een transparant doek versch ijnt 
een lich tvlak. Men draait <lan een knop en ziet een 
bladzijde microprint op .normale grootte geprojec

teen!. 
Met een kleine beweging van den pols kunt U blad 

na blad omsla.."1n, zoowel vooruit als achterwaarts. 

De Readex, die $ 150 kos-r, is het duu rste onder
deel voor <l'en bezitter vari een microprint-bibliotheek, 
maar men verwacht dat de prijs dalen za l, zoodra 
de productie va·n deze toestellen toeneemt. Eigenaren 
v.an een Reooex betalen 5 dollarscenten voor één 
microprint-boek. Een encyc1opaedie, zooals b.v. de 
Britannica El1cyc1opacdie, >die uit 24 deelen beslaat 
en 27.000 bladzijden ·telt, kan in een boek van 5 cm. 
dik gedrukt worden. 

Boni is van pl·all om een bib liotheek van 1000 klas
sieken (onverkort) uit te ge~en tegen denzelfden pr ijs 
als die voor 20 aCllieele romans. Deze werken zullen 
binnenkort op de markt gepracht worden. Op den 
duur zal een boekenliefhebber alle meeste rwerken te r 
wereld, kostbare encyclopaedilën en dictionnaires 
kunnen bezitten. 

De dok ter, advocaat en ingenieur zullen niet langer
naar leeszalen hoeven te gaan, maar kunnen alle vak
bladen en werken thuis in hun studeerkamer hebben; 
de geleerde en de vakman kunnen goedkoope kopijen 
van de zeldzaamste werken op hun gebied 
aanschaffen. 

De gemeenschap za l hier groot voordee l hij hebben. 
De geheele ~nllOud van de opel~bare leeszaal in New 
Vork, die 4.000.000 we~ken bevat, kan ondergebracht 
worden in een kamer met afmetingen van 8 X la M. 
op rekken. Bibl·iotheken, nu de 'trots van Oxford en 
I-Iarvard, komen binnen het be reik van de bewoners 
uit het kleinste dorpje. 

Aan de ontwikkeling van microprint zit een ver
haal van geloof, volhardend onderzoek en toeval vast. 
Albert Boni is geen boekdrukker 'noch beroeps-uit
vinder. Onbekend met photografie en optiek, moest 
hij a'lIes leeren uit wat hij bij elkaar kon scharrelen. 
Model na model maakte hij, keurde het af en wierp 
het weg. Vijf jaren gingen heen met proeven en mis
lukkingen. Toen kreeg Boni -de oplossing op een heel 
gemakkelijke wijze. Onafhankelijk van Boni 's po
gingen produceerde de electridteits-tBdustrie een 
lamp, die beantwoordde aan de bijzonde re eischen 
van zijn machin.e. Toen klopte alles, en J\!licroprint 
was werkelijkheid geworden." 

( Me • .'tedeelingen van de Ver. I'. Werk
gevers in "et Drukkersbedrijf in Ned. 
I ndië, 20-2-'4 / ). 
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Nieuwe uitgaven • 
In Ned. Indië 

BeHaard, J. A. : Lezen ("n begrijpen, met bijbehoo
rende taaloefeningen , 4e vc rb. druk. Batavia, N.V. 
W. Versluys, 1940, 126 blz., 21.2 X 13.8 cM. 

f 0.73 
Bergsma, L. en De Jong, R.: Mulo-taalboek lil, 

3e druk. Batavia , J. B. Wolters' Uiig. ,"\ij., 1941 , 
150 blz. f 1.50 

Bokhorst, S. C.: Leerboek der scheikunde I A. 7e 
druk. Batavia, J. B. Wolters' Uitg. Mij ., 1941, 
100 blz. Ing. f 1.40 Geb. f 1.75 

Bouwrnan, Eveth. en Haan, J. H.: Natuurkundige 
vraagstukken B. Batavia, J. B. Wolters' Uiig. ,'vlij., 
194 1, 120 blz. In g. f 1.45 Geb. f 1.70 

BQvene, G. A. C'll Roosdorp, C. j.: Wij varen 
VOOrt .... ", Historische feiten en uitspraken vlak 
vóór en na 10 Mei 1940. Batavia, G. Kolff 6: Co., 
1940, 290 blz., 1 1010, 16 X 24.5 cM. Geb. f 5.50 

Diets, P. A. en Tazelaar, P.: Taalwerkboek, 5e Jrj . 
lectI., ge druk. Batavia, 1- 8. Wolters' UiIg. Mij., 
1941, 32 blz. f 0.27 5 

Dieis, P. A. en Tazetaar, P:: Taa lwerkboek, 6e Jrj . 
leerl. , ge druk. Batavia, j . B. \Vollers' UiIg. Mij., 
1941, 32 blz. f 0.27' 

Diets, P. A.: Rekenwerkboek I, 3e lrj. leerl., ge druk. 
Balavia, j. B. Wolters' Uitg. Mij ., 1941 , 32 blz. 

f 0.275 

Eenheid door democratie, Orgaan der vereeniging 
E. D. 0., Redactie W. C. Burger, 1- T. Prins en 
W. Th. T. v. Helden. Soera ba ia, Adm. Palmenlaan 
64, 1941, 27.8 X 21.7 cM. Zonder prijs 

Gorter, K. : Ons eigen leerboek, Eenvoudig leerboek 
voor Esperan to, Ned. In d. Esperantistell-vereeni
g ing La Estonteco Estu Nia. p/a Cheribon, 
Drukkerij 1- D. de Boer, 1940, 121 blz., 16.1 X 
23.8 cM. f 1.50 

Handleiding betreffende de jachtwetgeving 1940 
voor het Lagere Boschpersoneel: Batavia, Volks
lec luur, 1940, 30 blz., geïll., 20.5 X 14.7 cM., 
Ned./MaI. f 0.25 

Herziening van het strafproces, Officieele bescheiden 
deel I, Ontwerp ordonnantie met memorie van 
toelichting onderwe rp 3 stukken 1-3. Batavia, 
Landsdrukkerij, 1940, 167 blz., 17.2 X 24 cM. 

f 1.50 

Hooykaas C.: Modern Maleis zakel ijk proza, 2e 
druk . Batavia, J. B. Wolters' Uitg. Mij., 1941, 
131 blz. f 1.50 

jaarbericht No. 1, Jaarove rzicht van den in en uitvoer 
van Ned.-In dië 1939, dee l 111 (Landen va n herkomst 
en bestemming). Ba tavia, Centraal kanloor v/d 
Stafistiek, 1941, 155 blz., 24 X 34 cM., Ned(~~g. 

jet, j . N. de en Schook, j. C.: Leerboek vo?r het 
technisch Engelseh, deel I, 4e druk. Batavla, .W . 
Versluys, 1940, 140 blz., 19.5 X 13.7 cM. f 1.75 

jel, j. N. de en Schook, j. C.: l ee rboek vo?r het 
technisch Engelseh, deel 11 , 3e druk. Batavla, W. 
Versluys, 1940, 102 blz., 19.5 X 13.7 cM. f 1.75 

J.eugdjaarboek, Samengesteld voor jongens cn 
meisjes. Ba ta via, Drukkerij de Unie, 1940, 90 blz., 
geïlI. , 24 X 31.2 cM. f 2.90 

Kloosterhuis, G.: Verbandleer ten dienste van cur
sussen in Eerste hulp bij ongel ukken . Batavia, 
G. B. van Goor Zonen's U. M., 1940, 108 blz., 
geïll . door T. Dalton, 12.3 X 15.8 cM. f 1.-

Kramer Diet: Het geheim van de gesloten kamer, 
Wilde Wingerd se ri e. Batavia, Noordhoff-Kolff, 
140 blz., geïlI., 13.7 X 20 cM. f 0.95 

Kramer Diet: l odewijk de rattenvanger, Wilde 
Wingerd serie. Batavia, Noordhoff-Kolff, 1iI blz. , 
geil l., 13.7 X 20 cM. f 0.85 

Kramer Diet: Vijf rovers en een rovershol, Wilde 
Wingerd serie. Batavia, Noord hoff-Kolff, 119 blz., 
geil !. door T. Dal ton, 13.7 X 20 cM. f 0.85 

Kranevetd, f. C. en Djoenoedin, Raden: Veeart
senijkundige rnededeelingen No. 83. Proeven over 
de overb renging van miltvuur doo r de Rabanus 
Rubidus Wied op paard en buffel. Batavia, De
partement van Econ. Zaken Bureau A.8., 1940, 
42 blz. , 17 y, X 25 cM. f 0.38 

Mann, A. F. Ph.: Van vie r kinderen I, 12e druk. 
Balavia,1- B. Wolters' Uitg. Mij., 194 1, 30 blz. 

f 0.60 
Mann, ~. F. Ph. :, Van vier kinderen 11 , 10e d ruk. 

Batav,a, J. B. Wolters' Uitg. Mij., 1941 , 40 blz. 
. f 0.60 

Mel~joe '~moem I: 4e druk. Batavia, J. B. Wolters' 
U,tg. M'J., 1941 , 48 blz. . f 0.65 

N. V. INTERNATIONALE CREDIET & HANDELSVEREENIGING "ROTTERDAM" 
BATAVIA, CHERIBON, SEMARANG. SOERABAIA, PADANG. BENKOELEN. TANDJONG .KARANG. PALEMBANG 

MEDAN, MAKASSAR, PANGKAL PINANG, BANDJERMASIN. PONTlANAK. 

Dupont linnen. Gegarandeerd insecten-vrij 

~ ________________________ K_I_e_ur_e_n_.m __ o_ns_t_er_s __ o_p_a_a_n_v_ra_a_g ________________ ~ ________ J 
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Mey, j. v. d.: Alinda, de luchlkoningin en haar 
onder~lanen. Een sprookje bew.erkt naar dezen tijd. 
Balavla, Drukkerij De Unie, 1940, 47 blz., geïl!., 
23.5 X 31 cM. . t 1.90 

Meyer, H. Chr. en Leertouwer, C.: Siillezen en taal 
. (A. Leesboek), 4e druk. Batavia, J. B. Wolters' 

Uitg. Mij., 1941, 110 blz. f 1.10 

MÓlnar, F.: Les garçons de la ru e. Balavia, 
NoordhoH-Kolff, 1941, 127 blz., voc. 28 blz., geUl., 
19 X 13.3 cM. f 1.95 

Natuurwetenschappelijk Tijdschrift voor Neder
landsch-Indië, tevens voortzetting van het 
"Natuurkundig tijdschrift voor Ned. Indië, Alg. 
Redacteur Dr. C. G. G. J. van Sleenis. Balavia, 
De KonÎnklijke Naluurk. Vereeniging in Ned. Ind ., 
creel 101 , all. I , Jan. 1941 , 32 blz., 24.5 X 18.5 cM. 

. Per jaar f 8.
Nauta, j.: Ons lichaam, 4e druk. Batavia, J. B. 

Woltcrs' UiIg. Mij. , Jan. 1941,40 I5rz. f 0.70 

Nederlandsch-Indische Geografische Mededeelingen. 
Batavia, Het Konin·klijk · Nederlandsch Aardrijks
kunclig genootschap, deel I, afl. I, 1 Januari 1941, 
25 blz. , geïll., 1 kaart, 24.9 X 18.5 cM. 

Per jaar f 12.-
Nederlandsch Maandblad. Nationaal Maandblad voor 

hel Koninkrijk der Nederlanden, Redactie J. W. de 
Sloppelaar, J. Fokkinga en J. Fabius. Batavia, 
G. Kolff <.x Co., Ie jaargang No. I, Januari 1941, 
81 blz., 23.5 X 15.6 cM. Per jaar f 15.-

Nieuwenhuis, G. j. en Laak, H. P. van der: Neder
. landsch taalboek 111 A, 4e druk. Balavia, J. B. 

Wolters ' Uiig. Mij., 1941,92 blz. f 0.75 

Paardt, S. C. Th. van den: Verzameling schriftelijke 
opg. (supplement), Editie 1940, Balavia, J. B. 
Wolters' Uiig. Mij. , 1941 , 13 blz. f 0.25 

Paardt S. C. Th. van den: Verzameling schriftelijke 
opgaven. Batavia, J. B. Wolters' Uiig. Mij., Editie 
1940, 1941, 246 blz. f 2.25 

Pijl, Dr. L. van der: Rassenleer, Algemeen-biologisch 
beschouwd. Balavia, Boekh. Visser &: Co., 1941. 

Ing. f 1.30 Geb. f 1.60 

Ripple, j. M.: Een twintigtal van overal (Verhalen
bundel voor kinderen en grooten). Djokja,. Ribbens 
Boeken-depöt, 1941, 188 blz., 17 X 22 cM. 

Geb. t 1.-
Schaay, M.: De bewoners' van onze overzeesche 

gewesten, Volkenkunde en sociale geografie, 2e 
druk. Bala~ia, W. Versluys, 1940, 108 blz" geïl!., 
22,3 X 15.2 cM. f 1.35 

Snijders, J. M.: Voor de praktijk (Rekenboek), 3e 
druk. Batavia, J. 8. Wolters' Uiig. Mij., 1941, 84 
blz., plus Anlw. f 0.85 

Sonneveldt, j.: Reader fOT fhe Mulo schools in Neth. 
India, 3e druk. Batavia, W. Versluys, 104 blz., voc. 
48.blz., 20.5 X 14.6 cM. Ing. f 1.40 Geb. t 1.60 

Stadswachter De: Veertiendaagsche periodiek van 
en voor de stadswachters, Redacteur C. J. Siolk, 
Sportvereeniging de Stadswacht. Balavia, p/a 
Secretarieweg 9, 1941,20 blz. geïl!., 20.8 X 29.5 
cM. Zonder prijs 

Stavast, W. en Kok, G.: Ons eigen boek VI, 2e druk. 
Batavia, J. B. Wollers' Uitg. Mij., 1941, 73 blz. 

f 0.75 
Stecher Anton en Hoog, P. H. van der: Berekening 

der vruchtbare en onvruchtbare dagen in het 
huwelijk, volgens Knaus, Ogino, Takala, Smulders 
(Herdruk van Nederlandsche uitgave). Batavia, 
N. V. G. Kolfl " Co., 107 blz., 15.9 X 24 cM. 

t 2.95 
Stekelenburg, N. j.: Strijdgassen. Bandoeng, G. C. 

T. van Dorp &. Co. , 1939, 86 blz., ' 15.5 X 24.5 
cM. f 1.80 

Tichel·aar, P. A.: Handboek voor cic kennis van de 
Godsdienst, 2e druk. Batavia, Noordhoff-Kolff, 
1940, 212 blz., geïll., 15 X 23 cM. Ing. f 2.90 

Geb. f 3.50 
Vrijheid, H. M.: De Nederlandsch-Indische wet

boeken, zooals zij zijn gewijzigd en aangevuld tot 
op 1 Januari 1941, deel!. Soerabaia, E. Fuhri &. Co., 
1941, 1818 blz., 15.8 X 20 cM. Geb. f 24.-

Wat U misschien niet weet! Practische wenken en 
raadgevingen in mobilisatie en oorlogstijd. Balavia, 
Volksleciuur, 1940, 32 blz., 14.5 X 20.4 cM. 

f 0.20 

JACOBSON VAN DEN BERG & Co. 
blijven Uw papierleveranciers. Wij handhaven onze service. 

VESTIGINGEN IN N. O. INDIË TE 

BATAVIA, SEMARANG, SOERABAJA, CHERIBON, BANDOENG, DEN PASSAR, MEDAN, PADANG, 

PALEMBANG, TElOK BETONG, MACASSAR, MENADO, SAMARINDA, PONTIANAK, BANDJERMA$IN. 

Binnenkort zal verschijnen bij: 
N. V. G. Kolff & Co., Batavia. N. V. Viribus Unitis, Batavia. 

Mr. A. Roothaert. Or. Vlimmen Geb. f 6.20 C. W. B. Huddleston Slater. Ja, ik, wil. Geb. f 6.50 
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Uitgaven in de Inheemsche Talen 
Adisoepana, R. : Serat pandom-proewita ... .. . Kea-

tjap kaping 2. Soerabaia, M. B. Hadiatmodjo 
1939. 37 blz. f 0.65 

Bidadari dari A'\oeara Soengsang atawa pendekan 
perempoean. Pa lembang, Boek- en Handels
drukkerij " Krakatau", 1939, 83 blz., 16.8 X 1D.i 
cM., Mal. t 0.20 

Danckaerts, K. J. lan Darmawyata, S. : Sin<loe 
mat ja. Batavia, Noordhoff-Kolff, )941 , . )9,3 X 
13.5 cM. 

Deel I 34 blz. I 0.30 
" " 36" ,,0.30 
" 111 40" ,,0.30 

Deel IV -tO blz. f 0.30 
" V 42" ,,0.30 
" VI 42" ,,0.30 

Dharmasoebrata lan Ki \Vignjasoemarta: Piwoe
lang basa djawa 111. Bata\·ja, Noordhoff-Kolff. 
1940, 44 blz., geïl !. , 13.5 X 20 cM. f 0.45 

Dharmasoebrata lan Ki Wignjasoemarta: Piwoe
lang basa djawa IV. Batavia, Noordhoff-Kolff, 
1940, 48 blz., geïll., 13.5 X 20 cM. f 0.45 

Esmarch Quanjer, Dr. V. (E. H. B.O.): Pef"to longan 
pertama dala m ketjelakaän. Vertaald door J. B. 
Sitanala (Indisch Arts). Baiavia, Neyenhuis & Co., 
1941. t 1.50 

Gimbar Asmara: Mawar van Kajoe Agoeng. Palem
bang, Bock- en Handelsdrukkerij" "Krakatau" , Aug. 
1940,48 blz., 16.2 X 11 cM. f 0. 15 

Imron, M.: Teladan jang baik dari bapa democratie 
(Khalifah 'Oemar). Soeraha ia, Drukkerij "Pene
Ieh", 1940,44 blz., 14 X \9.5 cM. f 0.35 

Joesoef Sou'yb: Rimba Soematera. Medan, Boek-
handel "Tjerdas", 194 1,96 blz., 16.6 X 10.7 cM. 

f 0.20 

Karkono Partokoesoemo : Kagoenan Djawi I. 
Djokja , Peroesahaä[f Penerbitan " Kabe" , 1941 , 
32 blz. , geïll., 14.8 X 23 cM. f 0.25 

Ketjindoean: Patjar Koening I Raliasia pemboe~oe
han jang gelap. Djokja, Peroesahaän Penerbl\a n 
" Kabe", 1941 , 80 blz., 11 X 16.9 cM. t 0.30 

Ketjindoean: Patja r Koening 11 Gadis hHang. 
Djokja, Peroesahaän Penerbitan "Kabe", 1941, 64 
blz., 11 X 16.9 cM. t 0.30 

Lajang Wat jan Pegon, deel 11 1. Soerab.aia , Drukkerij 
" Peneleh", 1940, 59 blz ., geïll., 14 X 19.5 cM. 

t 0.59 
Manu Turie, D. E.: Gelang kepa la oetar. Medan, 

Boekh. "Tjerdas", 1940, 80 blz., 10.7 X 16.7 cM. 
. t 0.18 

Moestika Kalawart i panglipoer rinengga ing gambar 
kawe tokeke, Redaks i Winarna Hendrakoesoema. 
Djokja, Peroesahaän P.ene rbitan "Kabe" , 194 1, 30 
blz., geïl !. , 22.8 X 29.9 cM. Per No. f 0.15 

Mosch, Th. A. du : Boekoe soerat-soer·at Brieven
boek. Bageimana kita I11 cngarallg soerat-soerat 
biasa. Soerabaia, Geb r. Graallw' s Uiig. M., 1941, 
472 blz., 23 X 15 cM., Mal. f 4.75 

Perantean Palembang atawa Pengorball3n soetji. 
Palembang, Boek- en Handelsdrukkerij "Kra
katau", 1939, 84 blz., 16.2 X 11 cM. f 0.20. 

Saéroen: Harta be rda ral~. Djokja, Peroesahaän 
Pcnerbitan "Kabe", 1941, 64 blz., 13 X 18.2 cM. 

t 0.35 
Tafsir; Soerat Fatèchah, 2e druk. Soeraba ia 

Drukkerij "Peneleh" , 1940, 16 blz., 14 X 19.5 cM.: 
~I. f~ 

Tan Sioe Tjhay: Terdjeroemoes. Soerabaia, T an's 
Drukkerij, Dec. 1939, 121 blz ., 11 X 16.5 cM. 

t 0.50 

BOEKHANDEL VAREKAMP & Co., MEDAN 

Vraagt : . 
Oronkers en Lancee: 

Ordonnantie betreffe nde Inkomsten- Vennootschapsbe lasting 2e Suppl. 

:: : , ::: :, ,=:::::;:: ::: : :: : : :::::: ::::::::: 
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2e J aargang No. 3 Maart 1941 

NIEUWSBLAD 
VOOR DEN BOEKHANDEL IN NED. OOST INDIE 
UITGAVE: N. V. G. KOLFF & Co .. SOERABAIA • REDACTEUR G. OCKELOEN 
VERSCHIJNT MAANDEUJES ABONNEMENTSPRijS PER rAAR F 8.-

Uit de geschiedenis van den Boekhandel I 

B ij het naslaan van oude geschriften over den 
boekhande l blijkt, dat er niet veel nieuws onder de 

zon is. 

In 188G schreef A. C. Kruseman het volgende over 

de boekverkooper. 

Boekverkooper, goed boekverkooper te zijn. is al 

meer en meer een laak va n beteekenis geworden. 

Ge lijk elke handel eischt zij in de eerste plaats 

warenkennis. Maar háár warenkennis is van geen 

geringen omvang. Elke koopman, die in welke 

. richting oo~, zaken drijft, dient verstand te hebben 

van zijn stoffen en wordt tc hooger geschat naar 

gelang hij zich bekwaam betoont. Maar welk vak 

heeft ru imer gebied, dan het schier onbegrensde van 

de boeken were ld ? Dag aan dag wordt het nieuwe aan 

het bestaande toegevoegd. Dag aan dag werpt de 

wetenschap haar vruchte n af, bieden letterkunde en 

kunst haar frissche bloemen, sch ieten er jonge loten 

uit den breedgetakten boom der kenn is. Heel die 

weligheid met schiftend oog te bespieden, te ordenen, 

saam te voegen, plaats te geven in hef geheugen en 

·er de wegwijzer in te worde n voo r anderen, ieder ·naar 

zijn e igen begeerte, zeker, geleerdheid is er niet toe 

noodig, maar beschaving, oefening en smaak in niet 

'geringe hoeveelheid. 

Wat er a l toe vereischt wordt? Taalkennis, 

letterkundige kennis, boekenkennis, handelskenn is, 

men schenken nis. 

Al deze dingen waaien ons niet aan, maar behooren 

lot een gezette voorbereiding, waarop de praktijk van 

.den dagelijkschen omgang voort kan bouwen. En zoo 

is de boekverkooper een man, die, indien hij zijn 

plaats begrijpt, veel moet.weten, veel moet werken en 

.op zijn plaats veel wel kan doen. 

DIT is niet de taak van een boekve rkooper, van ' 

een goed boekverkooper, dat hij op aanv raag zijn 

commissie-artikelen afleve rt gelijk de bakke r een 

brood. De geeslelijke maatschappij verlangt velerlei 

soort van brooden. De godgeleerde, de rechtsgeleerde, 

de natuurkundige, de bouwkundige, de taal- en letter

kundige, de geschiedvorscher, de onderwijzer, de man 

van smaak, de beoefenaar van kunst, deze allen komen 

op hun tijd bij hun boekve rkooper en eischen va n 

hem, dat hij hen voorlichte, om lrent al wa t er in hun 

richting vroege r uitgekomen is, heden uitkomt en te r 

verschijning is aangekondigd; hier te land en in den 

vreemde. Aan titels hebben zij niet genoeg. Zij 

verlangen te weten, wat achter die tite ls verscho len 

ligt, wat het boek voornamelijk behandelt, of het de 

aandacht waard is, wat de kritiek er van zegt, of er 

in zijn soort ook beter is. En naar male de boekver

kooper op al deze vragen bescheid weet te geven, zijn 

wa renkennis toont, wordt hij een man van vertrouwe n, 

een gezocht man, een gewaardee rd man, een man, die 

voordee li ge zaken doet voor zich zelv' en die voor 

velen een gids is op den weg der kennis en op dien 

van hel goede en schoone. 

Zoo zijn niet allen. Dat schee lt veel. En dat spreekt 

ook van zelf. 

Op de uitzonderi~gen na is en blijft de boekhandel 

is den regel klei nhandeL Hij behoort meestal tot den 

winkelhalldel ~n is z~[fs vaak bijhandel. De allengs 

vermeerderende uitbreiding van de bevolking, voo ral 

in kleine steden en in do rpen, en de daarmeê gepaaril 

gaa nde behoefte aan lektuur, heeft gemaakt dat er 

gaandeweg al meer personen kwamen - en in den 

laatsten tijd in niet gering aantall - die boeken te 

koop stelden, a l ontbrak het hUil ook bijna ten eenen-
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male aan vers land van hun koopwaar. Zij konden er 

zulk een zaakje wel bij waarnemen. Boeken zijn een 

zindelijk artikel, dat niet veel plaats inneemt. De 

commissiehandel brengt meê, dat er bijna geen 

kapitaal voor noodig is. De proef is lich t te nemen. 

Wat er aan verdiend wordt, is meêgenomen. 

Op zich zelf bezien is deze poging als ve rbete ring 

va n bestaansmiddel volst rek t ni et te laken. Integen

deel. Ook voor den handel in het algemeen brengt ze 

haar voordeel aan . Hoe meer vertakkingen die handel 

zich schept, des te meer zal hij bloeien. Maar to t 

welke zonderlinge vertegenwoordigers en gri llige 

samenkoppelingen hij soms misbruikt, en met hoe 

weinig kennis hij dien ten gevolge gedreven wordt, 

is niet onvermakelijk aan te toonen door enkele 

advertentiën, uit een menigte dergelijken uit het 

Nieuwsblad voor den Boekhandel opgeraapt. 

I 

In 1841 vraagt "Een wijnkooper in een kleine 
stad van Noord-Holland, om ook als boekhan
delaar te worden opgenomen, aangezien hij zoo 
weinig te doen heert, en hij daartoe door eenigen 
zijner stadgenoaten en alles wat tot de letter
kunde betrekking heeft, is uitgenoodigd." 

--
(1868) ".... Boekverkooper te ..•. wacht 

aanvragen van zijne confraters voor zijne 
specialiteit in papieren heeren- en dames boor-
den, kragen, manchetten en chemisetten." 

(t 873) "Door vertrek naar elders wordt op 
een der grootste dorpen' in een welvarende 
streek, waar geen concurrentie is, ter overname ~ 
aangeboden een handel in boeken, papieren, 
galanteriën, sigaren enz. Bij voorkeur is deze 
zaak geschild voor een jongmensch van de P.O., 
die jn den boekhandel ervaren is." 

(1873) "Uit de hand te koop, in een der I 
welvarendste dorpen van Gelderland, een 

I Boekhandelaarszaak, waarbij tevens de kruide-
niers-affaire wordt uitgeoefend. Ook ligt achter 
het huis een akker bouwland." 

Jn 1879 ontvingen eenigc uitgevers de volgende 

circulaire: 

"WelEdele Heer, gelieve mij per omgaanüe brief 
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of briefkaart te willen berichten, hoeveel 'percent 

rabat of provisie gij geeft van uwe uitgaven, daar ik 

mijne kruideniers- ijuflvinkef enz. wil uitbreiden. 

Daarom liefst spoedig daa rop bericht; en geven de 

ande re uÎtlTevers even zoo veel provisies? o 

" In afwachting heb ik de eer te zij n." 

In 1874 vest igde zich in een onzer groote steden 

eell huis onde r den titel van Alliance infermediare, 

dat niets minder dan het sluiten van huwelijken tot 

speculalie maakte. Het richtte zich bepaaldelijk tot 

den boekhandel, om in da l vak agenten te vinden, die, 

tegen behoorlijk, rabat, door . het ve rsp reiden va n 

prospectussen en aanknoopen van onderham lelingen 

de firma zouden willen helpen. 

Ook het volgende verdient aandacht. 

Een tweede-handsboekhandelaar, die de overige 

exx. gekocht had van een uitgaaf van Wolff en 

Deken's Sara. Burgerhart, Sneek bij P. joling & Co., 

1836, bracht die voor verminderde prijs te koo p, met 

onderstaand slroo ibiljet (1866): 

"Door toevalligheid een werk ontvangen hebbende, 

hetwelk bij het Neêrlands publiek sedert een aantal 

va n jaren alom me beken t is, ja als men de schrijfste r 

maar hoort noemen; za l hel voor zeker welkom zijn. 

"Vier drukken zijn reeds van dit werk uitve rkocht, 

en de tegenwoordige uitgevers hebben het beproefd 

om een geheele nieuwe oplaag daar te s tell en, elt 

, hetwelk ook in de geheele wereld veel debiet heeft, en 

in netheid 'de voo rgaande drukken ver overtreffen, dit 

belangrijk werk wordt in 2 deelen uitgegeven voor de 

prijs van f 3.-. Het is het werk van de alomme 

gezogte Zara Burgerha rt, doo r den schrijfster van 

Wi ll em Levend; een werk van Hollandsche oo rsprong, 

IJlen zal zeggen: waarom dan met zulk werk O'edaan ' o , 

het is door oneenigheid der Compagnieschap van 

den uitgeve rs en door aankoop va n mij, zoo bied ik 

VED. de 2 delen compleet aan voor den zeer geringen 
prijs van f 1.-." 

In 1867 vinden wij, ui! een der hoofdsteden, de ' 
volgende bekendmaking: 

"De onderge leekende, zich alhier gevestigd heb

bende als Oroe/bidder of Lijkzorger, beveelt zicll als 

zoo danig beleefdelijk aan in de attentie zijner geachte 
begunstigers beloven,le b·· I··k . .' IJ moge IJ e treunge om-
stamilghedcn eene allezins cÎlt iele en ·gepaste behan
deling." 

.... , Boekverkooper." 
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Stel tegenover deze zwakker broederen de vroeger 

en hedendaagsche algemeen met roem bekende 

firma's-debitanten in onze hoofdplaatsen, en besef de 

kloof die 'er li gt tusschen dezen en genen. 

LOFZANG OP DEN BOEKHANDEL. 

Treed het magazijn van den beschaafden boek

handelaar binnen en verkwik all ereerst uw oogen 

~an dien overvloed van keurig geschikte boeken 

en banden, naar rubriek en taal geordend. Loop de 

rijen langs en haal uw hart op aan die n veelzijdigen 

rijkdom van geestesgaven, waarvan reeds de titels u 

toespreken; aan dic over cle gansche wereld beroemde 

namen, wier jongste arbeid in die bedrukte bladen u 

in de hand wordt gelegd; aan die weelde van uitvoe

ring, waarmeê allerlei vakken van kunstnijverheid het 

boek 'welen te tooien. Benijd den handelaa r, die Ie 

midden van dien schat als lijdelijk eigenaar zich 

beweegt. Zie hem gret ig gluren lusschen de bladen, 

opdat hij voor zich zelv' ecn voorsmaak moge genieten 

van helgeen ter nauwernood cle pers verlaten heeft 

en dat hij zoo straks zijn bezoekers als verrassende 

nieuwheid ~al voorleggen. Bespeur hoe zijn handels

tact elk boek zijn plaats en zijn rang geeft in den 

omvang zijner bibliographische. bekwaamheid, en hoe 

hij zich voorbereidt om met dat geoefend overzicht 

allen die zijn boekenkennis begeeren te raadp legen 

zoo aanstonds te hul p te wezen. Zie hem omringd 

va n de aanzien lijks ten en besçhaafdsten zijner woon

plaats, opvangende wat ieder uit zijn eigen vak van 

studie of smaak hem meê te deelen heeft en zich 

daarmeê weêr verrijkende ten eigen en ande rer bale. 

Elke dag doet hem aanwinnen in kennis, ru imer 

wo rden van blik, sche rper van oordeel, fijne r van 

smaak, een man .zijn, op zijn post te midden der 

geeslelijke en zedelijke bewegingen van zijn tijd, een 

man zich voedende met het edelste dat de maatschap

pelijke wereld opleve rt en wederkeerig in die maat

schappij bevorderd, wat haar beier en vruchtbaarder. 
maakt. (A. C. KRUSEMAN) 

•• • 
Niet alle uitgevers waren blijkbaar even idealistisch 

in die dagen. Zoo wer~ er in 183~ door de uitgever 

J. H. Bolt te Groningen een vertaling aangekondigd 

uit het Duitsch van David Friedrich Strauss - Das 
Leben /esu, kritisch bearbeitet. 

. Over dit bock raakte de boekhandel in rep en roer. 

Van Protestantsche zijde kwam veel verzet, maar ook 

van Katholieke zijde kwam een afkeuring. Met een 

decreet van 27 Augustus 1838 werd dit werk op de 

Index geplaats~ . 

Prof. Hofstede de Groot nam uil die verschijning 

aanleiding om het publi ek voor dit "schandelijke 

boek" te waarschuwen en den boekhandel te dringen 

tot den ve rkoop ervan niet te willen medewerken. Dit 

ve rzoek werd geplaatst in het Nieuwsblad van Juni. 

De uitgever Bolt kwam daar 'heftig tegen op. Hij 

beschuldigde den Groninger hoogleeraar van bekrom

pen eenzijdigheid en den boekhandel van kleingees

tige beschroomdheid, door de vertaling legen te 

houden van een b?ek, dat in Duitschland reeds drie 

drukken beleefde en welks inhoud in geen enke l 

opzicht onzedelijk kon geacht wo rden, al dru ischte 

het ook tegen de leerstellige begrippen van de Protes

tanlsche kerk in. Hij beriep zich op het recht van 

vrijheid va n denken en spreken (Grondwet art. 227) 

op het vroeger ges lacht, dat hier te lande onverlet de 

wijsgeerige werken drukte die in het katholieke 

Frankrijk verboden werden, en ging te keer tegen de 

flauwhartigheid van een handel, die zich aan banden 

liet leggen door een professorale g rootspraak. Oe 

toon van Bolt's schrijven was niet van sçherpte en 

bitterheid vrij te pleiten en maakte dan ook dat zijn 

stuk niet in het Nieuwsblad werd opgenomen, maa r 

als circ~ l a ire in de wereld kwam. Nu gingen een 

aantal stemmen tegen Boll's verzei op. Theologanten 

en leeken betuigden instemming met het protest van 

Prof. de Groot: boekverkoopers toonden hun veront

waa rdiging over de ve rregaande driestheid van Bolt; 

advertentiën en brochures verschenen om de eer van 

den Hollandschen boekhandel te 'handhaven en de 

goddelooze vertaling uit de winkels te verwijderen.; 

één geest van dogmatische prikkelbaarheid maakte 

zich van alle boekverkoopers meester. en de confra

teruitgever werd overladen met beschuldigingen van 
onverstand, ongeloof, waanwijsheid, onbeschaamd

heid en heiligschennis . 

(Wordl vervolgd) 

• Samengesteld met gegevens uit: 
A. C. Krtlseman. 
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Nieuwe uitgaven • 
In Ned. Indië 

Als hel kindje binnen komt. Baby-boek. MeI. ijl. van 
jas. Pluim Mentz. Batavia, Boekhandel Visser 
& Co., 1941, 60 blz., 1 kaar!. 24 X 30.5 cM. 

f 3.90 

Bentheim Reddingius, VI. J.: Kraton 
Djocja, KoJff Buning, genummerde 
83 blz.. 15.5 X 23 cM. 

(gedichten). 
editie, 1941, 

f 5.25 

ColUt, J. F. H. A. de la (M. Rasjid): Een nieuwe 
wereld I. Batavia, J. B. \Vollers' Uitg. Mij., Ned. 
Taalm. v. Mal. sprekend en, 4e druk, 1941 , 96 blz. 

f 0.70 

Diels, P. A.: Rekenwerkboek (voorloper leerl.), 
ge druk. Balavia, J. B. Wolters' Uitg. Mij., 1941 , 
32 blz. f 0.275 

Dieis, P. A.: Rekenwerkboek 111 (leerI.). Batavia, 
J. B. Wolters' Uitg. Mij., 1941,32 blz. f 0.275 

Dingemans, P. A.: De brug. Aansluitend rekenwerk 
voor de zevende klasse der scholen voor 
W. L. O. Batavia, Noordhoff-KoJff, 1941 , 14 X 20.5 
cM. Deel I (30 blz.) f 0.95 

Antwoorden (12 blz.) f 0.20 
Deel 11 (80 blz.) f 0.95 

Anlw. IJ (12 blz.) f.0.20 

Dijk, A. van: Ons taalboek. Stel- en spe loefeningen 
voor H. J. S., H. C. S. en SchakelschooJ, deel IJ 4c 
druk. Batavia, N.V. W. Versluys, 1940, 99 blz., 
geïll., 13.5 X 19 cM. f 0.75 

Dijk, A. van: Ons taalboek. Stel- en spel oefeningen 
voor H. I. S., H. C. S. en Schakelschool, deel 11. 4e 
druk. Batavia, W. Versluys, 1940, 119 blz., gcm., 
13.5 X 19 cM. f 0.85 

E 7. Gestapo in Engeland. Een historisch spionnage
verhaal. Balavia, N.V. G. Kolff & Co., 1941, 248 
blz., 15.2 X 22 cM. f 4.75 

Exercitie-reglement. Exercitie-reglement voor de 
infanterie (R.I.). Bandocng, Dept. van Oorlog, 
1941 , 176 blz., 13 iJl. f 0.32 

feng Shen: De verheffing tot goden. Een oud
Chineesch verhaal door een onbekend auteur, 
bewerkt uoor Nio Joe Lan. Balavia, Drukkerij 
"Sin Po", 1940,332 blz., 15.5 X 23.5 cM. f 3.-

Getrouw tot in de dood. Batavia, Het Zendings
noodbestuur, 1940, 23 blz., I iJL, 13.5 X 21 cM. 

f 0.12 
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Graaf, H. de: Herinneringen van ee.n Oud-Strijder. 
Soekaboemi, Politie-Boekhandel, 1941, geïll., 200 
blz., 15.8 X '22 cM. Ing. f 2.50 Geb. f 3.-

Gritter, K.: De toverlantaa rn . Batavia, 
\Votters' Uitg. Mij., 1941 , 11 2 b lz. 

J. B. 
f 1.20 

"Grijp Moed" (No. 1). Verschijnt om de 14 dagen, 
als inlegblad van het Algemeen Protes tan tsch 
Kerkblad. Bandocng, Drukkerij Vorkink, 1940, 
S blz., 15 X 24 cM. Zonder prijs 

Handboek ten dienste vél.n de Gereformeerde Kerken 
in Nederlandsch-Indië. Nummer 23. Soerabaia, 
Adm. Geref. Kerk, Melatiweg 18, 1941, 262 blz., 
geil I. , 16 X 24 cM. f 1.-

Hendriks, J. W. en Bekker, M.: Eenvoudig boek
houden, deel I, 3e druk. Batavia, J. B. Walters' 
Ui tg. Mij., 1941, 64 blz. f 0.75 

Hofker, J.: Gods gedach ten anders dan onze ge
dachten. Bandoeng, Dnikk. Vorkink, 1940, 8 blz., 
22 X 12 cM. Per halfjaar f t.-

Instructies voor het verrichten van meteorologische 
waarnemingen en voor het opstellen, aflezen en 
behandelen der meest gebruikelijk meteorologische 
instrumenten in Nederlandsch-Indië. Batavia, Kon. 
Magn. en Meteorologisch observatoruim, 1940, 
34 blz., geïll., (12 fig.). f 1.50 

Jaarbericht No. I. Jaaroverzicht van den in-. en uitvoer 
van Ned. Indië 1939, deel IV (Statistiek van 
de Residenties der Buitengewesten). Batavia .. 
Centraal Kantoor voor de Statistiek, 1941 , 134 blz., 
29 X 21 cM. f 1.50, 

Kater, H. J.: Verstrooid, verdrukt, maar niet ont
moedigd. Bandocllg, Drukk. Vorkink, 1940, 8 blz., 
22 X 12 cM. Per halfjaar f 1.-

De Katholieke Missie in Nederl. Indië. Jaarboek 
1941. Batavia, v. Heutzple in 10, Centr. Missie
bureau, 1941,484 blz., 15 X 22.5 cM. f 2.5Ó 

Kloosterhuis, G.: Verbandleer ten dienste van 
cursussen in eerste hulp bij onge lukkcll. Batavia, 
G. B. van Goor Zoncn's U. M., 1940, 108 blz. 
geïll. (59), 12.5 X 16 cM. f 1._ 

Köh!er Pauline. Hitler's privé leven, Geïl!. door 
L. VrOlllall. l3alavia, Unie-bibliotheek, 1941, 157 
hlz., gcïll., 15 X 22 cM. Oeb. f 2.90. 



Kramer, \iV.: .Taalstudie en stijloefeningen IJ, Se 
druk. 8atavla, J. B. Wolters' Uitg. Mij., 1941, 
100 blz. f 1.35 

Kwee!<ers en binders. Orgaan van de Ned. Ind. 
bloemen propaganda organisatie. jaarg. I No. 1. 
Soerabaia, Drukkerij De Toekomst, 1940. 

Zonder prijs 
Kijdsmeir Jr. Ceasar: Diner. Een In~ische geschie

denis. Batavia, Unie-bibliotheek, 1941, 150 blz., 
15 X 22 cM. Geb. f 2.25 

Laan, P. A. van der: Onderzoekingen over de 
levenswijze der tab aks rupsen. Medan, Drukkerij 
Varekamp &: Co., 1940,47 blz. Niel in den handel 

Labiche, E. en A. Jolly: La Grammaire + voca
bulaire, Lectures françaises. Batavia, Noordhoff
Kolff, 1941 J 49 blz. + voc. 8 blz., 13 X 19 cM. 

f 0.95 

Lamain, P. en R. Zijlstra: Langs rijpende velden 
2 A. Batavia, J. B. WoJters' Uiig. Mij., 1941, 
64 blz. f 0.60 

Lamain, P. en Zijlstra, R.: Langs rijpende velden 
2 B. Batavia, j. B. Wolters' Uitg. Mij., 1941, 
64 blz. f 0.60 

Leeman, H. Th. M. en J. H. van Lint: Leerboek 
eler mechanica voor het M. O. en V. H. O. 
Batavia, Noordhoff-KoUf, 1941, 286 blz., 15.5 X 

23 cM. f 3.90 

Leertouwer C., J. L. Dalmijn en J. M. Gerritsen: 
Lezen en verstaan - Spraakkunst I, 2e druk. 
Balavia, j. B. Wolters' Uitg. Mij., 1941, 88 blz. 

Ingen. f 0.95 Geb. f 1.20 

Ligthart, Jan, H. Scheepstra en A. F. Ph. Marut: 
Ver van .huis I. Batavia, j. B. Wolters' Uitg. Mij., 
1941, 8e druk, 84 blz. f 0.75 

Maar, Dr. H. G. de en J. E. de Maar: 
t.d. Eng. handelstaal Il. Batavia, j. B. 
Uiig. Mij., 1941, 186 ·blz ., 6e druk 

Inleiding 
Wolters' 

f 2.10 

Maas. Versions annotées I, à l'usage des classes 
supèrieures des lycées cJassiques et Illodernes. 
Batavia, Noorclhoff-Kolff, 1941, texle 94 blz., 
allnol., 84 blz., 13.5 X .20.5 cM. Camp!. f 2.10 

Mann, A. F. Ph.: V~n yier kinderen lIl, ge druk. 
I3atavia J. B. Wolters' Uiig. Mij., 1941, 40 blz. 

, f 0:60 

Mann, A. F. Ph.: Van vier kinderen IV, 4e druk. ' 
. Balavia, j. B. Wolters' Uiig. Mij., 1941, 48 blz. 

f 0.70 

Mann, A. F. Ph.: Van vier kinderen V, 7e druk. 
Batavia, J. B. Wolfers' Uiig Mij., 1941, 48 blz. 

f 0.70 

MededeeIingen van de Kirtya Liefrinck-van der Tuuk, 
Aflevering 12, Singaradja. jogjakaria, Kirtya 
Liefrinck-van der Tuuk en Het java-Instituut, 1940, 
46 blz., geïll., 22 X 30.5 cM. f 1.-

MededeeIingen van de Kirt.ya è.iefrinck-van der Tuuk, 
Aflevering 13, Sin ga radja. jogjakarta, Kirtya 
Liefrinck-van der Tuuk en Het java-Instituut, 1941, 
48 blz. 22.3 X 30.5 cM. f 1.-

Mollen, H. J.: Kort overzicht der staatsinrichting 
Ned. en N. I. Batavia, J. B. Wolters' Uitg. Mij., 
7e druk, 1941, 54 blz. f 0.70 

Motnar, François: Les garçons de la rue Paul + 
vocabulaire, Lectures françaises. Batavia, Noord
holi-KolfI, 1941, geïll., 127 blz. + voc. 28 blz., 
13 X 19 cM. f 1.95. 

Moster, Ds. 0.: Paulus weegt. Preeken-serie, 
Vierde jaargang No. 2. Bandoeng, Algemeen 
Protestantsch Publicatie Bureau, 1941, 7 · blz., 
11.7 X 22 cM. Per halfjaar f 1.-

Nieuw-N;eerlandia. Orgaan van het Algemeen 
Nederlandsch Verbond - Groep Nederlandsch 
Indië, Ie jaargang, Afl. I. Batavia, Adm. javaweg 
122, Maart 1941, geïl!., 32 blz., 21.3 X 27 cM. 

Per jaar f 5.

Noordhoff's tafel in 4 decimalen. Batavia, Noordhoff-
KolfI, 1941, 88 blz., 15 X 24 cM. . f 1.50 

Norel, Straatsma A.: Mary jones. Het meisje, dat 
zoo verlangde. Bandoeng, Het Bijbelhuis, 1940, 
31 blz., geïll., 15 X 20.5 cM. f 0.20 

Peverelli, Dr. P.: Gezondheidsleer, 7e druk. Bala
via, J. B. Wotters' Uitg. Mij., 1941, 42 blz. 

f 0.55 

Poel, J. van der: Verdere gegevens over beïnvloe
ding van tabak door de voorafgaande begroeiî'ng 
der grond. Medan, OeH Proefstation, 1941,35 blz. 

Niet in den handel. 

Reflex. Maandblad voor de jongeren. Redacteur: 
Alfred van Sprang. Batavia, I(on. Drukkerij de 
Unie, Ie jaargang, Afl. 1 Maart 1941, 20 blz., 
gem., 18.5 X 26.8 cM. jaar-abonn. f 4.-

Halfjaar-abonn. f 2.25 

Safioen Wirjowidjojo, R. M.: Spraakkunst en 
taaleigen van hel Madoereesch deel I. ·Semarang,. 
G. C. T. v. Dorp & Co., 1939, 174 blz., 16 X 24: 
cM. f 3.5Q 
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Scharringa, H. : Elementair leer- en oefenboek de r 
Ned. handelscorrespondentie, Se druk. Balavia, 
]. B. Wolters' Uiig. Mij., 1941, 197 blz. 

Ingen. f 2.10 Geb. f 2.40 

Scharringa, H.: Stukken tcr vertaling uit het 
Engels. Batavia, J. B. \Volters' Uiig. Mij., 135 blz., 
Maart 1941. Ingen. f 1.75 

Geb. f 2.10 

Scharringa, H.: Zinnen en stukken ter vertaling in 
het Engelseh. Balavia, J. B. Wolters" Uitg. Mij., 
1941, 90 blz. + 90 doorschoten. f 1.60 

Schietvoorschrift. Schietvoorschrift voor de infanterie 
(V. S. 1.) deel I. Geweer en karab ijn. Bandocng, 
Dept. van Oorlog, 1941, 80 blz. f 0.16 

Selms, Prof. Dr. A. van: De Spitsroede. Preeken
serie, Vierde j aargang, No. 3, Algemeen Protes
tantsch Publicatie Bureau, 1941, 7 blz., 11.8 X 
22.2 cM. Per halfjaa r f 1.-

Sikken, W.: Rechtvaardigheid Gods door het 
geloof. Bandoeng, Alg. Prot. Publicatie Bur~au, 

1940. Per halfjaar f 1.-

Stuys, A. E. van der en T. van Roon: Onze cul
tures, 2e druk. Batavia, Noo rdhoff-Kolff, 1938, 103 
blz., geïll ., 15.7 X 22 cM. f 1.30 

Sonneveldt, J.: Try your hand. (A colleclion of 
transJations). Batavia, W. Vers luys, 1941,51 blz., 
14.8 X 22 cM. t 0.60 

Sumatra from North to South. Tourism in The 
Netherlands Jndies. Batavia, The TraveJlers Official 
Information l3ureau of The Netherlands Indies, 
Rijswijk 15, 1941, geïll., 3 kaarten, 120 blz., 
17.8 X 26 cM. f 1.50 

Terkuhle, E.: Ik denk aa n Rotterdam. Batavia, 
O. Kolff " Co., 194 1, 31 blz., geill., 17 X 16.8 
cM. f 1.95 

Thyn, Dr. A. van en M. L. Kobus: 
vraagstukken, 2e druk. Batavia, 
Uiig. Mij., 1941, 100 blz. 

Stereometrische 
J. B. Wolters' 
Ingen. t 1.50 

Geb. t 1.75 

Tbyn, Dr. A. van en M. L. Kobus: H,oo~dpunt~n 
der stereometrie, Batavia, J. B. Wolters Ultg, MIJ., 
1941, 107 blz. Ingen. t 1.50 

Geb. f 1.75 

Tichelaar, P. A.: Handboek voor de godsdienst, 2e 
druk. Balavia, Noordhoff-Kolff, 1940, 212 blz., 
I ill. , 15. 1 X 22.9 cM. Geb. f 3.50 

Ingen, f 2.90 

Treubia, Bijdragen ove r zoö logie, hydrobiologie en 
oceanographie van den Oost- In dischen Archipel, 
Dee l 17, Aflevering 5, Redactie: Prof. Or, L. G. M, 
Baas Becking - Dr. J. 0, F. Hardenberg - M. A. 
Lieftinck. B1..litenzorg, Archipel Drukkerij, Decem
ber 1940, geil 1., 1\ 5 blz., 18 X 27 cM. f 2.50 

Vaderlander De. Weekblad voor nationale propa
ganda. Salatiga, Adm. Ph. J. va n Bommel, Toen
tangschcweg 8, 1 e jaargang No. 37, 22 Februari 
1941, 6 blz., 24.9 X 32.6 cM. Zonder prijs 

Vechten met blanke wapens. Voorschrift voor de 
opleiding in het vechten met blanke wapen 
(V. O. V. B. W.). Bando~ng, Dpt. van Oorlog, 
1941,59 blz., 4 1 Hl. t 0.16 

Veen, Dr. J. S. van en Dr. M. Engers: Beknopt 
overzicht der Grieksehe mythologie, 17e dru k. 
Batavia, J. B. Woltcrs' Uitg. Mij ., 1941 , 80 blz. 

t 1.-

V. P. T. L. Voorschrift voor de uitoefeni ng va n de 
pol!tiek-politioneele taak van het leger. Bandoeng, 
Depl. van Oorlog, 1941, 152 blz. f 0.36 

Walterida. Mat. Crijns en Br. Alberrus. Omhoog de 
harten 11, Se druk. Balavia, J. B. Wolters' Uitg. 
Mij., 1941, 144 blz. f 0.95 . 

N. V. INTERNATIONALE CREDIET & HANDElSVEREENIGING "ROTTERDAM" 
BATAVIA, CHERIBON, SEMARANG, SOERABAIA. PADANG. BENKOELEN. TAND)ONG KARANG. PALEMBANG 

MEDAN, MAKASSAR, PANGKAL PINANG. BANDJERMASIN, PONTJANAK. 
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Dupont linnen. Gegarandeerd insecten-vrij 

Kleuren-monsters op aanvraag 



Uitgaven in de Inheemsche Talen 
Achsien, A. A.: Kesopanan barat. Socrabaia, Tan's 

Drukkerij, 1940, 120 blz., 1 G.5 X 11 cM., Mal. 
f 0.50 

Aman. Pantja War·na. Batavia. Balai Poestaka, 1940, 
geïll., 16 blz., 14.5 X 10.5 cM., Mal. f 0.10 

Bode-Diederich, L: Menoeroet isi al-kitab. Per
bandingan antara pcngadjaran Gerédja Protestant 
dan Roomsch-Katholi ek. Batavia, Chr. Mal. 
Lecluurvereeniging, 1941,30 blz ., 12 X 15.6 cM., 
Mal. f 0.10 

Bode-Diederich, L.: Se kali Setahoen .. Peratoeran 
membatja al-kitab sekali setahoen. Batavia, Chr. 
Mal. LectulITvereeniging, 194 1, 48 blz., 16 X 24 
cM. f 0.20 

c raessen, F. H. A. : Permainan kasti. Vertaald door 
N. St. Iskander. Balavia-C., Ba lai Poeslaka, 1940, 
109 blz., 10.5 X 14.5 cM., Mal. f 0.60 

Coorenengel, C. B. : Memboeat makanan jang lahan 
lal1l~. Vertaald door M. RasJad. Batavia, Balai 
Poestaka, 1940,88 blz., geïll. (36 pl.), 14.5 X 20.5 
cM., Mal. f 0.40 

Daftar oentoek melighitoeng boenga. Disoesocn olèh 
Kantor Kopcras i dan Perniagaan dalam Negeri 
Departement Economische Zaken. Batavia, Balai 
Poesta ka, 1940, 18 blz., 14.5 X 20.5 cM., Ma l. 

f 0.12 
Dharmasoebrata lan Ki Wignjasoemarta: ~iwoelang 

bas a djawa V. Batavia, Noordhoff-KoJff, 57 blz., 
. geill., 13.5 X 20 cM., jav. Lat. f 0.45 

Dharmasoebrata lan Ki Wignjasoemarta : Pi woe lang 
basa djawa VI. Batavia, Noordhoff-Kolff, 1941, 
57 blz., geïll., 13.7 X 20 cM., jav. Lat. f 0.45 

Feenstra, J. A. dan C. J. Mijnlieff : Toentoenan 
tjekakan bab pitoeloengan wiwitan jèn ana 
kasangsaran. Bat8via, G. B. van Goor Zonen's 
U. M., 1940, geïll., 65 blz., jav. Lat. 12.5 X 16 
cM. . f 0.60 

Feenstra, J. A. dan C. J. Mijnlieff: Pitoeh ri ngkes 
pikeu il pitoelocng saheulaa1l81l dina waktoe katji
lakaän. Batavia, O. B. van Goor Zonen's U. M., 
1940, geH I. (48), 67 blz., 12.5 X 16 cM., Soend. 
Lat. f 0.60 

Feenstra, J. A. dan C. J. Mijnlieff : Penoentoen 
ringkas bagi pertolongan pertama waktoe ket je
Jakaän. Batavia, G. B. van Goor Zonen's U. M., 
1938, 68 blz" geïll. (48). 12.5 X 16 cM., Mal. Lat. 

f 0.60 
Hulzen, johan van: Tjahaja I. Batav ia, Noordhoff

Kolff, 1940, 77 blz., geïll., 14.6 X 20.5 cM., Mal. 
Lat. f 0.30 

Hulzen, johan van: Tjahaja 11. Batavia, Noordhoff
Kolff, 1940, 85 blz., geïll., 14.6 X 20.5 cM., Mal. 
Lat. f 0.30 

joesoef Sou'yb: Sihir Dari Lhama. Medan, Boekh. 
Tjerdas, 1941,72 blz., 10.5 X 16.3 cM., Mal. Lat. 

f 0. 18 
Kaharl<oesmen Sosrodanoekoesoemo, R. : Oetoesan 

terbang. Mcnghadap seri ratoe menggeladah 
ko long langit. Batav.ia, Balai Poesta ka, 1940, t 79 
blz., geïl l. , 14.5 X 20.5 cM., Ma l. Lat. f 0.60 

L. Sorga ke-toedjoe . Djokja, Peroesahaän Penerbitan, 
"Kabe", 1941 , geïll., 64 blz., 13 X 18.2 eM., Mal. 
Lat. f 0.35 

La Side (pseud.L Badjak laoet. Beralaskan kara
ngan Scarington Carew. Tjètakan ke 2. Batavia, 
Balai Poeslaka, 1940, 43 blz., 15 X 20 cM. 
Mal. Lat. f 0.24 

Leeuwen, Th. G. van: Tjaranipoen damel djoe
gangan pandelikan poeni ka . k.adospoendi. Batavia, 
Balai Poest.ka, 1940, 32 blz., geïll. (1 9), 10 X 
14.5 cM., jav. Lat. f 0.12 

Margono Ojojohadikoesoemo, R M.: Perbédaan an
tara coöperatie dan perkoempoelan lain-Iain, Bata
via, Balai Poestaka, 1940, 34 blz., 10 X 14.5 cM. 
Mal. La t. f 0. 12 

Merayu Sukma: Sinar memetja rahasia, Medan, 
Boekil. Tjerdas, Febr 194 1, 78 blz., 10.7 X 16.9 cM. 
Mal. Lat. f 0. 16 

Nasroen A. S.: · Garoeda mas., Ojokja, Peroesahaän 
Penerbit<tn "Kabe", 1941, 64 blz., geïll . 13 X 18 
cM., Mal. Lat. f 0.35 

JACOBSON VAN DEN BERG & Co. 
blijven Uw papierleveranciers. Wij handhaven onze service. 

VESTIGINGEN IN N. O. INDIË TE 

BATAVIA, SEMARANG. SOERABAJA, CHERIBON. BANDOENG, DEN PASSAR. MEOAN, PADANG. 
PALEMBANG. TElOK BETONG. MACASSAR, MENADO. SAMARINDA. PO NTIAHAK. BANOJERMASIN. 
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Ochse, J. J.: Bcrtanam pollon boeah-boeahan, 
herzien door W. de Jong. Batavia, Balai Poestaka, 
1940, 143 blz., geil!. (3ï), 14.5 X 20.5 cM. Ma l. 
Lal. f 0.60 

Pangan kang mikoJèhi ing mangsa perang: 
Balai Poesta ka, 1940, 30 blz., 10.5 X 
Jav. Lal. 

Batavia, 
14.5 cM. 

f 0.12 

Petjatoeran: (Courant), Adm. Tasikmalaja, Ge locng
goengwcg 32, Jaargang 2 No. 5., 1 Feb r. 1941, 
Mal. per jaar f 4.

Soewita alias Mangoenwisastra da n Kadarsl amct: 
Pcmim pin mengadja ilrnoe keséhatan. Batavia, 
Noo rdhoff-Kolff, 1941, 68 blz., geïll., 13.7 X 2 1 
cM., Mol. Lal. f 0.45 

Staal H. C.: Kitab hitocngan oentoek ambachts
leergang, 3e druk. Batav:ia, Noordhoff-Kolff, 1941, 
69 blz., 15.8 X 24 cM. Ma l. Lat. f 0.85 

Sun Vat Sen: Dialan ka kamerdikahan. Batavia, 
Drukk. "Sin P~"., 1939, 62 blz., 2 1 X 11 cM. 
Mal. Lal. f 1.-

. Takdir Alisjahabana S.: 
Rekso negora, Raden Ajoe A. A.: Lajang panoentoen Poeslaka, , 1940, 12G 

bab oJah-olah, Kookboekje j avaansche recepten, L t 

Pocisi lama. Batavia, Balai 
blz., 14.5 X 20.5 cM. Mal. 

f 0.80 
1941. Balavia, J. B. \Vo lters ' Uiig. Mij, 40 blz. 

f 0.25 
Saëroen: Bajar dengan dj iwa, Djokja, Peroesahän 

Penerbilan "Kabe", 1941,64 blz., geïll., 13 X 18.2 
cM. Ma l. Lal. f 0.35 

Sanif (Soetan): Ocbi dj~lar. Batavia, Balai Poes
laka, 1940, 22 blz., 15.5 X 23 cM. Mal. Lal. f 0.20 

Sjaféi, Mohm. dan Mara Soeta": Di kampong I, 4e 
druk. Batavia, J B. Wolters' Uitg. Mij., 1941,64 
blz., Mal. Lal. f 0.35 

Smith, J. H.: Boekoe penoentoen., Soekaboemi, 
·Politic-Bockhandel, 194 I. Ing. f 1.80 Geb. f 2.50 

Soewita alias Mangoenwisastra dan Kadarslamet: 
Penoengtoen pikeun pangadjaran el moe kawárasan. 
Batavia, Noo rdhoff-Kolff, 194 1, 68 blz., geïll ., 
13.7 X 21 cM. Soend. Lal. f 0.45 

a. 
Tan Sioe Tjhay: Gaga i .... , Soerabaia, Tan's 

Drukkerij, 1940., 16.5 X 11 cM. Mal. Lat. 113 blz. 
f 0.50 

Toemenggoeng. (eh. Sj. Ot.) : Berbagai-bagai 
keperloean kaoem isteri. Batavia, Balai Poesta ka, 
1940, 63 blz. geïll. 14.5 X 20.5 cM. Mal· Lal. 

f 0.40 

Volten, P. G. A. K.: Maskapai - andil boemipoetera 
(I. M. A.), 2 dee len. Batavia, Balai Poestaka, deel 
I - 83 blz. deel JJ - 65 blz. , 14.5 X 20.5 cM. 
Mal. Lat. à f 0.80 

Wijdenes: (M, j . A. Oos~woud)., Djangan perkara, 
dj ika ta'kan menang! (Se rba dedikit ten tang 
oendang-oendang dan hoekoem sipil ). Vertaald 
door A. Sj. Soripada. Batavia, 8alai Poestaka, 
1940, 68 blz., geïll., 14.5 X 20.5 cM., Mal. Lat. 

. f 0.50 

Binnenkort zullen verschijnen: 
Bandoeng, Neyenhuis & Co., 

Mann, E.: 10.000.000 ki nderen. 

Drukkerij, De Unie Batavia. 

Ing. f 2.

Geb. f 2.90 

André Simone: J'Accuse, (De. mannen, die Frankrijk 

hebben verraden), 248 blz. Ing. f 3.50 Geb. f 4.50 

Frank Clune: Zwerftochten, geUl. met 8 teekeninge n, 
. Ier grootte van 1 pag., in linnen gebonden, met in 

klcuren ge teekend stofomslag. 
Ing. f 2.90 alleén Geb. f 3.90 

Leonard Huizinga: Ad riaan en Olivier, De geschie
denis van een straatarme maar beschaafd e 
tweeling van redelijk goeden huize, 376 blz., in 
linnen gebonden met gcteekend st9fomslag in 
kleuren, 3e druk. I ng~ f 3.-' Geb. f 4.50 

N.V. VIRIBUS UNITIS SOERABAIA-BATAVIA 

HOL L A N D, MIJN HOL L A N D 
EEN BUNDEL POESIE 

Br. Bernardo: 

JEZUS KOM BIJ MIJ 
Biecht. e n communieboekje voor de aller klein sten. 
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2e Jaargang No. 4 April 1941 

NIEUWSBLAD 
VOOR DEN BOEKHANDEL IN NED. OOST INDIE 
UITGAVE: . N. V. G. KOLFF ó. Co .• SOERABAIA REDACTEUR G.OCKELOEN 
VERSCHIJNT MAANDELIJKS ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR F 8. -

Uit de geschiedenis var) den Boekhandel 11 
De Vereeniging achtte ziell zelfs geroepen zic~ 

dit feit aan te trekken en haar leden legen de 
verspreiding te waarschuwen, met dringend verzoek: 
"niet alleen gecnc inleekena ren op Strauss, Das 
Leben Jesu, aan te nemen, maar tevens alles aan 
tc wenden, wat strekken kon, 0111 dc verspreiding van 
dit kwade zaad legen Ie werken l ' ll zoo moge lijk te 
verhinderen. "Ons gevoelen als menselt waarborgt 
ons, dat UED. ons gaarne het goede zult helpen 
bevorderen en mei ons waken, dat hel heiligste en 
dierbaarste Jliet aan de winzucht van onzen edelen 
handel worde opgeofferd; maar daardoor beschermd 
en geëerb iedigd ." 

Een en ander had ten gevolge, dat de uitgever geen 
cxempla.u meer verkocht, voo ral toen hij bekend 
maakte, dal hij, door deze tegenwerking, het bij de 
uitgaaf van het eerste deel moest laten. - In 1843, 
toen deze kopij op een ongebonden auctie kwam, 
we rd zij door het bes luur der Vereeniging opgekocht. 
In een circulaire aan den boekhandel, dato 15 Sep
tember, geeft het bestuur kennis: "dat de voorhanden 
zijlHle exemplaren met he t regt van kopij aan de 
Ve reenigillg zijn overgegaan, en dat dit boek van dit 
oogenblik af is te beschouwen als buiten den handel 
gesteld." 

Langen tijd werd de voorraad op een zolder 
bewaard, totdat de alge'meenc vergadering · der 
Vereeniging van 1858 uitsprak, dat al de overige 
exemplaren zouden worden verÎliet igd. 

In 1864 verscheen een komp leete vertaling bij de 
firma R. C. Meyer Ie Amsterdam. 

:;.: 

De afscheiding van de predikanten H. P. SChalie 
en H. de Cocq in 1835 gaven aanleiding tot het 
uitgeven van een aa ntal brochures welke soms merk
waardige en lange titels d roegen. Hier volgt een 
bloemlezing. 

Salans list ontdekt, eell TrilImfklank in Sion, door 
Z. H. van der Fecn. 

'" l ... • 

i-:' 
( ... '.' 

Een Kort Gedichtje, omtrellt de Chrislenell, die 
meerlen Ie slaan of nog dwalende zijn, of zich ge
durig slooielI aan s/eenen des aans/qots, of in eene 
draaikolk wegstroomen in den Oceaan der rampzalige 
Eeuwigheid, door N. P. Henst ra. 

De scflijnlielde en de l'alsche verdraagzaamheid 
onzer dagen ontdekt, ell levens eell woord aan allen, 
die lIet Heil I/an Sion ter harte gaat, door H. E. Gelms. 

Lofdicllt van eell door God geduldig en lijdzaam 
gemaakte Lijder, door hem zelven uilgeboezemd, 
nagezien, verbeterd en met eCII korte voorrede, bene
vens ce ne Toegift, door D. van der Werp. 

Boe/bazuin, geblazen door Derk jans, uitgeg. door 
H. de Cocq. 

Niemand anders dan de Christus, ot Alleenspraak 
gel/ouden met mijne ziel. 

List des Salans, in drie bijzonderheden openbaar 
gemaakt. . 

Naklank der Bazuin, ter Vergadering der Uitl'er
korenen, door P. J. Baron v. Zuylen v. Nyeve ld .. 

Het brood der Kinderen, ot Koor I/an echt Gerefor
meerde Leerredenen, tot troost der ware gelOOI'lgen 
en lot ontdekking en roeping der onbekeerdelI, ver
zameld uit de nagelaten geschriflen van Gods ge
trouwe dienstknechten in vo,;gen tijd. 

Verdediging van de ware Gereformeerde leer en· 
lIan de JIIare Gereformeerden bestreden en ten loon 
gesteld door twee zoogenaamde Gereformeerde 
Leeraars (G.B. Reddingius en L. Meyer Brouwer), 
of De schaapskooi van Christus aangetast door twee 
Wolven en verdedigd door H. de Cocq. 

Wederlegging van het goddelooze stllk, getiteld: 
BeschoulVing Jlan de belijdenis des Geloofs, onlangs 
door een ,onb.ekende Naclltllil uitgegel'tm, met oog
merk 0111, den afsclulIvelijken KalveNiiensl der Vrijen 
Wils op te rigten. Door H. de Cocq, Gereformeerd 
Leeraar onder 't Kruis, om Christus wil. 

De slulVe en listige raadslagen van de drie Achito
fels onzer dagen, Engels, Le Rop en Cramer van 
BallrngartcTI, door Absalon den lVederspanningen en 
ontaarden ZOon van David, verlVorpen tot zijn eigen 
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val en verderf, ontdekt, geopenbaaNi en te" toon 
gesteld, door H. de Cocq. 

De Evangelische gezangen, getoetst, gewogen en 
te ligt bevonden, door jacobus Blok, Vef\ver en 
Koopman te Delfzijl, met eene Voorrede en uitgegeven 
door H. de Cocq. - In dat geschrift, door de Cocq 
eigenhandig geteekend en voor echt erkend, worden 
de Evang. gezangen verklaard voor: "strijdig met 
Gods Woord, een Gode onbehagend getier, een te 
zamen geflanste Alcoran, waarin de tot zaligheid 
noodige waarheid uit blindheid of trouweloosheid is 
verzwegen; een geheel van 192 Sireensche minne
liederen, gedicht om de Hervormden al zingende van 
hun zaligmakende leer af te trekken en een valsche 
leugenleer in te voeren." 

Dat men 100 jaar geleden wel iets aandurfde blijkt 
uit een "Berigt" in het tijdschrift De Aardbol van 
1841. De uitgever 1. H. Laarman zegt daarin dat de 
vier verschenen jaargangen hem alleen aan houtgra
vuren een som van f 12.000 kostten. "Deze kunst':, 
voegt hij er bij, "maakte zoodanige vorderingen, dat 
niet slechts voor verscheidene in later tijd uittegevene 
boekwerken van houtsneden kan gebruik gemaakt 
worden, maar dat ook door den eigenaar van het 
Heller-Magazin, te Leipzig verschijnende, eene partij 
afgietsels van platen uit de Aardbol is aangekocht, 
om er dat Magazijn mede te versieren; eene ·onder
scheiding, die tot nog toe aan geen Hollandsch werk 
te beurt viel". - Slaat men deze deel en tegenwoordig 
op, dan kan ·men daaruit nagaan, op welken lagen 
trap toenmaals de houtsnijkunst hier te lande stond 
en 'f\'enzeer de kunst om met houtsneden te diukken. 
Maar ook wordt men uit dit bericht gewaar, dat men 
omstreeks 1840 reeds gewoon was van die houtsneê 
platen clichés of afgietsels te maken en die met het 
buitenland te ruilen. 

De gehe~le uitgaaf van de Aardbol, 18 deelen, 
kostte den uitgever f 78.000. 

* 
Dat een uitgever zijn plannen niet altijd kon 

volvoeren blijkt wel. Tusschen de jaren 1831 - 1863 
verscheen: 

Algemeen Woordenboek der Zamenleving, prijs 
f 103.20. 

De catalogus vermeld van dit werk ook een 
miniatuur-uitgave van f 107.50. . 

De uitgaaf van dit werk wekte bij de talrijke 
inteekenaren groote teleurstelling. In het prospectus 
(1829) was hun beloofd, dat deze goedkoope 
encyclopedie in één deel van hoogstens 30 tot 40 
afleveringen, voor 60 cents elk, kompleet zou zijn en 
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dus tusschen de f 18.- en f 24.- zou kosten. De 
uitgaaf duurde dertig jaar en de inte~kenaren betaal

den over de f 100.-. 

• 
Maar successen waren ·er ook. 
Nieuwenhuis' Woordenboek van Kunsten en 

Wetenschappen in 8 din. verscheen in de jaren 1820-29 
bij H. C. A. Thieme, voor f 45,50, met een oplaag 
van 3300 exx. Het was een navolging van het Con ver
sations-Lexicon bij Brockhaus in 12 dn., waarvan in 
1812 de Ie en in 1834 reeds de 8e druk verscheen 
met een oplaag van 22-000 exx. Van Brockhaus' 
Conversations-Lexicon der neueren Zeit und Literatur 
(een vervolg op het eerstgenoemde) dat ook in 1834 
verscheen, werden 30.000 exx. gedrukt. 

... 
" 

Om een idee te geven va'n de· oplagen van een 
eeuw terug kunnen enkele gegevens dienen over de 
beroemde. 

CAMERA OBSCURA 

Hildebrand's Camera Obscura zag in 1839 het licht 
bij <:Ie Erven Bohn. Het boek, toen slecht~ 200 gr. 
8vo bladz. groot, maakte eenigen opgang, toen nog 
minder uit erkenning van de letterkundige waarde, 
dan wel om het gerucht dat er enkele welbekende 
Haarlemsche familiën en per~onen, zooals men zeide, 
sprekend · gelijkend in waren afgeteekend. De eerste 
druk had een oplaag van 1150 exx.; in 1840 
verscheen de tweede druk met een oplaag van 1000 
cxx.; eerst in 1854 een ç1erde en vermeerderde. H~t 
getal der herdrukken tot den Ilen in 1877 bedroeg 
ongeveer 50.000 exemplaren. 

In 1853 kwam een Belgische nadruk uit te Gent 
in drie deeltjes, elk van 60 centimes, met een inleiding 
van Dr. Heremans, die daarbij te kennen gaf, <:lat deze 
overdruk niet ten doel had de Hollandsche uitgevers 
te benadeel en, maar dat deze uitgaaf alleen bestemd 
was voor de vele Hollandsch-lezende Belgen, die de 
dure oorspronkelijke van f 3.60 niet betalen konden. 

In de Gids van December 1881 komt een merk
. waardig opstel voor betreffende de geschiedenis van 

de Camera obsura, door Dr. joh. Dyserinck. 
Op de fondsveiling van de Erven Bohn werd het 

kopijrecht, met 4000 exx. van den 7en druk, verkocht 
voor ruim f 12.000. 

• 
Ook de dichters behoef?en zich in de vorige eeuw 

niet te beklagen. 
In 1830 schrijft J. Immerzeel jr. in een circulaire 

aan den boekhandel, dat hem nog altijd exemplaren 



besteld worden vim de groot 8vo uitgaaf van Tollens' s 
~.edich.te n 3e druk, die bijna uitverkocht was toen hij 
zIJn kleme 8vo editie ter perse legde. Niettegenstaande 
deze kleine, goedkooper uitgaaf, meent hij een 4e 
druk te l11oe1e n op leggen van de groot 8vo voor den 
ouden prijs va n f 12.-. De kl. 8vo uitgaaf had een 
oplaag van 10.000 exemplaren. 

." ... 
De prijzen va n de dichtwerken waren echter ni et 

gerrng. 

. In 1842 maakte de firma van Dieren &: Co. te 
An twerpen het plan bekend voo r een nad ruk va n de 
werken Viln Tollens. G. T. N. Suringar, d ie inmiddels 
eigenaar geworden was van Tollens' werken, verzette 
zich tegen dezen nadruk op grond van de wet va·n 
25 Januari 1817, en verminderde zijn bundels: 
Gedichten (5e druk). Romancen, Balladen (3e druk), 
Nieuwe Gedichten (2e druk ) Dichtbloemen bij de 
naburen geplukt , en Vers trooide ' Gedichten, alle in 
gr. 8vo, van f 33.90 tot f 16.50. 

... ... 
In die goede oude dagen. werd reeds het risico 

van de uitgevers voor een gedeelte op de schouders 
van de boekverkoope rs gelegd. 

Bij elk belangrijk boekwerk werd de inteekening 
opengesteld tegen een verminderde prijs. 

In groote uitgaven vindt men nog wel de lijsten van 
inteekenaren. Tusschen enkele beroemde namen van 
boekhandelaren, zooals Loosjes, Nyhoft, du Mortier, 
Bohn, Thieme etc. ziet men vele boekverkoop ers 
wier namen reeds verloren zifn gegaan. Maar dat er 
ook in kleine plaatsen hard gewerkt werd, blijkt wel 
uit een bericht van den uitgever joh. Noman en Zn. 
te Zaltbommel. 

In 1808 was de eerste druk verschenen van Stuart 
en Kuyper, - De Mensch geb. f 60.-. Een tweede 
druk werd aa ngeboden voo r f 18.-. Als aanmoe
digi ng voor de collega's adve rteerde de uitgever in 
het NieuwsbLad, dat A. H. Kante te 's Hertogenbosch 
35 ex H. Pans en Co te Aarlanderveen 16 exx. van 
deze tweede druk plaatsten! 

::< 

Hoe onze lees trommel een eeuw geleden was 
samengesteld. 

In de allereerste plaats noemen wij ALgemeene 
Nederlandsche letteroefeflillge". 

Het heeft een roemruchte geschiedenis. 
J. Hartog, die in de Gids van 1.877 een merkwaar

. dig~ studie geeft, het leven en st reven van dit tijdschrift 
betreffende, begint zijn opstel met deze advertentie: 
"De Vaderlandsche Letteroefeningen zijn in januarij 
1761 geboren en in 1876 overleden, in den 
gezegenden ouder·dom van honderd en vijftien. jaren". 

, 

Deze oude van dagen was waarlijk wel de 
Methusalem onder onze periQdieken. Even als het 
leven van all e andere tijdelijke zaken, is ook het leven 
van dit tijdschrift veelsz:ins beproefd geworden . 
Opgericht in de laatste helft der 18e eeuw, was het 
een eigenaardige verschijning in ' een tijd, waarin 
onze Republiek zich diets maakt~ niet weinig in de rij 
der staten te beteekenen, maar inwendig doodelijk 
krank was aan allerlei g isting op staatkundig, kerke
lijk en maatschappelijk gebied. Fransche invloed 
vooral was bezig onze zeden, onze beschaving, 'onze 

' letterkunde voor een deel te verpesten. Daartegen op 
te komen was het döe l der Vaderlandsche Letteroefe
ningelI, die door zoo genoemde dissenters, .vooral 
doopsgezinden, maar naamloos, werd opgericht 
CorneUs en Petrus Loosjes, bijgestaan door j . 
Grashuis, jan Wagenaa r en anderen, hadden er voor
namelij~ de hand in . 

De titel van de eerste jaargangen was: Vaderland
scl1e Letleroefeningen, behelzenden oordeelkundige 
berigtclI van de werke" der beste Schrijvers, 
NaaulVkeurigQ Gedagten over verschillellde Onder
werpell; beneveIls Vrijmoedige Aanmerkingen over 
Nederduitsche Werken ell SchriftelI, die dagelijks in 
ons VaderLand uitkomen, met platen, ' bij A. ·van der 
Kroe. Met den aanvang van het derde jaar splitst zich 
elke maandelijksche aflevering in twee 'onderdeelen: 
Boekbeoordeeling en Mengelwerk, en worden bij den 
naam val! van der Kroe a ls uitgever, die van Ijntema 
en )ïeboel genoemd. 

~Met 1768 we rd de titel: Nieuwe Vaderlandsche 
Letteroefeningen. In .1772 nemen zij den naam van 
Hedelidaagsche Vaderlandsche Letteroefeningen aan; 
in 1780 weêr Algemeene; in 1786 Nieuwe Algeme'ene, 
terwijl zij in 1791 eenvoudig opnieuw Algemeene 
heeten. In 1811 wordt, bij l):eizerlijk besluit, de voort
zetting va n het Tijdschrift veroorloofd onder den 
naam van Tijdschrift voor KunstelI en Wetenschappen 
van liet Departement der Zuiderzee, totdat het na de 
gebeu rtenissen van 1813 den ouden titel Vaderlancf... 
sclle Letteroefeningen als met glorie herneemt en dien 
tot zijn einde handhaaft. De uitgevers waren toen 
G. S. Leeneman, van' der Krae en J. W. Ijntema, van 
welke beiden 'de laatstgenoemde tegelijk de redactie 
op zich had genomen. 

Het kan niet ontkend worden, dat de Vaderlandsche 
Lelteroefeningell, gesteund als zij werden door de 
vrijz-innigste, bekwaamste en beroemdste mannen van 
we tenschap en letteren, vooràl in het laatste ge<leelte 
der vorige eeuw van gewichtige beteekenis zijn 
geweest. Haar uitspraken golden bij velen als orakel
taal; zij velden vonnis over de schrijvers en 
beheerschten het debiet · hunner werken. Nog meer 
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gevreesd dan gê\'ierd, hadde n zij cen groOle macht 
in handEn, een macht waar\'an zij zich ten vollc 
bewust waren cn die eerst in overmoed, allengs in 
heerschzucht ontaardde. Zoo kon het wel niet 
uitblijven, dat zij' zich al meer en Illeer vijand..:!11 
maakten en dat vele vroegere medestanders llaar een 
andere \'aan ovcrliepen, toen in 1806 zich de 
Recensefl t ook der Recenselltel/ en, tien jaar later, zich 
het Algemee/l lelterlievelld i\Iaandscilrift ves tigden. 
Van toen af verloren d:! Lelterocféningen gaandeweg 
terrein en gingen er van tijd tot tijd scherpe stemmen. 
op tegen hel tijdschriit <:n zijn rec!acteur Ijntema. Aan 
beiden werden de schimpnamcn van letterdie\'f!fld, 
leuterlie"enc\, lasteroefend gedurig toegeworpen, cn 
die liefelijkheden werden er niet vleiender op, iocn in 
1836 de Gids met geveltJe lans en in 1843 Braga met 
allerlei schrootvuur op hcn los gingen. Geen maand
werk of redacteur heeft oo it zooveel te verd uw~ n en 
te verduren gehad als de Lefleroefeningen en de 
uitgever-leider J. W. Ijntema. Het liep van lieverlee 
van kwaad tot erger, en hel was waarlijk een pleister 
op de vele wonden, toen Bakhuizen van dzn Brink, 
een der felste kampioenen van de Gids, ei ndelijk 
edelmoedig genoeg was op~nlijk te verklaren, "dat 
de bewondering die vroeger sommigen voor de 
Lelleroefeningell overhadden, cven onverdiend was 
als later de verguizing, waarvan zij het voo rwerp 
waren." Na den opgang, dien de Gids als Nieuwe 
Vaderlandsche Letleroefeningen maakte, en de 
verschijn ing van zooveel andere maandwerken, gingen 
de oude Letteroefeningen, onder nieuwe redacteuren 
en nieuwe uitgevers, al meer en meer achteruit en 
stierven aan den kwijnend uitleven. Het recht van 
kopij werd in 1874 verkocht voo r f 118,-. Zij 
hadden vroeger aan wetenschap en letteren onmisken
bare diensten en den redacteur-uitgever Ijn tema 
aanzienlijke winst afgeworpen. 

.'. '.' 

Een ander bekend tijdschrift was de algemeen 
Konst- ell Letlerbode, van 1789 tot 1853 bij de firma 
Loosjes te Haarlem uitgegeven, verscheen van 1854 
af bij de Erven Loosjes te Haarlem en Mart. Nijhoff 
te 's Gravenhage. Hij onderging tegelijk een geheele 
wijziging ·en vernieuwing, die hij wel noodig had bij 
den jarenl-angen sleur, onder verschillende redactie 
behouden. Bakhuizen v,d. Brink, Campbell, de 
Witte \'an Citters, Netscher, Tideman, Snellen van 
Vollenhoven en van WesthJleene stelden zich aan het 
hoofd en zouden er nieuw bloed en leven in brengen; 
hetgeen ook werkelijk gebeurde. Verschillende 
omstandigheden evenwel brachten ertoe bij, dat deze 
redactie in 1859 aftrad en haar taak met 1860 over-
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droeg aan L. J. F. Jansscn. Met 1861 hield hij op te 
bestaan. De vor,ige rl:dacteuren, vermeerderd met 
ee niO'e medewerkers aan het in 1857 overleden 
tijdS~hrift Gelderlalld, ve reenigde ll zich toen, op 
\'I.-!rzoe k van Mart. Nijltoff en D. A. Thierne, met de 
redactie vall de Nederlalldsche Spectator, sinds 1856 
bij laatstgenoemde onder leiding van den ouden Heer 
Smits ( Dr. M. P. Lindo) verschijnend, en ve rsierd met 
teekcningen van j . M .. Schmidt Crans. Zoo ging, langs 
een omweg, de oude Lelfcrbode op in de Spectator. 

Bovengenoemde redacteuren van de J(onst- el! . 
Lellerbode van 1854, later uitgebreid met Lindo, 
Cremer, Delprat, Busken Huet, lsing, Keiler, Lod. Mul
der, Robidé v.d. Aa en Vosmaer, bijgestaan door den 
teekenaar Schmidt Crans cn door tien ui1gever Mart. 
Nijhoff, vormden van 1860 af een kring van, redactie · 
over den Nederl. Speclator, die, atgemeen bekend 
onder den naam van den Specta tor-club, een merk
waardige groep was van literatoren. Deze clu b heeft 
voor het minst evenveel aanspraak op erkenning als 
voorJleen de Muiderkring - Waarom wordt de 
geschiedenis ervan niet geboekstaafd eer cle oude 
leden dood zijn en de nïcuwe. er wellicht een roman 
van maken? 

[n 1812 en 13 ve rscheen· de Recensent, onder den 
titel: Tijdschrift lIDn Wetenschappen van hel Depar
lement der Zuiderzee. In 1852 nam het den titel aan 
van de Recensellt, Lellerliel'end Maandschrift. In 
1858 dien van De Nieuwe Recensent. Tijdschrift I'oor 
JIIetenscllap en smaak. 

De J( eur van aangeMme en /lullige Mellgelillgell 
bleef zijn [even lang bij <Ienzelfden uitgever j. C. van 
Kesteren, 1818-57. Het tijdschrift was bij zijn 
vest iging een welkome gas·t . voor leesgezelschappen, 
al muntten de roman tische ve rh alen, die het gaf, niet 
doo r hooge vlucht uit. Ook ging het niet meê met 
de Coischell des tijds. Het bleef van inhoud steeds 
middelmatig. Een aanz ienlijk debiet heef,t het nooit 
kunnen machtig worden. De uitgever was al tevreden 
omdat het zijn pers aan den gang hield en hechtte 
zich aan dit maandwe r~ als een oud fondsartikel met 
heel zijn hart. Toen het al meer en meer door betere 
concurrenten van de baan geschoven werd en in 1854 
zijn ondergang nabij bleek, deed van KeS'leren een 
laatst beroep op dc hulp zijner confraters eil sch reef 
daarb ij deze weemoedige ve rzuchling: "Zes en dertig 
jaar gaf ik mijn Keur van Mengelingen uit, en 't zou 
mij diep leed doen, als ik dien trouwen deelgenoot 
mijner boekverkoopers-jaren in den stroom van 
tijdschriften moest zien verloren gaan! Omdat ik het 
zoo lang mogelijk wil behouden, zal ik niet alleen 
erkentelijk voor uwe moeite zijn, maar voor de nieuw 
op te geven exx. een extra rabat verleenen." 



Onder redactie van Sprenger van Eyk verscheen 
tllsschen de jaren 1824 - 1839 De Fakkel. Bijdragen 
tot de kennis van het ware, goede en schoone. 

. Bijdragel/ tot boekel/- en meI/schenken nis. 
( 1832 - 38) 

Letterkundig Magazijll van wetenschap, kunst en 
smaak (1833 - 35) 

Iris. Hloemlezing /lit bllilell iandsclle tijdschriften. 
Het tijdschrift Iris werd in 1830 begonnen door den 

uitgever G. Vervloet te 's-Gravenhage. Het zou zijn 
een bloemlezing uit buitenlandsche tijdschriften en 
toonde zich van den aanvang af vrij geluk kig in zijn 
keus. Met niet we inig ophef in all erlei dagbladen 
aangekondigd, vond het reeds dadelijk een vrij 
gunstig deb iet bij leesgezelschappen, v~oral ook om 
de bij ouden van dagen nog welbekende bladen uit 
Dagboek lIali een Geneesheer, die re iken maand met 
ve rlangen werden tegemoet gezien. Gaanueweg werd 
de geheele oplaag uitverkocht, zoouat de boek
verkooper J. van der Beek. die in 1838 eigenaar van 
kopijrecht dier deelelt werd, beslooJ om de eerste acht 
jaargangen te herdrukken. Intusschen was in April 
van datzelfde jaar ' het recht van uitgaaf van 
het tijdschrift bij ar·bitra le uitsp raak overgegaan op 
den heer Fievez, den redacteur en vertaler van IriS, 
even als van het tijdsch ri ft Philarete, welke beide 
tijdsohriften, volgens onderhandsch contract, voor 
gemeenschappelijk belang van redacteur en ui tgeve r, 
bij Verv loet het licht zagen. Wanbe taling van den 
kant des uitgevers bracht het oigendomsrecht in 
handen van den redac teur, die voortaan de uit·gaaf 
opdroeg aan H. Nijgh, gewezen leerli ng van Vervloet, 
thans pas C7evestÎ C7 c] als boekverkooper tc Rotterdam. o 0 . 

De oorspronkelijke uitgever wreekte zich op deze 
uitspraak door onmiddellijk een ande r tijdschrift, ook 
onder den titel Iris op touw te zetten, zoodat er in 
Mei twee verschillende afleve ringen van Iris 
ve rschenen, beide met doorloopende pagineering en 
van gelijken uiterl ijken vorm. Deze daad gaf aanlei
ding tot een proces, waarbij Vervloe t in het onge lijk 
gestt;ld en tot een geldboete veroordeeld werd, op 
grond dat hij _ daargelaten $Ie vraag, of het ov~r
nemen van een titel op zich zelf strafbaar was of l1Iet 
_ door dit vervolgnommer de in-teekellaren in de 
war C7ebracht had en dus den rech tmatrgen uitgever 
schade kon berokkend hebben. Maar behalve dit 
proces gaf dH geschil het leven aan een aantal 
dagbladartikelen, circulaires, vlugschriften over en 
weêr die het publiek een tijd lang in spann ing hielden, . . 
zoowel 0111 de o nthullingen als om de n toon, waarin 
die geschreven waren. Oe fi rma Nijgh bleef in ha.a r 
volle recht de Iris uitgeven onder de oude redache, 

!naar di firma Vervloet concurreerde van haar zijde 
nu met een nieuw tijdschrift, dat zij den titel van de 
Regenboog gaf en efat maar een jaa r bleek te kunnen 
bestaan . 

Soetens' Wetenschappelijk Maandschrift, in 1833 
opgericht, maakte in het beg.in eenigen opgang, voo ral 
door de opvijzeling, waarmeê het aangekondigd werd. 
Het beloofde hier te lande de baan te zullen breken 
om de wetenschap binnen het be reik te brengen van 

. iedereen en zou daa rtoe bijdragen verzamelen uit elk 
gebied, meer bijzonder .op dat van landbouw en 
nijverhe id. NieHegenstaande dien ophef was de inhoud 
vrij oppervla~kig en bestond grootendeels uit kleine 
beriohten, raadgevingen, recepten, mengelingen, enz. 
op de weetgierigheid van het groote aangelegd. Dat 
spreekt ook uit de na<le re omsch rijv ing op den titel, 
die, na Landbouw en Nijverheid op den voorgrond 
gesteld te hebben, er bijvoegt: "mitsgaders een aan tal 
nut lige wetenschappen, die onmiddel lij k dienstbaar 
zijn tot de behoefte en het genot van alle standen der 
n;aatschappij" en er naief bijvoegt, dat "het wordt 
samengesteld door een Societeit van Menschen
vrienden, onder leiding van C. Soetens." 

Nederlanc/sdl Magazijn tot verspreiding van alge-
meene en nullige kundigheden. ( 1834 - 1858) 

Met 1842 - 58 wordt daarbij gratis gevoegd: 
Scha/kamer I'oor alle standelI. 
In 1846 geworden "Nieuw Nederlandsch Magazijn." 
Het Nederlandseli magazijn ter verspreiding van 

algemeelIe ell nuttige kundigheden, met 1834 
begonnen bij Gebroeders Diederichs te Amsterdam, 
was, gelijk het prospectus zegt, een navolging van 

. het Eilgelsche Penny-Aifagazine, dat, uitgaande van 
een Society for the diffllsion of IIseflll knoll'ledge. 
sinds 1830 het licht zag. Het .was eeo der eerste 
volkstijdschriftcl1 bij wekeliÏ'ksche afleveringen, "met 
uitmuntende houtsneêplatell, aan het Engelsche en 
aan zijn cvenbeelden SaturdaJ,-Magazine, Pfennig
Magazin, JHagasin, pittoresqlle en MI/see des families, 
ontleend, versierd." 

Het Engelsche Penny-Magazine maakte al kort na 
zijn ve rschijning zulk een opgang, dat het in 1833 
reeds niet minder dan J60.000 inteekenaren had en 
zijn uitgever, naar men berekcnde, in dat jaar een 
wi nst opleverde van 15.000 pond ste rling ( f 180.000). 
Zu~k een ongemeen voordeelige onderneming wekte 
nat'uurlijk opzien, en in het volgend jaar 1834 hadden 
lette rlijk alle landen van E\l ropa, van Rusland tot 
Italië, hun Pcnn ing-magazijnen. 

(Wordt verl'Olgd) 
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Nieuwe uitgaven in Ned. ·Indië 
As-Salam : De vrede. Maandblad gewijd aan den 

Islam, den godsoienst van alle proieten, Jaargang 
V, No. I, Redactie: Mach. Koesban, l\'\angoen
cljajanweg 53, Soerakarta , De Ahmadijah
Beweging Indonesia, Jan. 1941, 23 blz., 16.1 X 
24.2 cM. Per jaar f 2.-

Bergsma, L : Uit voll e borst. Ecnige liederen be
stemd voor de Christelijke scholen in Ned.-Indië, 
3e druk. Batavia, N.V. Neyenhuis & Co., ' 941, 
102 blz., 11 X 16.5 cM. f 1.-. 

Bergsma, L en R. de Jong: Mulo taa lboek I, 6e 
druk. Batavia. J. B. Wolters' Uiig. Mij., 1941, 
146 blz. f 1.50 

Blink, Ds. J. van den: Overwinnend leven (Paasch
preek). Bandoeng, J. j ansen, Bengawanlaan 40, 
1941,7 blz., 11.8 X 22 cM. Pcr halfjaar f 1.-

Bouwhof, A. A. D., J. C. Lagerwerff en J. H. A. 
Krediet : Met medewerking van W. Al ons. Boek
houden deel I. Voor het A-dip loma boekhouden, 
4e druk. Batavia, Noordhoff-Kolff, 1941, 182 blz., 
15.7 X 23.9 cM. Ing. f 1.90 Ing. f 2.35 

Brings, Alice: Wat de Heiland voor ons deed. Ver
teld voor jongeren. Djokja, Boekhandel Ribbens, 
194 1, 58 blz., geïlL, 16 X 26.8 cM. f 1.25 

Brummelkamp, J. en Or. J. J. Fahrenfort : Land- en 
vo lke nkunde I, ge druk. Batavia, J. B. Wolte rs' 
Uiig. Mij., 1941, 196 blz. Ing. f 2.75 Geb. f 3.10 

Buyze, A. J. en W. Nieuwenhuyse: Eenvoudige 
rekenkunde, bestemd voor Kweekschool onde rwijs. 
Batavia, J. B. Wolters' Uitg. Mij., 1941, 154 blz. 

Ing. f 2.40 Geb. f 2.60 

eluDe frank: Zwerfto'chten (Try anything once). 
Batavia, Unie Bib lioth eek, 194 1, 235 blz., geïl!. 
14.G X 21.2 cM. Ing. f.2.90 Geb. f 3.90 

. Diets, P . A. : Rekenwe rkboek IV, IOe druk. Balavia, 
J. B. Woller,' Uiig. Mij., 1941,32 blz. f 0.27' 

Eh Toeng: Tijdschrift voor de jeugd, Ie Jaargang. 
Adm. Petjinanst raat 72, Malang, April 194 1, 32 
blz., geïll., 16 X 24.6 cM. Per kwartaa l f 0.75 

Enklaar, H. Hzn. en C. j . Engelen: Burgerl ijke 
bouwkunde deel I (tekst ). Batavia, Noordhoff
Ko lff, 1940, 100 blz., 16 X 22 cM. f 4.35 

Enklaar, H. Hzn. en C. j. Engelen: Burgerlijke 
bouwkunde deel I ( pla ten). Batavia, Noordhoff
KolfI, 1940,24 blz., geïll ., 16 X 22 cM. f 4.35 

Hendriks, J. W. en M. Bekker: Eenvoudig boek
houden 11, bestemd voor Nijverheidsonde rwijs. 
Bafavia, J. B. Wolters' Uitg. Mij., 2e druk, 194 1, 
96 blz. f 0.90 

Huizinga Leonard: Ad riaan en Oli vier. De geschie
denis va n een s traatarme maar beschaafde twee ling 
van redelijk goede fam ilie, 3e druk . Batavia, Unie 
BibJio 1heek, 194 1, 376 blz., 15 X 2 L3 cM. 

Ing. f 3.- Geb. f 4.50 
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Indische tuinbloemen: Bewerkt naar het Indisch 
iuinboek van M. L. A. Bruggeman, Album voor 
de door cr. C. T. van Dorp 6: Co. u ilgeg~ven 
reclame-plaatjes ...... naar aquarellen van OJong 
Soerjadi. Se ma rang, G. C. T. van Dorp 6: Co., 
1940, 104 blz., 104 ilL, 32.5 X 25 cM. f 1.50 

Instructie omtrent de samenstelling van de statistiek 
van den handel en de ontvangen in- en uitvoer
rechten. Batavia, Dienst der ill- en uitvoe rrechten 
en accijnzen, 1941, 138 blz., 17.1 X 24 cM. 

. f 1.50 
jonkmans, W. P. en Dr. G. J. Nieuwenhuis: (Har

ki nk-Scheffe r) Nieuw taa londerwijs 3, 2e druk. 
Baravia, J. B. Wol ters' Uitg. Mij., 1941 , 104 blz. 

f 0.75 
Korte mededeelingen van het Secretariaat van den 

Normalisatieraad: Jaargang 8, No. 1. Bandoeng, 
Bragaweg 38, Secretariaat v. d. Normal isa tie raad, 
Maart, 1941, 10 blz., 14.8 X 21 cM. Zonde r prijs. 

Kramer Diet : Vijf rovers en eell rovershol (Band
.Ieekening' P. Schenken berg van Mierop ). Ban
docng, N. V. Mij. Vorkink, 1941, 144 blz., 34 iJl. 
van Tilly Dalton, 15 Vz X 23 cM. .Geb. f 1.90 

Lansen, P. j. B. en Dr. H. G. Martin: Nieuwe franse 
cu rsus I + woordenJ., ge druk, 1941, 104 blz. 
Batavia, j. B. Wolters' Uitg. Mij. f 1.

Ligthart j an, H. Scheepstra en A. f. Ph. Mann : Vcr 
van huis IJ, 7e druk. Batavia, J. B. Wolte rs' Uiig. 
Mij., 1941, 104 blz. f 0.75 

Maurits (P. A. Daum) : Goena-Goena. Indisch 
roman, Serie "Oud en Nieuw". Batavia, N. V. 
Neyenhuis 6: Co., 1941,228 blz., 13.4 X 19.8 cM. 

f 1.95 
Mull'er, W. A. : Onderwijs en opvoeding in Zuid

Oost Azië. (Bu iten Nederlandsch Indië). Batavia, 
Noordholf-Ko llI, 1941, 256 blz., 17 X 24 cM. 

f 4.90 
Noyons, E. C. en joh. Klasens: Derde cah ier v. d. 

Lag. klassen, 2e druk. Balavia, J. B. Wolters' Uitg. 
Mij., 1941, 36 blz. . f 0.22' 

Openbaring (De) van Johannes, verklaard in het licht 
van de wet eler co.smische harmonie. Bandoeng, 
N. V. Boekh. "Mine rva", 1940, 175 blz., 13Y2 X 
20 cM. f 2.90 

Poerbatjaraka, R. M. Ng.: Menak. Besch rijving der 
handschriften van het Kon. Bataviaasch Genoot
schap van' Kunsten en Wetenschappen. Bandoeng, 
A. C. Nix & Co., 1940, 114 blz., 16 X 24 cM. 

. f 1.50 

Van der Pijl, L.: Met open oogen door de stad. 
Praatjes en plaatjes over de natuu r rondom ons. 
Bandoeng, N. V. Mij. Vo rki nk, 1941, 228 blz. , 66 
fo to's van den schrijver, 15 X 20Vz cM. 

Gec. f 2.50 
Simonc, André : j'accuse. De man nen di e Frankrijk 

hebben ve rrade n. Batavia, Un ie Bibliotheek 1941 
248 blz., 14.8 X 2 1.5 cM. Ing. f 3.50 Geb.' f 4.50 
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Soepomo, Mr. Rad~n: De verhoud ing van iÎld ividu 
en ge '!:l eenschap In ~e t adatrecht. Rede uitgespro
ken b iJ de aanvaard ing van het ambt van bui ten
gewoon hoogleeraar in hel adatrecht aan de 
Recht~hoogeschool te Batavia op 3 1 Maart 1941 . 
BatavI3, J. B. Wolters' Uitg. Mij., 1941,30 blz., 
16 X 24 cM. f 0.75 

Statistical Abstract of the Netherlands Indies 1940: 
(Pocket edition). Batavia, Cen traal Kan toor voo r 
de sta ti stiek, 194t, 186 blz., 15.5 X 12 cM. f 1.75 

Statistisch Zakboekje voor Neder!. Indië 1940: (Met 
gegevens over 1939 of eerder). Ba lavia, G. Kolff 
6: Co., Balavia, Cent raal Kan too r vl d Statistiek, 
1940, 188 blz., 12.2 X 15.6 cM. j 1.75 

; = = :: ; ; : 

Steenderen, P. · van en J. Tooi: Schetsboek A, 3e 
druk. Batavi? J. B. Wolters' Uiig. Mij., 1941,54 
blz. , 15 X 21 y, cM. f 0.25 

.Steenderen, P. van en J. Toot: Schetsboek B, 2e 
druk. Balavia, J. B. Wolters' Uitg. Mij., 1941, 54 
blz., 30 X 21 V, cM. f 0.40 

Verheyden, A. G.: Opkomst en groei van onze 
nabuurlanden, deel 11 , China, Japan en 'I Pacific
probleem. Djokja, Boekendepöt Ribbens, 1941, 
118 blz., geïll. 5 kaarten, 14.8 X 22.7 cM. f 1.25 

Wiardi Beckman, Dr. H. B., Prof. Mr. B. M. Telders 
en Prof. Mr. Paul Scholten: . Den Vaderlant 
Ghelrouwe. Bandoeng, N. V. Boekh. & Drukk. 
Visser &: Co., 1941,31 blz., 16 X 24 cM. f 0.75 

Uitgaven in de Inheemsche Talen 
Abdoelgani Asik cs.: Tiga sekawan 11, 4e druk. 

Batavia, J. B. Wolters' Uitg. Mij. , 194 1, 40 blz. , 
Mal. Lat. f 0.15 

Andi Penjamin: Hati terlambat dilanah boegis. 
Medan, Boekh. Tjerdas , 1941 , 77 blz ., 10.8 X 16.Î 
cM., Mal. Lat. f 0. 16 

Ang Sioe Tjoan: Lie Tji Kwa" atau Djodo jJI1g" 
gaib. Djokja, Peroesahaal1 penerbitan "Kabe", 
I(olfl-Suning, . 1941, 61 blz., 14.6 X 20.5 cM., 
Mal. Lat . j 0.40 

Bàbad Tanah Djawi XVI: Batavia, Balé Poestaka, 
1941 ,79 blz., 15.2 X 22.7 cM., jav. f 0.50 

Babad Tanah Djawi XVII: Batavia, Balé Poeslaka, 
1941,79 blz., 15.2 X 22.7 cM., jav. f 0.50 

Babad Tanah Djawi XVIII: Bàtavia, Balé Poeslaka, 
1941 ,79 blz., 15.2 X 22.7 cM., jav. j 0.50 

Babad Tanah Djawi, XIX: Batavia, Balé Poestaka, 
1941, 79 blz., 15.2 X 22.7 cM., jav. f 0.50 

Brotoamidarmo, R. Ahmad: Is ra' sareng Mi'radda 
Kangdjeng Nabbi Mohammad s.a.w. Soerabaia, 
G. Kolfl & Co., 19A I, 15 blz., 14.6 X 20.8 cM., 
Mad. Lat. f 0.15 

Buck, Pearl S.: Angin timoer-angin bara t, vertaald 
door Saadah Alim. Batavia, Balé Poes taka, 1941, 
183 blz., 14.5 X 20.5 cM., Mal. Lat. f 0.90 

Iken, D. dan E. tIarahap: Kitab arli logat melajoe. 
Herzien door N. Heertjes. Bandoeng, N. V. Boekh. 
Visser . &: CO., 1940, 339 blz., 14 X 20.3 cM., 
Mal. Lat. f 4.25 

Kocl< Ferry: . Matu ia. Djokja, Peroesahaan pen er
. bitan ,.Kabe" (Kolff-Buning). 1941,64 blz., geïll. 

13 X 18.3 cM., Mal. Lat. f 0.35 

leeuwen, Th. G. van: Bebaja ngawang-awang. 
Bal<lvia, Balai Pocslaka, 1941, 87 blz., geil \. 
10.3 X 14.5 cM., Ma l. Lat. j 0.24 

leeuwen, Th. G. van: Ngadjaga bahja ti awang
awang. Toedoeh djalan pikeun goeroe-goeroe 
Priboemi di sekola Priboemi djeung sadjaba ti cia. 
Batavia, Balai Poestaka, 1940, 85 blz., geïll., 
10.3 X 14.5 cM., Soend. Lat. j 0.24 

Magielse, M. M.: Djeroek. Batavia, Balai Poes tàka, 
1941, 88 blz., geïll ., 14.5 X 20.5 cJ\t, Mal. l at. 

f 0.80 

Moehammad, Nj.: Perdjoangal) baHn. Solo, Doenia 
Pengalaman, 1941, 82 blz., 10.6 X 16.5 Cl"\., 
Mal. Lat. f O. t8 

Njoo Cheoog Seng: Pantjawarn~l. Djokja, Pewesa
haan Penerbitan "Kabe" , (Kolif-auning), 1941, 
80 blz., geïll , 13 X 18.3 cM., Mal. Lat. f 0.35 

Pakih Satibie, Moh: No mmer sabelas. Bandoeng, 
Moh." Pakih Satibie, 1940,52 blz., 14.8 X 21.8 cM., 
Soend. Lat. f 0.35 

JACOBSON VAN DEN BERG & Co. 
blijven Uw papierleveranciers. Wij handhaven onze service. 

VESTIGINGEN IN N. O. INDIË TE 

BATAVIA, SEMARANG, SOERABAJA, CHERIBON, BANDOENG, DEN PASSAR, MEOAN, PADANG, 

. PALEMBANG, TELOK BETONG, MACASSAR, MENADO, SAMARINDA, PONTIANAK. BANDJERMA$IN. 
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Pedoman Roemah Tangga 4: Makanan jang moerah 
telapi baik. Batavia, Balai Poestak<\, 1941 , 22 blz., 
14.8 X 20.6 cM., Mal. Lat. f 0.15 

Rahman, A. : Samboengan Poeteri Hidjau. Batavia, 
Balai PoesIaka, 1941 ,40 blz., IDA X 14.5 ·cM., 
Mal. Lat. f 0.16 

. Sampono Chatib 
Balai Pocstaka. 
cM., Mal. Lat. 

(S.): Djagoan ketjil. Batavia, 
1940, 55 blz .• geïll ., 14.5 X 20.5 

f 0.36 

Soetiksna, S. P.: Miara Embe, disoendakeun koe 
R. Bratakoesoema. Batavia, Balai Poestaka, 1941, 
92 blz., geill., 14.7 X 20.5 eM., Soend. Lat. f 0.44 

SOewarsi, (R. A.): Boekoe ol ah-ol ah ...... deel 3, 
Olah-oJahan Tiong Hwa. Batavia, Balai Poesta ka, 
1940,80 blz., 14.5 X 20.5 cM. , Ma l. Lat. f 0.50 

Terang dan Tjepat: Tjara llIellg~djar 
dioesahakan oJ.éh Kantoor Aclviseur 
Inlandsch Onderwijs. Batavia, Balai 
1940, 60 blz., geïll., 14.5 X 21.5 eM. , 

Ill clloelis, 
van het 

Poestaka, 
Mal. Lat. . 

f 0.30 
Tjeta lan rikat tjara moelang njerat aksara latin: 

Ingkang ndapoek Kantoor . Adviseu: van het 
Inlandsch Onderwijs. Batavla, Balal Poes taka. 
1940, 64 blz ., gcïll., 14.5 X 21.5 cM., Mal Lat. 

f 0.30 
Teungkoe Moehammad Hasbi: Dasar:! hoekoem 

dalam Islam. Medan, Boekil. &: Uitg. "Poestaka 
Islam", 1940 80 blz., 15.7 X 23.7 cM., Mal. Lal. 

, . f 0.75 

Toemenggoeng, Ch. Sj. Ot.: Pedoman roemah 
tangga 2, boekoe masak-masakan. Batavia, Balai 
Poesta ka, 1940, 182 blz., 14.8 X 20.6 cM., M<l1. 
Lat. f 1.-

: : , 

Binnenkort zullen verschijnen bij: 
Batavia, w. VersJuys' Uiig. Mij. N. V.: Scott, R. F. M.: Het schot op de stoep. f 4.50 

gebonden in linnen band met 2 klemcns tof
omslag, band en binden f 1.-. 

Dijk, A. van: "Ons taalboek", dee l 3, 4, 5 en 6. 
Eindhoven, P. en P. H. van Overbeeke : Idiom 

and Grammar, deel 1 en 2. 

Eindhoven, P.: Commercial English, deel I en 2. 
Kruyt, Dr. J. P.: Sociale Aardrijkskunde van 

Nederland. 

Adolf, R. en A. de Geus: Eenvoudige Meetkun
dige Constructies. 

Loon, K. van en J. W. Berends: Bonte Cijfer
oefcningen, deel 3. 

Brunner, Emil: . Ons Geloof. f 3.25 gebonden in 
linncn stempelbandje, band en binden f 1.-. 

Gunning, J. H.: Ecn bede voor eiken dag, f 0.90 
gebondcn in cartO lll1en bandje, band en binden 
f 0.30. 

Sillevis Smitt, Ds. J. H.: Het Onze Vader, ge
bonden in linnen stempelbancl je f 2.35, band en 
binden f 0.85. ~ 

l3atavia , G. KoJff & Co.: Flash Gordon deel I, 11 en 11 1, per deel f 3.-. . 

Doorn, Lottie van: Oe avon turen van Joleintje en 
Dodeinije, f 3.- part. prijs, bamI en binden 
f 1.-, 24 X 24 c,y·t, 28 blz., gedrukt op dun 
ca'rton met 12 platen in 3 kleuren, het geheel 
gebond en in gecartonneerde band met linnen 
rug bedrukt in 3 kleuren çn gevernist. 
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Dorjie: Grc'nsgebiedell van den geest, 320 blz. , 
16 X 24 cM. f 6.90 gebonden in linnen band, 
met decoratief stofomslag, band en hinden 
f 1.-, alleen gebonden ve rkrijgbaar. 

Sovene, G. A. van: Nieuws. EI:Il boek over pers, 
film en radio,'f 6.90 gebondcn in li nnen band 
met suggestief 3 kleurcnstofomslag, band en 
himll'n f 1.-. 

E. 7: Vrouwen en Spionnage, f 4.90 gebonden 
in linnen band met 2 kleurcnstofomslag, band en 
binden f 1.-. 

Dordt, Ans van: Allemaal echt waar en Tropen
kindjes, versjes met plaatjes à f 1.75, band en 
hinden f 0.60, 20Y2 X 15 cM., 32 blz., waarvan 
tekst gedrukt in zwart. iIIust. in 2 kleuren. 

Uitgeversfirma . vraagt een ontwikkeld jongmensch voor actieve dienst. 

Salaris alhankelijk van opleiding ol practijk. 

Voor geschikte kracht eventueel vaste positie. Brieven met uitvoerige 

inlichtingen, onder No. 1 aan het bureau van dit blad. 

Kolfl_ Soe rabala 
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NIEUWSBLAD 
VOOR DEN BOEKHANDEL IN NED. OOST INDIE 
UITGAVE : N. V. G. KOLFF & Co .. SOERABAIA • REDACTEUR G. OCKELOEN 
VERSCHIJNT MAANDELUKS A BONNEMENTSPRIJS PÈR JAAR F 8._ 

lUit de geschiedenis van den boekhandel 111 
De grove winsten doo r deze magazijnen, die van 

lieverleê op allerlei wijs nagevolgd werden, behaald, 
eracht een Duitsch uitgever op de gedachte, om 
hMgeen voo r volwassenen gedaan werd ook te 
.beproeven voor de jeugd en een P/ellnig-Magazin /ür 
l(.jnder te ondernemen, dat, behalve verhalen en dicht
stukjes, mededeelingcn zou bevatten omtrent uitvin
dingen, kunsten, natuurwetenschap, geschiedenis, in 

. één woord denzelfden in houd als die voor -g roote 
menschen, maar in meer kinderlijken vorm. Ook dit 
plan slaagde naar wensch en 'werd spoedig overal 
nagevolgd, hier te lande in 1834 door het Holfandsch 
Pcnning-i\llagazijn voor de jeugd, met 200 steendruk
platen tusschen den tekst, ,bij S. de Visser te 
's Gravenhage. 

In het begin :was de !ektuur, en evenzoo de daarbij 
behoorende houtgravuren en steendrukpla-ten, in die 
magazijnen geleverd, al heel laag bij den grQnd. Maar 
hun invloed ·was van onberekenbare beteekenis. In 
gezinnen, waar zelden of nooit boeken kwamen, hetzij 
omdat ze 'te duur waren of te weinig aantrekkelijks 
hadden, kregen ,deze minkostbare prentenboeken 
toegang en werd wekelijks met verlangen naa r elk 
nieuw blad uitgezien. Zoo groot was onder anderen 
het debiet ,in Duitschland, dat er .te Leipzig, het 
midden punt van den boekhandel, tot niet gering 
opzien van het publiek, daartoe bepaald ingerichte 
vrachtwagens met paar.cten 'bespannen rondreden, om 
de wekelijksche IlOmmers bij de corr.espondenten af 
te laden. 

Voor het meer 'beschaafde en gegoede publiek 
verscheen ter zelfder tijd, 1834, ook in Holland 
vertaald, een zeer gezocht prentenboek.met staalplaten, 
onder den '.itel van Meyers Universum, dat zich vooral 
toelei om afbeeldingen en beschrijvJngen te geven van 
de fraaiste naluur- en stadsgezichten uit onderscheiden 
landen. Het had zijn ontslaan te darrken aan den 
ondernemenden ·boekenfabrikant Joseph Meyer, die in 
1827 zjjn fabriek had opgericht te HUdburghausen, 
onder dcn weidsch klinkenden naam van "BibLiogra
phisches Institut", en van daar uit gaandeweg allerlei . 

groote maar slordige ' ondernemingen deed uitgaan, 
die op bijval van 'het algemeen, en dus op een 
uitgebreid debiet aangelegd waren. Hij plaatste 
vertakkingen van zijn handel in ' a lle landen van 
Europa, ook .in New- Yol1k, en gebruikte zijn staa l
gravuren bij tckst in alle talen. Deze zelfde Meyer, 
een koopman in folio, brutaal zORder voorbeeld en 
opgewassen tegen eiken storm, die er van den kant 
der Duitsche ui·tgevers tegen hem losbrak, is, 
daargelaten zijn roofziek karakter, ontegensprekelijk 
van invloed geweest op de ontwikkel.ing van onzen 
tijd. Aan eigendoms-voorrechten stoorde hij zich niet, 
maar gaf, tot schade van de bezitters, ten eigen 'bate 
in miniatuur formaat een reeks van duitsche klassieken 
in. het licht, slecht nagedrukt, op gemeen papier, maar 
voorbeeldeloos goedkoop, die door zijn handels
agenten over heel de wereld een ongehoord debiet 
vonden en aan de Duitsche literatuu r, ook in 
Nederland (waar A. Reim te Amsterdam zijn agent 
was) allenvege een ' groote bekendheid gaven. 
Evenzoo zocht hij op die wijs debiet voor zijn alles 
behalve degelijdce vertaling van Shakespeare in 52 
deeltjes, zijn Biblio fhek Defllscher Kanzelberedsamkeit 
in 23 deeltjes, zijn Bibfiolheca · Classica, zijn 
verschillende Bijbel-uitgaven, zijn Gallerie der Zei/ge
Ilossen en zijn bovengenoemd Universum, dat in vijf 
talen, behalve de Hollandsche, een debiel had van 
36.000 exemplaren. - Deze Duitscher wordt hie r 
genoemd, omdat zij n geest in enkele Hollandsche 
uitgevers overging. 

* 
Met 1849 opent Frijlink's Leeskabinet een rubriek 

Boekbeoordeefingen, in navolging van zijn concurrent 
De Tijd . Evenzoo had h'et Leeskabinet in 1847, gelijk 
De Tijd reeds vroeger deed, gelegenheid gegeven tot 
het plaatsen van advertentiën, maar alleen betreffende 
kunst- en letterwerken, "en niet van likkepot jes, tand- . 
poeders en kwakzalverijen, zooals De Tijd pleegt te 
doen." - De uitgeve r schat cle lezers van Het 
Leeskabinet In 1847 op 40.000. In 1870 gaat het over 
aan A1b. Frijlink. 
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Het Nederlandsch Museum werd in 1835 opgericht Het jonge HQJland, vertegen\yoord igd door 
door den uitgever L. van der Vinne, te Amsterdam. Bakhuizen van den Br.jnk, E. J. Potgieter 'c n J. P. 
Bleek het Nederlandsch Magazijn van algemeen en Heije, niet tevreden met den verouderden toon der 
nuttige kundigheden in een aantal huisgezinnen eiken bestaande tijdschriften, had in 1834 getracht door het 
Zaterdag een welgevallige verschijning te wezen, als oprichten van de Muze" een eigen. o~gaan ,machtig. te 
een tegenhanger daarvan zou h'et Nederlondsch worden. Die poging had te We.lfllg _ ondcrsteunlng 
Museum' eIken Woensdag zijn plaats vragen en, 'mogen vinden .. Na den proeftijd 'van slechts een enkel 
"volgens eene goe~e en verstandige keuze, al die jaar was de uitgaaf gestaakt. Evenwel niet voor goed. 
stukken zoem'el van vreemden als eigen bodem In Augustus 1836 verscheen een prospectus, dat de 
aanbie~n, welke allezins gescltikt moesten zijn, om letterkundige wereld in rep en roer bracht. Het was 
den leeslust te boeyen, de weetgierigheid te bevre- geteekend door een ongenoemde " Redactie"; maar 
digen, den lachlust op te wekken, het geheugen met werd al spoedig vermoed van de hand van Potgieter 
eenen voorraad van wetenswaard ige zaken te verrijken te· zijn. En het was waarlijk we l geen wonder dat het 
en alzoo den lezer menig uurtje aangenaam en nuttig opspraak wekte. De toon ervan was .zoo uit de hoogte 
tevens te doen slijten." 'Het verscheen in 52 vellen, en de aanval op de bestaande tijdschriften , vooral op 
folio formaat, in twee kolommen (dus ruim 800), met de Vaderlandsche LetteroefeningelI, zoo scherp, dat 
4 platen 's jaars voor f 3,-, en vond weldra door het iedereen die zich met vaderlandsche letterkunde 
zijn aangenamen inhoud en goedkoopen prijS zulk een bemoeide in het harnas joeg . 
. bijva.l, dat de eerste jaargang zich reeds op een getal Dat prospectus is 'ze}c:er nog ·te weinig te vinde n, 
van 4000 in teekenaren beroemen mocht. dan dat het niet de moeite waard zou zijn het 

De Ie-Sen jaargang uitgegeven door den oorspron- voorn~amste eruit 'over te nemen. 
kelijken ontwerper; de 6e-I7e door C. L. .Schleyer 6: Het beg'int met erop te wijzen, ·hoe de 1ge eeuw 
Zn., de 18e-2Ien door N. de Zwaan, de 22e-28en zich van haar voorgangster gunstig onderscheidt wat 
door H. A. M. Roelants, de 2ge-34en door J. H. den uiterlijken vorm betreft van de letterkundige 
Laarman. in 1869 werd het samengesmolten met het werken die er heden ten dage uitkomen; in hoeveel 
Nederlandsch MagaZIjn. passender gewaa.d de we rken van Bilderdijk en 

Verder vermelden wij: Stuart, van Lennep .en Lublink Weddik verschijnen; 
Hel Lees/:abinel. Mengelwerk lot gezellig onder- dan waarin vroeger die van Justus van Effen. en de 

houd 10.50 (begonnen in 1834), _ De Vriend des gebroeders van Haren te voorschijn traden. Obk is 
Vaderlands, uitgeg. door de Maatsch. van Weldadig- er aan verscheidenheid van lektuur 'geen ,gebrek. Maar 
heid 6. - (1835-42), - D~ Muzen, onder red. van één ding ontbreekt: een echt kritisch tijdschrift, dat 
Bakhuizen V.d. Brink, Potgieter, Heya en Drost 2.80 . den man van smaak ' op den weg helpt tot de keus 
(1834), - Hollandsch Penningmagazijn' voor de van zijn lektuur. . 
jeugd 4.80 (1835-52), - De Leidsman der jeugd "In eene eeuw, ,velke een ve rdienstelijk schrijven 
(1835-41) -. Philarete. Tijdschrift voor de jeugd die der kritiek genoemd heeft, waarin zelfs het 
6. - (1836 .......... 43). - Nederlandseh Museum. achterlijk Spanje, op voorbeeld van 'Engeland en 
Gesehied- en Letterkundige merkwaardigheden 3. _ Frankrijk, een Revista verschijnen deed, heeft 
(J 835 - 68). Athenaeum. Tijdschrift voor Nederland, ja, tijdschrifteIl genoeg, maar die men, 
wetenschap ell kunst J 2. - (1836 - 37). wat vorm en inhoud betreft, met meer regt voor 

* kinderen der 18e, dan die der 1ge mag aanzien. Wij 
zouden onzen geboortegrond niet voor het vaderland 
van het gezond verstand hou.den, indien wij' geloofden, 
dat het nuttige van goede dergelijke we~ken behoeft 
te worden betoogd. Onze voorouders beleefden een 
tijd, waarin Holland, ook in dit opzigt, bij vreemden 
niet achterlijk "tas, en schoon onze tijdschriften, van 
het begin dezer eeuw af, op <iezelfde laagte bleven 
staan, of zoo mogelijk nog verder rugwaarts gingen, 
ons publiek is, vooral tegenwoordig, niet langer blind 
voor de gebreken derzelve I De klagten over de 
bekrompenheNl van oordeel en -de partijdigheid van 

Driemaandelijkseh Tijdschrift 1836 -37. 

Opgericht door J. W. Holtrop, Dr. G. Simons, Mr. 
P. Simons en Dr. W. F. Schey. Dit tijdschrift kan wat 
degelijkheid van kritiek aangaat als de voorlooper 
van de Gids ~angemerkt worden. Het had de kortheid 
van zijn bestaan te wijten aan een oneenigheid 
tusschen de redactie en de uitgevers wegens een 
ongunstige beoordeeJing van Colot d'Escury's 

. H.ollands Roem, bij dezelfde firma versçhenen: 

* 
De Gids Nieuwe Vaderlandsche 

f 12,- per jaar. Begint in 1837. 
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strekking; over de traagheid en nalatigheid, waarmede 
Letteroefeningen. de in Nederland het licht ziende boekwerken worden 

beoordeeld, zijn algemeen. 

j 



"En geen wonder, want de zaak raakt de eere des ' 
Volks! Welk ,regtgeaard Nederlander schaamt zich. 
niet, wanne~r hij den vreemdeling, die hem naar het 
meest gelezen; meest 'geraadpleegd, meest gezag'heb
bend maandelijksch overzigt onzer letterkunde vraagt, 
de Vaderlandse/Ie Letteroelellingen moet in hanöen 
geven? Welke gedachten kan toch dit tijdschrift den 
vreemdeling wel inboezemen van de" in Holland 
gangbarelI stijl van beoordeeling, van del! smaak 
onzer landgenootclI voor het schoone erl verhevene, 
l'an den staal onzer , drukkunst ell de wijze van 
Ilitgevell hier Ie lande, in één 'Woord, van dat alles, 
t\vaarvan een goed Maandwerk de proeve, het voorbeeld 
en cle tolk behoort te wezen. Zijne aanmerkingen 
mogen zich, uit beleefdheid, tot een glimlach bepalen, 
hij geyoelt gcen' lust, meer schoonheden te gaal}. 
zoekcn met een' gids, die er zoo onbevallig uitziet en 
ons door geene oorspronkelijkheid van geest met zijn 
voorkomen verzoent. 

" A,an .elk, wien de ee r va n onzen boekhandel ter 
harte · gaat, die belang stelt in de Nederlandsche 
letterkunde, en den roem zijns vaderlands voor meer 
dan een ijdel woord houdt, kan geene poging tot 
oprigt ing van een tijdschrift, dat in uiterlijken topi 
noch in innerlijk gehalte bij die van vreemden' zal 
achterstaan, onverschillig wezen, en hel is daarom dat 
wij, met vol vertrouvo;'en op eene algemeene 
deelnemll1g, onzen Landgenooten e~ne I'ij st aanbieden 
ter inteekening op het de n eerste Januarij 1837 bIj 
den boekhandelaar G. J. A. Beijerinck uit te geven 
en hieronder breedvoeriger aangekondigd tijdschrift: 

Nieu'we 
ningen. 

DE GIDS 
Vaderlandsche Letteroefe-

* 
De aanstaande geboorte van de. Gids werd alzoo 

niet met jubelkreten begroet. Met December 1836 
trad hij de wereld in, en wel voorafgegaan door een 
voorbericht, dat op gematigden toon' opkwam tegen 
deze verdachtmaking van redacteuren en uitgever en 
dat zich oeriep op zijn volgende daden. "Waarlijk," 
zoo spreekt de Redactie ten slotte: "Waarlijk, 
wanneer de gunstige Genius onzer Letterkunde onlen 
Gids dwingt voor' betere Tijdschriften het veld te 
ruimen, wenschen wij niet, dat er zooveel gedruisch 
om onzen dood zij. Wij wenschen den ,Letteroefenaars, 
dat zij, door onzen aanval uit den doodslaap gewekt, 
spqedig als waardige kampvechters voor Wetenschap 
en Smaak mogen verschijnen op dat veld, hetwelk 
ruim genoeg is voor hen en voor ons." 

' De oude Letteróefeningen bleken tegen dezen 
jongen mededinger niet opgewassen. Zij delfden al 
meer en meer het onderspit en gaven eindelijk 
afO"etobd in 1874 den strijd moedeloos , op. Van de 

o 

Gids werd waarheid wat Braga schertsenderwijs 
profeteerde: 

Een pas ex-ganzengat~ die 's nachts de bellen 
pJondert, 

De gla'zen inslaat en de ploerten wakker port, 
Des daags' zijn v'rienden likt, de ontzette groenen 

do.ndert, _ 
Latijn als water spreekt, het meest zich Eelf 

bewondert, 
Ma~r mettertijd professor wordt. 

* 
Europa. Verzameling van uit- en inlandsche letter-

vruo~ten begint in 1838) 
Nederland. Galerv van romans en verhalen. . . 
De Regenboog. Keurbloemen van uitheemsche 

oorsprong. 
De Volksbode. Tijdschrift tot nl!1 van 't algemeen. 

De Band der Zameilleving. (1839-1843). 
De Kunstkronljk (1840). 
Mllseum ol Verzameling van uitgezochte Verhalen. 
Le Mllsee litteraire (1841 -44) 
Holland. Oorspronkelijk tijdschrift (vanaf 1842). 

Kabinet van verscheidenhedell. 
Erina. 'Nederlandsch Magazijn voor Vrouwen. 
De flonigbij. Bloemlezing op het gebied van 

wetenscIlOp, kunst ~n smaak, opgericht in 1842 door 
joh. , Noman & Zoon, was een maandwerk van 
gemengden inhoud, even als zoo menig ander, zonder 
zich te onderscheiden door iets bijzon~ersj een onder
neming, die haar opgang zocht in leesgezelschappen 
en in gezinnen, die er een huisbibliotheekje . op 
nahielden. ' Dê lijst van inteekening had' aan haar 
hoofd een prospectus, dat natuurlijk breed opgaf van 
al het boeiende cn onmisbare, dat in dit nieuwe 
tijdschrift gegeven zou worden, tegen' den ,buitenge
woon goedkoopen prijs van 3.90, 8 à 12 plalen 
daaronder begrepenj maar het trok de aandacht 
vooral door een' met blauwen inkt gedrukten 
bevalligen bloemrand, waarboven ' een korf, die een 
aantal bijen liet zwerven rondom het volgende 
bekende motto, dat tegelijk een protest 'beteekende 
tegen den veldwinnenden 'smaak van tijdschriften die 
zich voo r een groot gedeelte met kritiek gingen 
bemoeien: . 

't Naarstig honigbijtje vloog 
IJvIl~g heen en weêr, en zoog 
't Geurig sap uit alle bloemen. 
"B~jtje:', sprak een herderin, 
"Schoon ik uwe vi ij t bemin, 
"Kan ik uw gedrag niet roemen: 
"Menig bloempje, schoon van sohfjn. 
" Is vol doodelijk venijn I" -
"Ach", sprak zij, "mijn herderin, 
"Al 't venijn laat ik er in! 
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Braga. Een tijdschrift 'heel in rijm, 10 December 
1842 verschenen bij de firma Paddenburg (K. D. de 
Haas) te Uirecht, maakte in zijn tijd heel wat 
opschudding. Het had zijn ontsiaan te danken aan 
letterkundigt: veete en vijandschap tusschen de 
dichters van het jonge Holland, die aan de Leidsche 
Akademie, en van twee andere groepen dit te Utrecht 
en ie Groningen studeerden. Beets, Hasebroek e.a., 
me t hun navolgers, brachten een sentimenteele 
romant iek in de mode en wonnen zich daa rmeê een 
naam, tërwijl de andere partij een meer natuurlijke 
en klassieke richting aanhing, maar weinig gehoor 
vond. Uit die jaloerschheid werd de geestige Braga 
geboren. Jn het striksie geheim, een geheim dat eerst 
ten volle in 1883 ontsluierd werd, vereenigden zich 
twee jonge literatoren, A. Win kier Prins, pas als 
doopsgezind predikant beroepen te Tjalberd in 
Friesland, en J. J. L. ten Kate, theo!. student te 
Utrecht, tot het samenstellen van een hekel-tijdschrift, 
waarvan aan de firma Paddenburg de uitgaaf opge
dragen werd, op voorwaarde dat de uitgever 1/3 van 
de winst zouden genieten. Het verscheen in folio 
formaat in nommers van vier bladz ijden, om de 
veertien dagen, en zou per jaar 2.40.koslen. Onbarm
hartig zwaaide het de geesclroê over de senlimenleele 
poëten en hun poëzie, en dat wel in vormen zoo 
scherp en zoo meesterlijk, dat het in de lette rku ndige 
wereld groote opspraak wekte, en men angstig vischte, 
wie toch wel de vermomde schrijvers mochten zijn. 
Later bleken (zie de voorrede van de nieuwe uitgaaf 
in 1883), dat dit voor het grootste gedeelte waren 
ten Kate en Win kier Prins, geholpen door Leenderlz, 
Dronrijp Uges, Kretzer, en eenige weinige ande ren. 
Zoo als hel meer gaat: redacteuren en uitgeve r 
hadden zich . van deze frissche, aan den weg 
timmerende editie gouden vruchten beloofd, niet 
berekenende, dal deze hekelverzen alleen binnen een 
kleinen kring opzien zouden barerr en dat 'het groole 
publiek zich al heel 'Weinig met deze st rijd bemoeien 
zou. De uitgever schrijft met teleurstelling, dat er 
bij de versc'hijning van No. 4 nog geen 60 inteeke
narenwaren, maar dat het debiet na vijf maanden tot 
160 exx. geklommen was. Bij het eind van den len 
jaargang bedroeg de winst 126.40, 'waarvan de 
uitgever kreeg 42.13, en de rest moest verdeeld 
worden ·Iusschen de beide redacteuren. De onder
neming .was dus alles behalve een goudmijntje 
gebleken. . 

Deze minder gunstige uitslag en de drukke studie, 
die vooral ten Kale tegemoet ging, veroorzaakte, dat 
de twee oorspronkelijke stichters zich van de redactie 
terugtrokken en de 2e jaargang onder de geheime 
leiding gebracht werd van den toenmaligen doopsge
zinden doctorandus te Utrecht (later professor) J. G. 

52 

d H Scheffer en den vroeggestorven 2en Luitenant 
d:r ;;:ie Hendrik Kretzer. Win~~er Prins, .Leendertz, 
Kerbert, werkten van ·tijd tot hJd nog mede.' maa: 
de Braga we rd kalmer, gewoner, verloor van heverlee 
haar scherpen kritischen aard en verdween ~~t haar 
tweeden ·jaargang. In. 1854 verscheen '~IJ Post 
Uiter.weer een 'bloemlezing onder de!1 htel van 
Bragiana en in 1883 een herdruk van den geh~c.len 
Braga in Klein 8° bij A. ter Gunne, met openbaring 
van de geheele geschiedenis en van al de namen de r 

geestvolle schrijvers, * 
De Flaneur. Letterkundige en algemeene Kunstbe

schouwingen, Verhalen en Typen. 
De Referellt. Frederik Muller had zich nauwelijks, 

in 1843, als antiquaar te Amsterdam gevest igd, of hij 
gaf ook al aanstonds als uitgever blijk van de 
degelijke wijs, waarop hij zijn )1andel begeerde te 
drijven. Mei dat doel richtte hij een tijdschrift op 
onder bovengenoemden titel. Eenvoudig en zonder 
ophef wijst hij in zijn procpectus erop, dat de 
stichting van dit tijdschrift was om de vaderlandsche 
beoefenaren en voorstanders der wetenschappen 
ge regeld bekend te maken met het nieuwste hetgeen 
er, zoowel binnen- als voora l 'buiten1ands, in de 
geleerde wereld zou voorvallen, en op de gewichtigste 
dier ve rschijnselen meer bepaald de aandacht te 
vestigen. Met dit oogmerk werden in de De Referellt 
in de eerste plaats aankondig.ingen en verslagen of 
overzichten van nieuw 'verschenen 'wetenschappelijke 
'\verken gegeven, en berichten nopens ontdeJ<.kingen, 
reizen, geleerde .genootschappen, personen, prijs- ' 
vragen, enz. enz. medegedeeld. Bij een en ,ander zou 
inzonderheid spoed en volledigheid in het oog ' 
gehouden worden . Voorts werd in De Referellt, onder 
de rubriek Aanvragen en Mededeelingell, aan de 
vaderlandsche geleerden de gelegenheid op.engesteld 
om kosteloos hun onderzoekingen, opmerkingen 
wegens betwiste punten enz. mede te deelcn, of 
aanvraag te doen naar zeldzame boekwerken enz. 
Een tijdschrift in deze geest moest inzonde rheid 
welkom zijn aan diegenen onzer geleer.den, die, op 
kleine plaatsen gevestigd, buiten rechtst reeksche 
aanraking waren met 's rijks hoofd- of academie
steden en . alzoo aan der.gelijke hulpmiddelen behoefte 
hadden, wilden zij den gang van hun vak van studie 
geregeld gadeslaan en volgen. ' 

De Referellt, groot 4° in twee kolommen gedrukt, 
zou driemaal 's maands uitkomen in nommers van 
8 bladzijden, elke jaargang voorzien van de noodige . 
registers, tegen den prijs van hoogstens 10.-

Hetzij dat die prijs te hoog was of het belang
stellend publiek te klein, De Referellt mocht maar 
twee jaren bestaan, tot schade, maar tot eer van 
zijn uit·gever. 



Payne's Universum (1843-50). 
Ter aanmoedig ing van het debiet beloofde de 

uitgever bij het 3e deel een premieplaat, staalgravure 
door de n graveur A. H. Payne, voo rstellende "den 
aanval eens leeuws. op een jager te paard" van 48 
bij 66 Ned. duim, "een kunslsieraad ter ;ersiering 
van elke kamer", Reeds dadelijk bij de uitgaaf had 
de uiigever het premiestelse l (maar alleen voor boek- . 
ver.koopers) toegepast. Wie hem 5 ex. bestelde, 
kr.eeg voor 11.- boeken ui t zi}n fonds; 10 exx. voor 
25.-; 20 exx. voor 51.- : 

* 
De Tijdspiegel, uitgegeven bij K. Fuhri, in 1844, 

g ing uit onder de leiding van B. T . Lublink Weddik 
en K. N. Meppen, die even:\~el hun namen als redac
teuren op den titel verzwegen. Hij werd aangekondigd 
als Een lIielflv papieren kind van den Ouden Saturnus 
en stelde zich ten doel om ("verwaand geno~g", zei 
het prospectus, "maar toch waarlijk zonder aanma
tiging") op IHll110ristische toon, door ernst en scherts, 
de verschijnselen op staats-, kerkelijk en lette rkund ig 
gebied te wcêrspiegclen. AI namen de redacteuren 
gaal1ne bijdragen van ande ren op, zooals bijv. in het 
eerste deel Boudewijn 's gevoelige schets de Winkel
dochter, toch waren de beide ee rste jaargangen bijna 
geheel van hun hand. De Tijdspiegel was het orgaan 
van een genuttigd liberalisme, en had als zoodan ig 
een bepaald karakter, dat hem van andere -tijdschrif
ten daardoor onderscheidde. In vorm teekende hij 
zich af door gemoedelijke sa-ti re, waarvan in die 
jaren de b.eide redacteuren, met Heldring, Boudewijn 
J. L. van der Vliet), o.a. de verdienste lijke 
vertegenwoordigers waren . 

. De Tijdspiegel, vond, om zijn richting en toon, 
reeds aanstonds bijval en werd gretig in leesgezel
schappen opgenomen. Ook besteedde de uitgever er 
alle mogelijke zorgen aan. In 1853 ging het eigendom 
van de Tijdspiegel over aan D. A. Thi~me, en met 
1857 kwam de redactie in andere handen. Thieme 
hield tot zijn dood toe zij.n lievelings- tijdschrift in 
eer. 

Onze Tijd. Merkwaardige gebeurtenissen onzer 
dagen. Zamengesteld door eene Vereeniging van 

fettcrkulldigen (bij Gebr. Diederichs ). Dît tijdschrift, 
een navolging van Unzere Zeit, begon in 1848. De 
aanloop van het prospectus levert een blijk, daf 
spmmige maatsohappelijke verschijnselen over alle 
tijden al vrij wel hetzelfde zijn. Althans wat in 1848 
gezegd we~, kon evenzeer vroeger en later gezegd 
wordenj het ·kon althans in onze (fagen hetzelfde 
luiden: 

"Welke tijd is de onze?" zoo vangt het prospectus 
aan. 

"Een tijd van spanning en van strijd, een tijd van 
vooruitgang, van gedurige worsteling met al wat 
bestaat. Op het gebied van wetenschap, godsdienst 

·en kerk de eisch tot vrijer bewegin.g tegenover oude 
leerstelsels en eigenmagtige leidslieden. In de staat
kunde het ontwaken der onderscheidene nationaliteiten 
tegenover het bestaande statenstelsel. In het.innerlijke 
leven der vo lken, bovenmenschelijke pogingen om de 
deelneming aan wetgeving en regtsoefening in 
wezentlijkheid te verkrijgen, tegenover een waanwijze 
bu reaucratie en een onbuigbare, verblinde autocratie, 
welke hare magt naar het getal ,banoneUen telde, dat 
ter hare beschikking stond. In de maatschappij zelv': 
de diepe klove tusschen arm en rijk; van over-voort
brenging der nijverheid en weelde tegenover de 
bitterste armoede; de denkbeelden van persoonlijke 
vrijheid en gelijkheid tegenover de almagt des 
kapitaals en de voorregten der erfel ijke aristocratie". 

Volgt een betoog over het gewicht de r Fransche 
omwenteling, waarvan de gevolgen niet te berekenen 
zijn, en die het tijdschrift Onze Tijd gaandeweg in 
allerlei richting bepalen wil. Aan dil beginsel getrouw, 
was Onze Tijd een eler degelijkste tijdschriften. 

* 
De Echo der · buitelllandsche schrijvers 13.

(1846-48), - Leesmflseum voor Roomse" Katllo
liekell 3.- (1846-- 58), - De Vlinder. Keur van 
historische -ell romantische verhalen 4.60 ( 1847-48), 
- De Criticus. Tijdschrift'voor satire, ironie ell humor 
4.50 ( 1847 - 48), - De Maandroos. Museum voor 
de jeugd 3.- ( 1847), - De Dorpsbibliolheek. 
Lectuur voor hoo/dell ell harten 4.- (1848 - 56), -
Flora. Tijdschrift voor Dames 6.- (1848-56),
Onze Tijd 6.- ( 1838 -76), HoUandsch 

N. V. INTERNATIONALE CREDIET & HANDELSVEREENIGING " ROTTERDAM" 
BATAVIA, CHERIBON, SEMARANG. SOERABAIA, PADANG, BENKOELEN. TANDJONG KARANG. PALEMBANG. 

MEDAN, MAKASSAR. PANGKAL PINANG, BAHDJERMASIN, PONTIANAK. 

Dupont linnen. Gegarandeerd insecten-vrij 

L 
Kleuren-monsters op aanvraag 
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Hollandsch Schilder- en Letterkundig Album. Red. van 
Lennep e.a. 13.60 (1848-49), - De Telegraaf. 
Letterkundig Weekblad. Red. Beima en Oudemans 
(1848), - MinerJIQ. Letlerku,!dig Weekblad (1848), 
- Geïllustreerd Weel:nieuws (1848 no. 1 - 13).
Het Zondagsblad (1849 - 62), - Gruno. Algemeen 
wetenschappelijk Tijdschrift 7.- (1849), 
Nederland. Proza en Poëz)" van Nederlandsche 
Au/eurs 8.- (beg. in 1849) , - Vergeet mij niel. 
Romantisch Tijdschrift 3.- (1849 - 51), - Egeria. 
Maandschrift I'oor jonge lieden 3.- (1849-50). 

Tijdschriflen van gemengden inhoud en aard: 
De Militaire 'Spectator 6.50 (beg. in 1832) . - De 

Nieuwe Spectator. Krijgs- en geschiedkundig Tijd
schrift I'oor het Ned. Leger 7.75 (beg. in 1846), -

U Militaire '6.- (1844-55), - Nederl. Mllzikaal 
Tijdschrifl \.50. (1839 - 58), - Cecitia. Mllzikaal 
Tijdscllrifl 6.- (beg. in 1844), ·.....; De Volksvriend. 
Maandblad, uitgeg. door de Vereell iging tot 
afschaffing van sterkelI drank 1.20 (beg. in '1846), --' 
Sissa. Maandschrift voor het Schaak"spel 3.- (1847 
-74), - WespelI 3.- (1845 - 48), - Teekell

. kundig Magazijn 3.- (1846 - 51), - Modejournaal 
der nieuwste Bordllur- ell Tapisseriepatroneli "2 .50 
(1843-5 1), - - Album VQn Brei- Haak- ell Knoop
paironelI 2.50 (1846-51), - Agioja. Maandboekje 
voor Dam.es-handwerkell 3.- (1848 -' 64), - De 
Bon Ton. Dames Modes 4.50 (1835-50), - De 
Ele.ganl. HeerelI Modes 4.50 (1841-44). 

(Wordt vervolgd). 

Nieuwe uitgaven in Ned. Indië 
Baan, M. A. de en j . C. Bos: Meetkunde 118 Mulo Groei en resultaten van het inheemsche coöperatie-

B-afd. 1941. Batavia, J. B. Wolters ' Uitg. Mij. , wezen 1928-1939. Batavia, Centraal kantoor v. d. 
227 blz., 15.3 X 23.5 cm. f 2.50 Stati,liek 1941 , 64 blz., 20.5 X 29 cm. f 0.50 

Sakk.f' frouke: Eva. ojocja, Boekh. Ribbens, 1941, _Haest, C. M. Dr. j •. C.: Oe H. Vincentius APaulo. 
geil., 96 blz., 16.5 X 20.2 cm. geb. f 1.10 Apostel der Christelijke naastenlie fd e 1581 :'1660. 

Semmelen, Dr. R. W. van: De verdeeling van delf- Soerabaia, Drukkerij "De Toekomst", 1941 ,27 blz., 
stoffen over de aarde als factor in de wereld- 16.5 X 22.5 cm., ge ilJ. f 1.25 
economie. De delfstoffenposilie van Oost-Azie, in 
het bijzonder die van Japan. (Overdruk ui t 
Koloniale Studiën). Bandoeng, Visser & Co., 1941 

Heer de, joh.: Zangbundel (Nooduitgave). Batavia, 
O. Kolf!. & Co., 1941 , 294 blz., 12.3 X 16 cm. 

f 0.90 
Sovene, G. A. van: Nie1:1ws! Batavia, G. Kolff 6: Co., 

. f 1.25 
Holthaus-Heaviside, E. M.: Nieuwe ve reenvQud iae o 

. Franse cursus VOOr de lagere school deel I. 1941. 344 blz., 17 X 24 cm.. geb. f 6.90 Balavia, Noordhoff-Kolff, 1941,61 blz., 13.5 X 21 
Collodi, C.: De avonturen van Pinokkio (Nieuwe cm. f 0.95 

vertaling van Louise J. van Everdingen). Batavia, 
G. B. van Goor, 1941, met iII" van Ric Cramer, Huddleston Slater, Dr. W. B.: ja, ik wil.. Levens-
169 blz., 20.5 X 28 cm. geb. f 4.90 gelukïn huwelijk en li efde. Batavia, Viribus Unitis, 

1941,348 blz., 16.5 X 22.5 cm. geb. f 6.50 
Court, j. f. H. A. de Ia en M. Rasjid: Een nieuwe • . 

wereld lil, Ned. Taalmethode voor Maleisch spre- _Hugh. CIou~h Arthur. Say not ... : .. MUZiek van 
kenden, 3e druk. Batavia, J. B. Wolters Uitg. Mij., Grelg S"2l1h . Bandoeng, Drukkerij Vorkink, 1941, 
1941, 128 blz., 14.5 X 20.2 cm. f 1._ 4 blz., 2, X 32 cm. . f 1.-

Dorjie: Grensgebieden van · den Geest. Batavia, Hulst, W. G. v .. d. : jaap Holm en zijn vrienden. 
O. Kolff & Co., 1941, 309 blz., 17 X 24.5 cm. Djocja, Boekh. Ribben" 1941, geil!., 235 blz., 

geb. f 6.90 16.5 X 20.3 cm. geb. f 1.75 
Dijk, A. van: Ons taalboek. Stel- en spel oefeningen jaaroverz.icht van de Interinsulaire Handelsbeweging 

voor HJ.S., H.C.S. en schakelschool, . vijfde deeltje, . der BUitengewesten gedurende 1940. Batavia, Cen-
4c gehe~1 omgewerkte druk. Batavia, Versluys, traalkantoor v. d. Statistiek 1941, 102 blz., 20.5 X 
1941, gClII., 194 blz., 13.5 X 19 cm. f '1.30 29 cm. fl.-

Dijk, A. van: Ons taalboek. Stel- en spel oefeningen . Jonkmans, W. ~. en Dr. G. j. Nieuwenhuis (Harkink-
voor H.I.S., H.eS. en schakelschool, zesde deeltje, Scheffer:) Nieuw. taalonderwijs 2, 2e druk Batavia, 
4e geheel omgewerkte druk. Batavia, Versluys, j . B. Wolters' Uitg. Mij., 1941, 89 blz. f 0.75 
1941,208 blz., 13.5 X 19 cm. f 1.45 

Esbach, Drs. v.: Vragen over natuurkunde, Je druk. 
Balavia, J. B. Wolte,,' Uiig. Mij., 1941, 206 blz., 
15 X 23.5 cm. f 2.75 

Greshoff, J.: Kalender 
Drukkerij Unie, 1941, 
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zonder dagen. Batavia, 
116 blz., 15.8 X 18.5 cm. 

geb. f 2.90 

Jonkmans, W. ~. en Dr. G. j. Nieuwenhuis " (Harkink
Scheffer) : NIeuw taalonderwijs 5, 2e druk. Batavia, 
J. B. WoUe,,' Uiig. Mij., 19~1, 158 blz. f 1.10 

Klo~penburgh-yersteegh: Wenken en raadgevingen 
biJ het gebruik van Indische planten, vruchten enz. 
5e druk. Semarang, G. C. T. van Dorp, 1941. 
364 blz. f 3.-



Krafft, Dr. A. j. C., j. Ovenveel en j . j. Z. Oflringa: 
Aardr~jkskunde IV. Het .avondland, 7e druk. 
Batavla, J. B., Wollers' Uitg. Mij., 1941, 144 blz., 
14.8 X 23.5 cm. f 2.10 

Kuilman, ·Dr. L. W.: Mededeelingen van het Aige
m~en ~roefstation voor den landbouw No. 47. 

~ . Ultstoehng.en bloei van. de rijstplant IV. Batavia, 
DepJ. Econ. Zaken, 194 I, 17.8 X 25 cm. f 0.40 

Ligthart, Jan, H. Scheepstra en A. F. Ph. Mann: 
Ol en Sicn 111. Batavia, J- B. WoHers' Uitg. Mij., 
1941', 15e druk, 72 blz. f 0.70 

Ligthart, Jan, H. Scheepstra en A. F. Ph. Mann: 
Pim en Mien 11, 14e druk. Batavia, j. B. Wolters' 
Uitg. Mij., 1941,48 blz., 13.3 X 19.3 cm. f 0.60 

Linthorst Homan, Mr. J. en Eykman, Dr. J.: Stemmen 
uil bezet Nederland. Batavia, "Drukkerij de Unie, 
1941,68 blz., 16 X 24 cm. . f 1.20 

Lijst Vt!" de invoerartikelen per statistieknummer 
Complement op het "Woordenboek voor de Invoèr
s tat ist iek). Batavia, Centraal kantoor v. d. Statis
tiek , 194 I, 85 blz., 20.5 X 29 .cm. f 1.50 

Margono Ojojohadikoesoemo, R. M.: 10: Jaren Coö
peratie-voorlichting vanwege de overheid 1930-
1940. Batavia, Volkslectuur 1941, geil!., 120 blz., 
15.5 X 2 I CIII. f 1.50 

Mollen, H. J.: Overzicht der staatsinrichting van 
Nederland en Ned. Ind ië, 6e d ruk. Batavia, J. B. 
Wolters' Ui ig. Mij., 1941,84 blz., 13.7 X 19.5 cm. 

f 1.
Noyons, E. C. en Joh. Klasens: Voorbeelden boekje 

voor het derde leerjaar, 2e druk. Batavia, j. B. 
Wolters' Uitg. Mij., 1941, 84 blz., 17.5 X 5 cm. 

f 0.40 
Nivolette: Opschudding in Muizenstad. Bafavia, ' 

Drukkerij de Unie, 1941, mei platen van Leo 
Vroman, 12 blz., 24.3 X 30.7 cm. geco f 1.50 

Pasteur-van Swieten, C. M.: Oost en West in kruis
. steek. Soerabaia, Vereeniging van Huisvrouw~n, 

1941, geiiJ., 60 blz., 24 X 31 cm. . f 2.90 
Polak, Mr. H.: · Nederlandsch Indische Privaatrecht, 

4e druk. Batavia, J. B. Wolters' Uitg. Mij ., 1941, 
216 blz., 14.7 X 23.5 cm. f 3.

Rasker, Dr. A. J.: Een ander zaL U omgorden. 
Preekenserie 4e jaargang No. 7. Bandoeng, Alg. 
Prot. Publicatiebureau, 1941,8 blz., 12 X 22.5 cm. 

per halljaar f 1.-

Roggeveen Lèonard: De baard van Daantje. Batavia, 
G. B. van Ooor, 1941, geil!., 78 blz., 16 X 24.2 cm. 

. geb. f 1.80 

Roggeveen Leonard: Oaantje gaat sch~at~enrijden. 
Batavia, G. B. van Goor, 1941, geil!., 78 blz., 
16.5 X 24.5 cm. .. geb. f 1.80 

Roggeveen Leonard: 
Batavia, G. B. van 
16.5 X 24.5 cm. 

Oaantje helpt een handje. 
Ooor, 1941, geill., 79 blz., 

geb. f 1.80 

Roggeveen Leonard: Daantje past op het · huis. 
Batavia, O. B. van Ooor, 1941, geilI., 78 blz., 
16.5 X 24.5 cm. geb. f 1.80 

Roggeveen Leonard: Hier is .. : ... jan jaap. Batavia, 
O. B. van Ooor, 1941, geil!., 79 blz., 16.5 X 24 cm. 

geb. f 1.80 

Roggeveen Leonard: Samba, ga Je mee? Batavia, 
O. B. van Ooor, 1941, geil!., 16 blz., 20 X 25 cm. 

geb. f 1.20 
Roggeveen Leonard: Wie heeft er trek in een 

pannekoek. Batavia; O. B. van Ooor, 1941, geill., 
16 blz. , 20 X 25 cm. geb. f 1.20 

Roon, T. van en Ir. S. j. Richter: Physica I. Batavia, 
j . B. Wolters' Uiig. Mij., 1941, 148 blz., 1.5 X 23,5 
cm. . fl~ 

~oon, T. van en Ir. S. j. Richter: Physica JI. Batavia, 
J. B. Wollen;' Uitg. Mij., 1941, 184 blz., 15 X 23.5 
cm. f 2.25 

Roon, T. van en Ir. S. J. Richter: Natuurkunde 11, 
3e druk. Batavia, j. B. Walters' Uitg. Mij., 1941, 
144 blz., 15 X 20.3 cm. f 1.60 

Saltzherr, J. P. en Ritchi, L. P.: Algebra en theorie 
: rekenen 111. Batavia, J. B. Wolters' Uitg. Mij., 1941, 

6e druk, 171 blz., 15.2 X 23.5 cm. f 2.10 

Schendel, Arthl:lr van: Het Fregatschip. Herdruk 
school uitgave serie "Dietse Letteren". Batavia, 
Viss~r & Co., 1941 geb. f 2.75 

Schwartz, Dr. M. A. en Slijper, Dr. E.!" \ Griekse 
grammatica. Batavia, j. B. Walters' Uitg. Mij., 
1941, 4e druk, 14.5 X 21.5 cm. geb. f 3.-

SChwartz, Dr. M. A. en Slijper, Dr. E.: Oefeningen 
bij de Grieksche grammatica en woordenlijst, 3e 
druk. Batavia, J. B. Wolters' Uitg. Mij., 1941, 
190 + 64 blz., 14.5 X 21.5 cm. geb. f 3.-

Sitlevis Smit, DS. J. H.: Het onze Vader. Batavia, 
Kolli & Co., 194 I, 63 blz., 13.8 X 20.3 cm. 

. geb. f 2.35 
Soeria Nata Atmadja, R. A. A. A.: De Regenten 

positie. Bandoeng, Ni~ « Co., 1941, 227 blz., 
16.5 X 24.8 cm. geb. f 5.65 

Stavtst, W. en Kok, G.: Ons eigen boe~ IV, 3e druk. 
Batavia, 1- 8. Woners' Uitg. Mij., 1941, 64 blz., 
16.8 X 20.8 cm. ing. f 0.65 

Stavast, W. en Kok, G.: 
Batavia, J. B. Wolters' 
17 X 20.8 cm. 

Joes en Roes, 4e druk. 
Uiig. Mij., 1941, '32 blz., 

ing . .t 0.45 

Theologische Stemmen jaargang I No. 1, verschijnt 
8 X per jaar. Batavia, Hoogere Theolog. SchQol, 
I Q4 I, 24 il 32 blz. per jaar f 4.

Vlis, Nel V.D.: joosje. Djocja,'Boekhandel Ribbens, . 
1941, geill., 124 blz., 16.7 X 20.3 cm. geb. f 1.20 

Het votre licht. Lawang Pinksterzending, 1940, 384 
blz., 15 X 10.5 cm. f 1.50 

Vuyk, Beb: De wilde groene geur van het avontuur. 
Batavia, Drukerij Unie, 1941, t09 blz., 15.8 X 21.2 
cm. geb. f 2.90 

Wielinga, Dr. D. IL· Gzn.: Civitate Dei I. Ojocja, 
Boekhandel Ribben" 1941 geb. f 2.45 

WielInga, Dr. D. IL Gzn.: Civitate 
Boekhandel Ribbens, 1941 

Dei ·11. Ojocja, 
geb. f 2.45 
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Uitgaven in de Inheemsche Talen 

Adiwidjaja, R. I. en R. Kd. Ojajadiredja: Socmber 
aroem 3. Batavia, J. B. \Vollers' Uitg. Mij., 1941, 
104 blz .• 14.8 X 20.3 CI11. (Soend.) i 0.40 

Adiwidjaja, R. I. en R. Kd. Djajadiredja: Soember 
aroem 4. Batavia, J. B. Wolters' Uitg. Mij., 1941, 
160 blz., 14.8 X 20.3 cm. (Socnd.) f 0.40 

Babad Tanah Djawi XXVII •. Balavia, Ba lai Poeslaka, 
1941,79 blz., 15.3 X 23 cm. (Jav. kar.) i 0.50 

Bode-Diederich~ L : Hikajat Ge rédja. Batavia, Chr. 
Mal. LeclUurvereeniging, 1941, 85 blz., 11 X 16.5 
cm. (Mal.) i 0.20 

Chandu, A. D.: Pe rawan ri mba, 12e druk. Medan , 
Boekhandel "Tjenlas", 194 1,60 blz. f 0.40 

ehen Hiang Niang: Adiwerna - bangsat besar, 12e 
dru k. Soerabaia, Tan's Drukkerij, 1941, 109 blz. 

i 0.50 
Dharmabra ta : Lajang Hanatjaraka I. Balavia, J. B. 

Wolte rs' Uit. Mij., 194 1, 64 blz., . 14 X 19.3 cm. 
(Jav. ka r.) i 0.50 

Ido, Jr. : Peljomberan. Soera ba ia, Tan's Drukkerij, 
1941, 10.5 X 16.5 cm. f 0.50 

Idris lamako latjoeba: Moehammad Ali (Maulana), 
12e dru k. Solo, Oerakan Ahmadijah Indones ia, 
1940, 49 blz. i 0.40 

IImoe kesehafan djiwa manoesia. Medan, Salim Thaib, 
1940, gei ll., 100 blz., 21.3 X 13.5 CI11. (Ma l. ) 

i 1.

Joesoef Sou'yb : Pelir Rahsia. Fort ue Koek, Pe
nj iarall II moe, 1941,76 blz., 16.5 X I 1 cm. f 0.20 

Ketjindoean : Pa ljar koeni ng VI, Rahsia tas hitam. 
Djocja, Pc roesahaan Pene rbitan KABE (Kolff
Buning), 1941, 64 blz., 11 X 16.8 cm. (Ma l. ) 

i 0.30 

Lameijn, J. en Oesman: Malahari terbit I. Kitab 
batjaan Me lajoe. Batavia, J. B. Woliers' Uitg. Mij., 
194 1, 104 blz., 13.7 X 19.5 CI11. f 0.45 

l\tuhammad Mufti Sharif: Kesoeljia n Nabi Moeham
mad S.a.w. Disalin dari orgaan Ahmadijah La horc 
Tlle Lirrhf' Solo Gerakan Ahmadija h Indonesia, " ~. , 

1940, 80 blz. i 0.60 

Olèh-olèh. Peparinge Provinsi Djawa wetan. Soera
baia, G. Kolff 6: Co., 194 1,32 blz., 15 X 21 ell1. 
(Jav.) i 0.15 

Pertja toeran doenia dan film. Batavia, Nocsantara, 
Isle jaargang No. 1, Jun i 194 1, geill., 21 X 30.5 
cm. (Mal.) abonn. p. jaar f 4.-

Roestam S. Pa lindih : Dasima. Djoeja, Pe roesahaan 
Penerbitan KABE (Kolff-Bunning), 1941, ge ill ., 
55 blz., 13 X 18 cm. (Mal.) i 0.35 

Romanita : Anti kawin. Fort de Koe k, Pcnj iarall 
lIJnoe, 194 1,73 blz:, 16 X 11 elll. f 0.20 

Romanita: Ratoe boe lan dari Kua la Lumpur. fort 
. (je Koe k, Penj iaran Il moe, 194 1,73 blz., 16 X II 

Cill. f 0.20 

Serat Joesoep. Batavia, Balé Poesta ka, 1941, 102 blz., 
10.2 X 14.3 cm. (Jav.) f 0.16 

Soeman, Hs. : Kawan be rge loet. Batavia, Balé Poes
laka, 1941,50 blz., 14.7 X 20.5 cm. (Mal.) i 0.24 

Soemantri Hardjadibra ta, R. : Ob rol ani poen Petrock, 
dee l I. Batavia, Bale Poes laka, 1941, geilL, 40 blz., 
14.5 X 20.3 CI11. (Jav.) i 0.16 

Tan Sioe Tjhay: R. A. Soelasri. Soera ba ia, Tan's 
Drukkerij, 1941, 10.5 X 16.5 cm. (Mal.) i 0.50 

Thaher Samad : Student Dokter. fo rt de Koek, Pe
njiaran Ilmoe, 194 1, 82 blz., 16 X 11 cm. (MaL) 

i 0.20 

Wairata, L.: Tjinta kewadjiban. Batavia, Bale 
Poeslaka, 1941, 96 blz., 14.5 X 20.5 cm. (Ma l. ) 

i 0.45 

. 
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2e J aarg'ang No. 8 August. 1941 

NIEUWSBLAD 
VOOR DEN BOEKHANDEL IN NED. OOST INDIE 
UITGAVE : N. V. G. KOLFF & Co .. SOERABAIA REDACTEUR G.OCKELOEN 
VERSCHIJNT MAANDElJIXS ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR F 8.-

Uit de geschiedenis van den boekhandel IV 
Ag/aja. Maaooboekje voor Dames-handwerken, 

was een voordeelige onderneming. Zooals alle tijden 
h~n g.ees tcn hebben, meer of minder van gewicht, zoo 
lag het vrouwelijk publiek van omstreeks 1850 onder 
den drang van allerle i modezucht. Haken, knoopen, 
breien, bor.duren van allerlei pe/its riens - Duitschland 
e.n Engeland hadden den lQQn gegeven - " waren aan 
de orde van den dag. Al de daaromtrent in den . 
vreemde verschijnende handboekjes en patronen 
werden dienstbaa r gemaakt aan de maandelijksche 
af leveringen van Agfaja, die het tot een debiet bracht 
van 5500 exemplaren en een Fransche en Duitsche 
vertaling of navolging vond. Het tijdschriftje 'bestond 
van 1848 - 64j toen we rd het samengesmolten met 
het g roolere modejournaal De Graeieuse. 

(Deze ui.tgaaf kostte van 1848-57 f 78.952,-). 
Bij fondsveiling bracht het kopijrecht met de overige 
exx. een som van f 10.400,- op. 

* 
De Indische bij. Tijdschrift voor de kennis der 

Nederl. Volksplantingen, door Blume en Veegens 8.
(1842 - 44L - Bijdragen tot de Taal-, Land- en 
Volkenkunde van Nederl. Indië, uitgeg. door het 
K-on. Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 
(beg. in 1843,) - Le Moniteur des Indes 
(1845-47). 

Tijdschrift voor Nederl . Indië., uitgegeven door 
Hoëvell, voortgezet door Bleeker. f 13,- per jaar, 
begint in 1838. 

Dit tijdschrift, vroeger te Batavia uitgegeven, werd 
in 1849 naar Nederland overgebracht bij de firma 
v.B. HOttsema te Groningen, later sinds 1870 bij Joh. 
NOIl1an &: Zn. te Zalt Bommel. 

Enkele bijzonderheden, getrokken uit de biografie 
van Dr.· P. Bleeker, (Jaarboek der Kon. Academie van 
Wetenschappen 1877) vinden hier een plaats". Zij z ijn 
een eigenaardige bijdrage bOt de geschieden is van de 
wetenschappelijke pers in Ned.-Indië. Dr. Bleeker " 
zegt daar van zich zelv': 

/lEen der punten op wetenschappelij k gebied waar-

" 

over ik mij al 'kort na mijne aa-nkomst in ,Indië 
ver:baasde (1842), was het volstrekt ontb reken aldaar 
van eenig tijdschrift voor de geneeskundige en 
natuurkundige wetenschappen, en ik besloot te 
trachten een zoodanig tijdschrift in het leven te 
roepen. Ik was zoo gelukkig in mijne poging te slagen 
en reeds in 1844 te doen verschijnen den eersten 
jaargang van het Natuur- en Geneeskundig Archief 
van Nederlandscll Indië. Zooals mijne nederige positie 
toen !lleêbracht, s10nd op de n titel de toenmalige chef 
van den geneeskundigen dienst, P. J. Godefroy, als 
hoofd en "mijn persoon als laatste lid der redactie. Het 
bleef echter slechts in stand tot het jaar 1847, toen 
ik wegens verplaatsing naar Semar-ang mij niet meer 
met de redactie kon belasten, en anderen niet te 
bewegen w-aren de redactie op zich te nemen. 

"Met de oprichting van dit tijdschrift was blijkbaar 
een nuttig werk verricht. De bijdragen bleven niet 
achterwege, en de lust tot onderzoek en tot het 
openbaar maken van de uitkomsten er van, werd bij 
genees- en natuurkundigen er niet weinig door opge
wekt. Toen de uitgave 'werd gestaakt hadden vier 
lijvige boekdeelen het licht gezien". 

Met van Hoëvell's vert rek uit Ind ië (1848) hield 
ook het Tijdschrift voor Nederlandsclt-Indië. op te 
Batavia te verschijnen, 0111 op Nederlandschen bodem 
te herleven. Het Bataviaasch Genootschap deed niets 
meer van zich hooren. Eensklaps scheen alle 
wetenschappelijk werkzaamheid in Indië uitgedoofd 
Ook bestond er geene "gelegenheid meer, eenige 
wetenschappelijke bijdrage door de periodieke pers 
publiek te maken. De eenige part"iculiere drukkerij in 
Indië was die van het Bataviaasch Genootschap, en 
na de moeilijkohedell tijdens van Hoëvell met die 
drukkerij ondervondelIj wilde niemand zich blootstel
len aan mogelijk vel1dere botsingen met de regeering, 
door het behee r ckr drukkerij op zich te nemen. Van 
HoëveH had gepoogd der pers eenige meerdere 
vrij heid te verschaffen, en werd door het Gouverne
ment daarom gewantrouwd en gwwongen te 
repatrieeren. 
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De regeering, die met leede oogen de te niel gegane 
tijdschriflen had zien werken, meende nu zelve den 
stoot Ie moeten geven tot de oprichting van een nieuw 
wetenschappelijk tijdschrift. Het . Indisch Archief van 
j . A. Buddingh had aan dien prikkel zijn ontstaan 
te danken, doch bleek weinig levensvatbaar te zijn. Hel 
kon zijn twee eerste kinderjaren niet overleven. 

Het kOrlstondig bestaan van de Indische weten
schappelijke tijdschriften was voo ral daa raan toe te 
schrijven geweest, dal zij werden uitgegeven door 
bijzondere personen. Hun bestaan was afhankelijk 
gebleken van het in den regel zeer tijdelijk verblijf 
der redacteurs op 8alavia. En daar de personen, die 
geschiktheid en lust hadden eenige redactie op zich 
Ie nemen, zeer gering in getal waren, stond elk 
tijdschrift uil den aard der zaak op losse schroeven. 
Bovendien kon van a lleenstaande personen niet 
verwacht worden de aaristoot tOt samenwerking der 
krachten op een bepaald doel. De aard de r Indisch
Europeesche maatschappij b racht met zich, dat 
niemand te Batavia van eene ui ts lu itend wetenschap
pelijke b.etrekk ing leefde. Wie er zich nog aan de 
wetenscha p wijdde, was in de eerste plaats ambtenaar 
of officier of koopman, en kon slechts beschikken 
over den tijd door dienst, bureel of kantoor vrijgelaten. 

Tot verzekering van een beteren en vasteren gang 
op het gebied der wetenschap moest dus een andere 
weg worden ingeslagen. Die weg werd als van zelf 
aangewezen door de geschiedenis van het Bataviaasch 
Genootschap. Die in~te lIin g, in 1778 gesticht, had 
reeds een mee r dan zeventigja rig bestaan achter zich. 
Het had de moeilijke tijden van 1780 en 1810 
doorleefd, jaren lang ccn kwijnend bestaan gerekt 
en nu en dan zelfs jaren achtereen niets voortgeb racht. 
Maar het was blijven beslaan, en zijne werken, hoe 
ongeregeld en traag soms elkander opvolgende, 
vormden eene doorloope nde onafgebn?ken reeks van 
toen reeds een twee en twintigtal deelen. - Het had 
de eerst een halve eeuw later opge richte tijdschriften 
alle n overleefd - omdat het was een genootschap, 
niet volstrekt afhankelijk va n een enkel individu of 
van enkele personen. 

Maar de ondervinding had geleer.d, cJ.at het 
Bataviaasch Genoot~chap niet bij machte was het 
geh.eel der wetenschap te omvatte n, zonder nadeel 
voor enkele takken. De tijden waren veranderd en 
verdeeling van arbeid was geb leken noodig te zijn. 
In het begin van de tweede helft der eeuw waren · 
toereikende krachten in Indië aanwezig, om van de 
oprichting van zusterinstellingen naast het Bata
viaasch Genootschap goede uitkomsten te mogen 
verwachten. De vier jaren bloei van het NaJuur- en 
geneeskundig ·Archief hadden bewezen, dat althans 
ecne instelling uitslui tend aan de naluurweten-
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schappen gewijd, allesz ins kans op levensvatbaarheid 
zou aanbieden. Mannen als F. jungh uhn . 
J. K. Hasskark, C. M. Schwaner, H. Zollinger, R. A. 
Baron· MeiviII van Carnbee, H. D. A. Smits en nog 
enkele anderen, ,die toen in Indië bloeiden, stonden 
daar als zoovele waarborgen, dat het aan stof lot den 
opbouwen het in stan~ blijven van een genootschap 
voor de natuurwetenschappen niet zoude ontbreken. 

Deze overwegingen waren de aanleiding to t de 
oprichting van de Koninklijke Natuurkundige Vereeni
ging in Nederlandsch-Indië, waartoe in jul i 1850 
werd gesloten. Dat zij vruchtbaar werkte getuigen 
de 22 deelen van haar Tijdschrift en de 8 deelen 

·Verhandelingen, die zij in hel eerste tienja rig tijdvak 
van haa r bestaan, levens het laalste van Dr. Bleeker's 
verblijf in Indië (die haar president WilS), het Hchl 
deed zien. 

Het glansrijk slagen der Natuu rku ndige Vereeniging 
reeds dadelijk na haar optreden had eene a lgemeene 
opwekking op wetenschappelijk gebied ten gevolge. 

Het Bataviaasch Genootschap meende bij de . 
jeugdige zuster niet . te mogen achte rblijven. Reeds in 
1849 had Bleeker voorgesteld eene reorganisatie van 
het Genootschap, waarbij hel gesplitst zou worden in 
af.deelingen aan bijzondere groepen van wetenschap
pen gewijd, maa r dit plan was toen als niet 
uitvoe rbaar verworpen. Van dit oo rdeel was men reeds 
eenigermate teruggekomen, na de vestiging der 
Natuurkund ige Vereeniging en nadat de plannen 
.gerijpt waren en tot uil.werk ing kwamen tot oprichting 

. van afzonderl ijke Tijdschriften aan de Geneesk undige 
én Rechtswetenschappen gewijd . Maar voor het · 
Gen<?otschap zelve was de tijd toen voorbij, om het 
gehéél der wetenschap te blijven orq.vatten. Hel 
Genootschap achtte het toen zijn taak, zich .meer 
uitsl uitend te bewegen op het gebied de r Taal-, Land
en Vol kenkunde van Nederlandsch-Indië en verwante 
takken der wetenschap. Het Indisch Archief was na 
een twee-jarig bestaan zijn voorga nge rs gevolgd, en 
het Genootschap besloot, zelf een Tijdsch rift op 
te richten gew ij d aan de Indische Ethnologie en 
Linguistiek. Ruim een vit rde eeuw na de oprichting 
bloeit dit tijdschrift nog onverzwakt en werpt nog 
steeds ruimschoots vruchten af (1876). 

Het voorbeeld door de beoefenaars der natuu rwe
tenschappen ~egeven, werd door de Geneeskundigen 
gevolgd. 

In 1852 kwam tot stand de Vereeniging. ter bevor
derin g der geneeskundige Wetenschappen in. Neder
landsch-Indië. Ook deze besloot tot het uitgeven van 
een Tijdschrift. 

De Natuurkundige Vereeniging besloot ·in 1853 het 
initiatief te nemen om der nij verheid in Ind ië een 
een hoogere vlucht te geven, dOor het in 't leven 
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roepen van een Tentoonstelling van nijverheid en 
landbouw te Batavia, waa rvan weder het gevolg was 
de opricht ~ng eene r Maatschapp ij van Nijverheid. 
Den 2den December 1853 \(I\va m die Maatschappij tot ' 
stand, en kort daarna verscheen ook de eerste . 
aflevering van ' haar Tijdsch rift, onder redactie van 
Dr. P. Bleeker. De Maatschappij is gesplitst in 
afdeelingen, die late r zelfstandige inricht ingen zijn 
geworden en eenigsz ins gewijzigde namen hebben 
aangenomen. 

Va·n Hoëve ll , benoemd tot lid van den Ra'ad van 

State, meende de redactie va", het T!Ïdschrift voor 
Nederlandsch-Indië te moe ten neêrleggen. Dat tijd
schrift ha'd toen reeds meer dan het vierde eener 

eeuw bestaan. In Indië had het den stoot gegeven tot 
een .verhoogd geestelijk en wetenschappelijk leven. 
In Nede rland overgeplant was het krachtig opgetre
den voor de belangen van Nederlandsch-Indië en had 
nieJ mi-nder krachtig bijgedragen tot de wijziging van 
koloniale staatkunde in een vr ijgevige zin. De liberale 
partij wensohte het tijdschriU in stand te houden, en 
haar hoofden, vooral van Hoëvell, en Thorbecke, 
haalden Dr. Bleeker over, na van Hoëvell de redactie 
op zich te nemen. Deze nam di e taak gedurende 
vicr jaren op zich en gaf haar toen in handen van 
prof. P. J. Veth, die haar later overgaf aan den heer 
van Soest. 

:::::::::: 

(Overgellomell uit de Geschiedenis 

der Nederl. Boekhandel). 

T entóonstelling 
De fi rma G. Kolff 6: Co. Ie Batavia heeft het voo r

nemen eind Octobe r of begin November een grootc 
tentoonstelling ie houden va n a11e uitgaven in de 
HoJlandsche ·en Maleische taa l, ve.rschenen na den 
lOden Mei 1940. 

Deze exposit ie zal gehouden wo rden in een daar
voor geëigen9c za.a l en ongeveer 5 dagen lot een 
.. "eek dure!). 

Onze 6eckleling is het publiek te wijzen, via een 
ove rzichtelijke tentoonste lling, op de gezamenlijke 
prestaties van boekhan dels en uHgeverijen gedurende 
deze bepaalde pe riode. 

Tevens de belangstell ing wederom eens ext ra te 
vestigen op "Het boek" in verband met de komenden 
feestdagen. 

Naar a lle waarschijnlijkhe id zullen een paar lezin
gen aan deze tentoonste lling wo rden verbonden om 
het geheel zoo aantrekkelijk mogelijk te maken. 

Gaarne wo rdt van all e uitgaven bij Uwe firma 
verschenen na den l Oden -Mei, I ex. in bruikleen 
on tvangen, met het daarbij behoorende reclame
materiaal, a ls b.V. posters, raambiljetten, enz. 

Op den 21en Augustus 1941 

Wij vertrouwen dat deze voorl oopige uiteenzetting 
Uw belangstelling zal hebben en wij rekenen dan ook 
al bij voorbaat op Uw gewaardeerde medewerking. 
Eventueele voo rstellen Uwe rzijds zullen wij zeer ' 
appreciee ren. 

Het is de bedoeling dat deze tentoonstelling ook 
gehouden zal worden, op de andere groote plaatsen 
in Ned.-Indië. . ) 

Beleefd verzoeken wij U Uw uitgaven te zenden aan 
den boekhandel G. Kolff 6: Co., Batavia-C. attentie 
Tentoonstelling. 

I~ DEN HOEK • 

De Du~tschers zij n nogal .gevoelig voor bepaalde 

uitingen van nationale gevoelens en sch rijven bij

voorbeeld boekhandelaa rs prec ies voor wat ze moeten 

elaleercn. En dus was er een Parijsche boekhandelaar, 

die groote port retten van Hitier en Mussolini e ta lee rde 

met écn boek tusschen hen in . . "Les misérables". 

ve rschij nt bij Kolff & Co., Soerabaia in opdracht der Marinevereeniging 

M. M. MERENS: 

De Expeditie naar Algiers 
op de n 125 - jerigen herdenklng!deg ven het bomberdement ven Algiers, weer de Neder
lender.! mltt de Brillen t. r beteugeling ven roofzuchtige plrete n eerbied wisten .1 te dwingen. Pdjs f 1.50 
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Nieuwe uitgaven in Ned. Indië 
Alders. C; J.: Driehoeksmeting voor M. O. en 

V. I-I. O. 3e druk., Batavia - Noordhoff-I(olff 
N.V. 1941, 15.5 >.< 23.5 cm., 93 blz. f 1.45 

Bergsma, L. en R. de Jong: A'\ulo taalboek 11. Nee!. 
Taalmethode voor voortgezet onderwijs 5e druk, 
Baiavia - J. B. Wolter's Uiig. Mij. 1941, 150 blz. 

f 1.50 

. . 
Bouman P. J. en J. C. van Zelm: Onderwijzcrs

boekj~ bij het achtste rekenboek met antwoorden, 
Batavia _ W. Versluys N.V. 1941, 13.3 X 18 cm., 
blz. 477-540, 1-645, 1-86. f 1.30 

Bouman, P. J. cn J. C. van ZeJm: Onderwijzers
boekje bij hel neg~nde re,kenboek met antwoorden. 
Omwerking 1940, Balavl3 - W. Vershlys N.V. 
1941, 13 X 18.8 cm., 48 blz. f 1.15 

Bianchi, A. T. J.: Korte Mededeelingen van het Z I 0 d .. 
Boschtouwproefstation No. 77. Verslag omtrent de Bouman, P. J. en J. C. van e m: n erwl]zers-
proefbaanopname van 19040 in het Boschcomplex boekje bij het tiende re~enboek met an~woorden. 
Semangoes (Res. Palembang), Balavia _ Dept. Omwerking 1940, Batavla - W. Versluys N.V. 
v. E. Z. 1941 ,24.8 X 17.8 cm., 287-328 blz. 1941,13.5 X 19.3 cm., 64 blz. f 1.15 

zonder prijs Broers, A. en R. P. G. Hameetman: leerboek der 
Bokhorst, Dr. S. C.: leerboek der scheikunde Engelse laai I. Handelson(l. 15e druk, Balavia -
. II!B. Middelbaar en Gymn. onderwijs 4e druk, J. B. Wolter's Uitg. Mij. 1941, 13.8 X 19.5 cm., 

Batavia _ J. B. Wolter's Uitg. Mij. 1941, 15.8 X blz. 152 blz. X Woorden I. 42 blz. Ing. f 2.10 
23.6 cm., 157 blz. + Werkb. 8 blz. Geb. f 2.85 . Brunner, Emi1: Ons ge loof, 3e druk. Balavia -

Ing. f 2.50 N.V. G. KoJII" Co., 1941, 14 X 18.8 cm., 177 blz. 
Bokhorst, Dr. S. C.: leerboek der scheikunde Geb. f .. 4.25 

IJS + Werkboek. H. B. S. - Gymnasia en Lycea _Cohen Stuart, Dr. C. P.: Het Sandoegsche BIJbel-
5e druk, Balavia - J. B. Wolter's Uitg. Mij. 1941, huis in oorlogstijd. (Overdruk uit verschille.nde 
193 blz. + werkb. 31 blz. Geb. f 3.25, Ing. f 2.90 Chr. bladen in 1940), Bandoeng - Hel Indisch 

Comité van het Ned. Bijbelgenootschap, 1941, 
16 X 24 cm., 23 blz. zonder .prijs Bongers, H. en J. P. J. Tichier: Graded English + 

woordenlijsi. 4e dr. Voortgezet en Middelbaar on
derwijs, Batavia - J. B. Wolter's Uiig. Mij. 1941 , 
231 blz. + woordenlijst, 36 blz. Ing. f 3.50 

Bos, T. uit de (P. Kasberg) : Plantkunde. Mulo 
7e druk, Batavia - J. B. Wolter's Uitg. Mij., 1941 , 

014.8 )' 23.7 cm., 148 blz. Ing. f 1.90 
8ouman, P. J. en J. C. van Zetm: Onderwijze rs

boekje bij het eerste rekenboek met antwoorden. 
Omwerking 1940. Balavia - W. VerIuys N, V. 
1941, 13.3 X 19.3 CIII., blz. 83-1 16, 1-48. f 0.70 

8ouman, P. J. en J. C. van ZeJm: Onderwijzers
boekje bij het tweede rekenboek met antwoorden. 
Omwerking 1940, Batavia - W. Versluys N.V. 
1941 , 13.2 X 19 cm., 48 blz. f 0.90 

8ouman, P. J. en J. C. van Zelm: Onderwijzers
hoekje bij hef derde rekenboek met anlwoorden, 
Balavia - W. Versluys N.V. 1941, 13.3 X 19 cm., 
blz. 153-192, 1-48, 1-8. f 0.70 

8ouman,' P. J. en J. C. van Zetm: Onderwijzers
boekje bij hel vierde rekenboek mei anlwoorden. 
Omwerk ing 1940, Balavia - W. Versluys N.V. 
1941, 13.5 X 19.5 cm., blz. 48. f 1.15 

8ouman, P. J. en J. C. van Zelm: Onderwijzers
boekje bij het vijfde rekenboek mef antwoorden, 
Balavia - W. Versluvs N.V. 1941 , 13.5 X 19.5 
cm., blz. 265-315, 1-48, 1-20. f 0.90 

80l'man, P. J. en J. C. van Zelm: Ónder\vijzers
boekje bij het zesde rekenboek met antwoorden, 
Batavia - W. Versluys N.V. 1941, 13.5 X 19.3 
cm., blz. 317-408, 1-64, 1-30. f 1.30 

Bovman, P. J. en J. C. van Zelm: Onderwijzers
boekje bij het zevende rekenboek met antwoorden. 
Omwerking 1940, Batavia - W. VersJuvs N.V. 
1941, 13.3 X 19 cm., blz. 409-476, 1-64, 1-32. 

f 1.25 
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Court, J. F. H. Atb. de La: Inleiding lot de 
Nederlandsche lette rkunde. Middelbaar en Kweek
school onderwijs 4e druk, Batavia - J. B. Wol
ler's Uiig. ·Mij. 1941, 13.8 X 19.3 cm., 171 blz. 

Geb. f 2.25, Ing. f 1.90 
De la Court, J. F. H. A.: Een nieuwe wereld. Eerste 

deeltje, 4e druk. Nedrl. laai methode voor het In
landsch onderwijs. Batwia - J. B. Wolter's Uitg. 
Mij. 1941, geill. 14.5 X 20.5 cm 84 blz. f 0.70 

De la Court, J. F. H. A.: Een nieuwe wereld. Tweede 
deellje, 3e druk . Batavia J. B: Wolter's Uitg Mij. 
1941, geilJ., 14.5 X 20.3 cm., 72 blz f 0.60 

De la Court, J. F. H. A.: Een nieuwe were!d, de rde 
deeltje, 3e druk. Nede r\. taal methode voor hel in
landsch onderwijs. Batavia - J. B. Wolter's Uiig. 
Mij., 1941, geill., 14.5 X 20.2 cm., 128 blz. f l.~ 

Diets, P. A. en P. Tazelaar: Taalwerkboek, 7e Irj., 
leer!. Taalonderwijs W. L. O. IOe druk, Batavia
J. B. WolJer's UiIg. Mij., 1941,32 blz f 0.275 

Dijk-Stikker, van: Wij breien. Een verzameling 
nuttige wenken, bijzondere steken, gangbare mo
dellen. - Medan, Vereeniging van huisvrouwen 
1941, gei lJ. 16 X 23.5 cm., 232 blz. Geb. f 3.50 

Dobbenga, J. H. en G. van Zoonen: . Gymnastiek. 
3e druk. Handleiding voor het onderwijs in 
lichaamsoef. aid K. S., Bafavia - I. B. Wolter's 
UiIg. Mij., 1941, 13 X 19.3 cm., 289 blz. 

Geb. f 3.50 
Eenvoudige Recepten: Soerabaia - Vereenigi'o.g van 

Huisvrouwen 1941, 10.6 X 16.8 cm., 30 blz. 
. f 0.25 

Engen, A. van en H. Heidinga: leerboek der 
algebra. deel t. voor voorb. hoger en middelbaar 
onderwijs, Bafavia - Noordhoff-Kolff N. V. 1941, 
15.5 X 24 cm., 160 blz. f 1.95 
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Engen, A. van en H. Heidinga: leerboek der _ Hengel, Hein van: Naar het duin. Bandoeng _ Nix 
algebra:. dee le 11., voo r voorb. hoger en mi ddelbaar &: Co., 1941 , eill, 14.5 X 19.8 cm. 153 blz. 
onderwIJs. Batavla - Noordhoff-Kolff N.V. 1941, g 'f 225 
15.7 X 24 cm., 132. f 1.95 . 

Hofer, J. en J. W. f. H. Broekrna: Panorama. Leer-
Het Evangelie van Mattheus: Bandoeng - Ned boek voor de lagere school, deel IJl, Batavia _ 

Bijbelgenootschap. 1940, 10 X 16 cm., 75 blz.' W V I NV . ers uys .. , 1941, 14.5 X 20.5 cm., 156 blz. 
In g. f 0.07 ' f 1.25 

Het Evangelie van Marcus: Bal1doeng - Ned. Holthaus-Heaviside, E. M.: Nieuwe vereenvou
BiJ'belgenootschap, 1940 10 X 16 cm 47 bi 

• °l z. digc!e Franse cursus voor de lagere school deel I, 
Ing. ·f 0.07s Balavia _ Noordhoff-I<olff N.V., 1941, 13.5 X 

Het Evangelie van Lucas: Bandoeng - Ned. 21 cm. I Gl blz. t 0.95 
Bijbelgenootschap, 1940, 10 X 16 cm., 81 blz. 1 I F d 'k . b . 

Jng f 0 075 -Joe, re erl a: Het paleis van den ka outerkomng, 
Het Evangelie van johannes: Bandoeng· _ Ned Bando.eng - Boekhandel Minerva, 12 teeken ingen 

Bijbelgenootschap, 1940, 10 X 16 cm., 55 blz.' van DICkhoff, 1941. Geb. f 2.75 
Ing. f 0.075 jonkmans, W. P. en Dr. G. j. Nieuwenhuis (Harkink-

_ Handelingen der Apostelen: Bandoen'" _ Ned. Scheffer): Nieuw taal -onderwijs I, 2e druk, 
Bijbelgenootschap, 1940, la X 16 cm~, 72 blz. W. L. O. Balavia - J. B. Woltes's Uitg. Mij., 1941, 

Ing: f 0.07' 13.8 X 19.5 cm., 104 blz. f 0.75 

_ Feestdranken: Soerabaia - Vereeniging van Huis- jonkmans, W. P. en Dr. G. J. Nieuwenhuis (Harkink-
vrouwen 1941, 10.9 X 10.4 cm., 44 blz. f 0.25 ScheUet:): Nieuw taal-onderwijs 6, W. L. O. 

_ Feitkamp, F. H. cn W. j. Wijn: Goft-reglement, Batavia -j. B. Wolter's Uitg. Mij. , 1941, 13.8 X 
Toegal - Drukkerij J. D. de Boer 1941 , 8.5 X 19.5 cm., 118 blz. Ing. f L-
Il cm., 85 blz. f 0.50 Kingma, Drs. J. J. K.: Cours pratique de français 

Ferguson, j. H. A. en Hellinga, G.: Korte ·Mededee- I (troisième édition) : Batavia - Noordhoff-Kolff, 
Iingen van hel Boschbouwproefstation No. 76. 1941,15.2 X 22 cm., 160 blz. 
Hallclelsvolume van hout. Batavia - Dept. van Geb. f 2.25, Ing. f 1.80 
E. Z. 1941, 17.7 X 25 cm., blz. 11 0-1 99. Koenen, M. j. en Dr. J. Endepols: Verklaren hand-

Zonder prijs woordenboek der Nederlandse taal, 1ge druk, 
Formularium Medicamentorum Indicum.: 2e druk. Batavia - J. B. Wolter's Uiig. Mij., 1941, 15.5 X 

Batavia - Bond van apotheken in Ned.-Indië 1941, 19 cm., 1268 blz. (Gedrukt in Amerika). 
10.2 X IG.2 cm., 105 blz. f 2.40 Geb. f 5.90 

Gezellige Paasch-Schotels: 3e druk. Soerabaia - Koenen, M. j. en Th. Lancee: Verklarend zakwoor-
Vereen ig ing van Huisvrouwen, 1940, 15.7 X 22 cm., denboekje de r Nederlandse taal, 7e druk, Batavia _ 
48 blz. f 0 .50 J. B. Wolter's Uiig. Mij., 1941, I1 X 17.2 cm., 

Gunning, j. Hz. J. H.: Een bede voo r eiken dag. 235 blz. f 0.85 
Zesde druk. Batavia - N.V. G. Kolff 6: Co., 1941, Koesnoto, Ir.: De cultuur en de selectie van ' dj arak 
7 X 10 cm., 70 blz. f 0.90 (Ricinus Communis L.) in Ned. Indië Overdruk 

Hard~n, Dr. H. J. en Nijho1t, Ir. J. A.: De samen- uit Landbouw XVII. , Buitenzorg - Landbouw-
stelling van Inheemsche guano's Boengkils cn kundig Instituut ( Landbouwweg 1) 1941 , 17.8 X 

_ Boengkilasschen. Overdruk uit Landbouw XV II , 25 cm., 460-375 blz. . f 0.25 
Buitenzorg - Landbouwkundig Instituut (Land- ...". 
bouwweg I ), 1941, 17.8 X 24.8 cm., blz. 201-210. - Koster, Maren: Bob ~IJ de "HamertJes, Batavla-

f 0.25 Van Goor 1941, geI l\. 15.3 X 20.7 cm., 80 blz. 

Hardon, Dr. H. J. en Nijholt, Ir. J. A: Over de samen- f 1.80 
stelling van Inheemsche djarakzaden (Rivinus Kram, Dr. A. j . C., j. Overweel, J. j. Z. Offringa: 
Communis Linn .) Uv·e rdruk uit la'ndbouw XVII, Aard rijkskunde I, Se druk. Zonneland. Voo rtgezet 
Buitenzorg _ Landbouwkundig Instituut (Land- en Mid.delb. Onderwijs, Balavia - J. B. W.olter's 

. bouwweg I) 1941, 17.8 X 25 cm., blz. 476-485. Uitg. Mij., 1941 , 14.8 X 23.5 cm., 156 blz. 
'f~ In~f~ 

N. V. INTERNATIONALE CREDIET & HANDELSVEREENIGING "ROTTERDAM" 
BATAV1A, CHERIBON, SEMARANG. SOERABAIA, PADANG, BENKOELEN, TANDJONG KARANG, PALEMBANG 

MEDAN, MAKASSAR, PANGKAL PINANG, BANDJERMASIN, PONTIANAK, 

Dupont linnen. Gegarandeerd insecten.vrij 

~ _______________________ K_le_u_r_e_n._m_o_n_'_te_,_s_o_p __ a_a_n_vr_a_a_g __________________________ ~ 
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Krafft Dr. A. J. C'
f 

J. Overweel, J. J. Z. Offringa: Nieuwenhuis, Dr. G. J. en H. P. van der Laak: Ne-
Aa;u rijkSkunde 11 , 7e dr. Lage Land. Voortgezet derlands taalboek VA. H.I.S. en ,Schak,c:lschool, 
~n J\\iddelb. Onderwijs. Batavia J. B. Wolte r's Uitg. 4e druk, Batavia - J. 8. Wolter's UIig. MIJ., 1941, 
Mij., 1941, 14.8 X 23.5 cm., 96 blz. Ing. f 1.40 13.5 X 19.5 cm., 130 blz. Ing. f 0.75 

Nieuwenhuis, Dr. G. J. en H. P. van der Laak: Ne-Kram, Dr. A. J. C., j, Overweel, J. J. Z. Offringa : derlands taalboek VB. H.I.S. en Schakelschool, 
Aardrijkskunde 11 1. De were~~deelen .. 7, druk. 4c druk Balavia _ J. B. Wolter's 1941 , 13.5 X 
Voortaczet en Middelb. OnderwIJs, Batavla - J. B. 19.5 cm'" "128 blz. Ing. f 0.75 
Wolte~'s Uiig. Mij. Ju li 194 1, 14.8 X 23.5 cm., I t 
152 blz. Ing. f 2.25 Het Nieuwe Testament: (Nieuwe vertaling, op as 

van hel Nederiandsch Bijbelgenootschap doo.r de 
Kruyt, Dr. J. P.: Sociale aardrijk.skunde van daa rtoe benoemde commissie bewerkt) "Indische 

Nederland. 2e druk , Balavia W. Versluys N.V. uitgave, inbet oorlogsjaar 1940", Bandoeng Neder-
1941 15 X 22.2 cm., 130 blz. landsch Bijbelgenootschap 1940, ID. X 16 cm., 

' Geb. f 1:80 Ing f 1.50 565 blz. Leer f 2.--, Linnen f 1._, Gecart. f 0.55 
Leertouwer, C. en J. L DaJmijn: Lezen en ver~laan _Norel-Straatsma, A.: Mary J? nes. Het meisje, dal 
.- Taalleesboek JlI. Ned. laalm. v. Mulo, Bala_vla - zoo verlangde ( Ind ische UItgave). Bandoeng-
J. B. Wollc r's UiIg. Mij., 1941 , 13 X I ~ . o cm., Het Bijbelhuis 1940, 15.5 X 20.5 cm., 32 blz. 
88 blz. Ing. f 1.- Ing. f 0.20 

Levij, I: .~V ij sp rt!~en. Spreekonderwits, v?ortge~~t Oosterhoff, p, A. E.: De Mag~eethof, Bamloeng _ 
ondCf\\'IJS, Balavla - J. B. Wolter s Ultg. MIJ ., NV Vorkink 1941 3 teeke l1ln"aen door M, Bosch-
1941, 13.8 X 20.5 cm., 56 blz. Ing. f .0.60 v~n . Drakeste'in, 15 ',X 21 em., ï70 blz. Geb. f 2.25 

Ligthart, jan, H. Scheepstra, A. f. Ph:. Mann : Pim Paassen, W. j. C. en j. H. Ruygrok: .. EenvGudi~e 
en Mien IJl. 12e druk. , Le,:sonde!.wljs W. L. 0., lexlie lwa renkenllis. Nijve rheidsonderwl}s v~or me~~-
Batavia - J. B. Wolter sUItg. MIJ., 1941 , 13.3 X jes 8e druk Balavia _ J. B. Woiter s Uiig. MIJ., 
19.3 cm., 56 blz. Ing. f 0.70 194 1, 13.5 X 18.3 cm., 72 blz. Ing. f 0.95 

Loon, Alb.: Een ma~htig !o_venaar - Batavla - Pieard, Mr. H. W. J.: Je Ma.intiendrai. Nationa,le 
Van Goor 1941, gei l!., 10.0 X 20.8 cm., 78 blz. he rdenkingen, Batavia _ Nlrom, 1941, 16.~ X 

f 1.80 20.8 cm., 36 blz. . f 0.75 
Lubberts, R. L: Arnold en zijn vriendjes, Balavia Prawiradipradja M. en C. j . de Moor: Mijn lees-

- - N.V. G. Kolff & Co., 194 1, geilJ., 14 X 20 cm:! boekje 11. Sch'akelschooI, H. I. en H. C. Onderwijs, 
189 blz. f 2.20 Balavia J. B. Wolters, 1941, 16.8 X 20.5 cm., 

Manders, jo: In Hollànd staal een huis, Bandoeng- 40 blz. Ing. f 0.50 
N.V. Vorkink 1941, 25 X 16.5 em., 292 blz. _Raymond, Alex: Flash Gordon deel I. Batavia.-

Geb. f 4.90, Ing. f 4.- N. V. G. Kolft" Co., 1941, 24.3 X 32 cm., geil !., 
Meyer Drees, E.: K?rte Mededeeli~gen van het 40 bl z. ' f- 3.-

~oschhouwpr.oersla~lOn No. 75 Klemproeven . en . Recepten voor St. Nicolaas ~n . Oudejaarsayond: 4e 
kiemplanten, Batavla - Dept. E. Z., 1941 , ge ii J., druk Soerabaia- Vereemgmg van hU isvrouwen, 
17.8 X 25 cm., 45 blz. f 1.- 1939; geiJI., 15 X 23.5 cm., 28 blz. f 0.50 

MölIenkamp, j. B.: Arsi::n~ Lupin c~ntre Herlock _ Recepten van Chineesehe en Indische gerechten: , 
Sholmès. Lcc tures françaises. Balavla - Noord: Soera ba ia _ Vereeniging van huisv rouwen, 1941, 
hoft-Kolf!, 1941, 13 X 19 cm., 130 bl z. f 1.80 10.8 X 16.8 cm., 12 blz. f 0.25 

- Mulder, G.: ~e kapotte r~it en, Van Goor~s J eug,~- _ Rege'ntschapsambtenaar: Orgaan V. d. vereeniging 
boekj ~s sene 0., Batavla Van Goor UIig, MIJ ., van huisvrouwen 1941, 10.8 X 16.8 em., 12 blz. 
194 1, geil!., 15.5 X 20 cm., 80 blz. f 1.80 f 0.25 

Nathans, Dr. A. D. en Lindeman, Dr . . H.: Natuur- _Roggeveen, Leonard: Jan Jaap is jarig ......... 1, 
kunde .voor de A. M. S. dee l I. Batavla - Noord- Batavia-C. B. van Goor UiIg. Mij., 1941, 16.5 X 
hoff-Kolf!, 194 1, 15.8 X 24 cm., 227 blz. f 3.30 24.5 cm., 80 blz. f 1.80 

Nathans, Dr. A. D. cn Dr. H. Lindeman: Natuurkun- _Roggeveen, Leonard: Daantje doet boodschappen, 
de voor de A. M. S. deel 11. Batavia - Noordhoff- 2e druk, Ba!avia - Van Goor, 1941 , geil!., 
Kolff N. V., 1941, 15.8 X 24 cm., 219 blz. f 3.90 16.5 X 24.5 cm., 79 blz. . f 1.80 

Nathans Dr. A. D. en Lindeman, Dr. H.: Leerboek _Roggeveen, Leonard: Het prinsesje en de rode 
der n~tuurkunde deel 13, voor het middelbaar ~n tovenaar, Batavia - G. B. van Goor Uitg. Mij., 
voorb. hoger onderwijs, Batavia - Noordhoff- 194 1, geill., 16.5 X 24.5 cm., 78 blz. f 1.80 
Kolft N.V., 1941 , 15.8 X ·24 cm., 144 blz. f 2.25 Saltsherr, J. P. en L. P. Ritchi: Algebra en theorie 

Nathans Dr. A. D. en Lindeman, Dr. H.: Leerboek rekenen H, 5e druk Mulo, Batavia _ J. B. Wol-
der n~tuurkunde voor het middelbaar en voorbe- te r's UiIg. Mij., 1941, 15 X 23.5 cm., 128 blz. 
reidend hoger onderwijs deel 1 b, Batavia - Ing. f 1.95 
Noordhoff-Kolff N.V., 1941, 15.8 X 24 cm., Schothorst, Dr. W. van: Geschiedenis der Neder-
121 blz. f 2.25 landse letterkunde deel I. Leer- en leesboek voor 

Nathans, Dr. A. D. en Lindeman, Dr. H.: Leerboek gymnasia en hogere burgerscholen, Batavia _ 
der natuurkunde deel 11, Balavia - Noordhoff- Noordhoff-Kolff, 1941, 15.-8 X 24.3 cm., 327 blz. 
Kolff N.V., 1941, 15.5 X 24 cm., 214 blz. f 3.25 Ing. f 4.25 
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·, . 

• 
Soemodiwirjo, Ir. Teko: Eenige aanteekeningen _ Tan Sin Houw, Ir. en Dr. Ph. de jongh: Mededee-

uit de prakij~ van de voorlichHJ1.g aan de bevolking. lingen van hel Centraal Bureau voor Teohnische 
Overdruk UIt Landbouw XV II. 431-459, Buiten- onderzoekingen der afdeeling nijverheid No. 14. 
zorg - Landbouwkundig Instituut (Landbouwweg Handleiding· voor het bereiden 'Van az ijnzuur vo l-
I), 1941, 17.8 X 25 cm., blz. 431-459 blz. f 0.25 gens de snelazijnmethode. Balavia - Dept. van 

_ Spetter, Lou: Het tovergraan. v. Goor jeugclboekjes Econ. Zaken - AkI. Publicaties, 1941, geilL, 
serie D. Batavia _ G B van Goor 1941 geill 17.8 X 25 cm., 21 blz. f 1.-
15.5 X '20.8 cm., 80 biz . . "f 1.80 Thijn, Dr. A. van (M. L Kobus) : Inleiding lo! de 

beschrijvende meetkunde. Middelb. 6: Gymn. On~ 
Stapel, Or .. f. W.: Beknopt leerboek der Vaderlandse derwijs, lIe druk, Batavia - J. B. WoJter's Uitg. 

geschiedenis. Mulo, Iie druk, Batavia - J. B. Mij., 1941, 136 blz. Ing. t 2.25, geb. ·f 2.50 
Wolte r's Uitg. Mij., 1941, 115 blz. f 1.50 Tichelaar, Ds. P. A.: Zwijg nict! Preekenserie 4e 

Stavast, W., G. Kok (L. J. D'haens _ H. C. Meyer): jaargang No. 8, Bandoeng - Algem. Prot. PubIi-
Derde taalboekje, taalmethode H. I. S. 4e druk, catiebureau, 1941, 12 X 22.3 em., 11 ~Iz. 
Batavia - J. B. Wolter's Uitg. Mij. 1941 17 X per halfjaar t 1.-
21 cm., 48 blz. ' Ing.'t 0.30 _ Tomkins, David: Album versjes. Batavia-G. B. 

Sla t W G K k' 0 . van Goor, 1941, 11 X 15.5 cm., 16 blz. f 0.50 
vas, • en : ." o. ~s eigen boek I. 3,e dr.uk, Visser, Dr. S. W. en Drs. Tj. L. Reitsma: Bekn. 
H~.lI. Inl. onde~wIJs, Batavla - J. B. Wolter sUItg; leerboek der na tuu rku.ndige aar.clrijkskunde. 6e 
MIJ., 1941, geil!., 16.8 X 21 cm., 63 blz. t 0.60 druk. Middelbaar, Gymn. 6: .Kweekschool Onder-

Stavast, W., G. Kok (L J. D'haens - H. C. Meyer): wijs, ~atavia - j. B. Wolters Uitg. Mij, 1941, 
Vierde taalboekje, 4e dr. Taalm. H. I. S., Batavia --..,; 15 X 23.5 em., 101 ·blz. Ing. t 1.30 
J. B. Wolter's Uitg. Mij., 1941, 17 X 21 cm., Walterida, Mat Crijns, Br. Aberlus: Omhoog de 
48 blz. Ing. f 0.30 harten, 111, 4e druk, Leesboek voor R. K. schol~n, 

Batavia - j. B. Wol te r's Uitg. Mij. 1941, 13.7 X 
18 cm., 135 blz. Ing. f 0.95 Steilberg, C. Ch.: Krachtwerktuigen, deel 11. 

Stoommachines en moto ren 2e druk. Leerboek ten 
dienste van het ambachtsonderwijs in Ned. Indië, 
Batavia - Noordhoff-Kolff, 1941,20.8 X 27.5 cm., 
87 blz. f 2.80 

_. Stelti, Elisabeth: Marleentje. Serie "De 4 jaarge
tijden", Batavia - N.V. G. Kolff 6: Co. , 1941, 
illustratie van Hans van Leeuwen, 15 X 20.5 cm., 
117 blz. f 2.25 

Walterida, Mat. Crijns, BI'. Albertus: Omhoog de 
harten, III A, 4e druk, Leesboek voo r R. K. Scho
len, Batavia - j. B. Wolt.er's Uitg. Mij., 1941, 
13.7 X 18 cm., 143 blz. Ing. f 0.95 

Wesselink, W. H. A.: Beknopt leerboek der 
economische geschiedenis, voo r In-dië bewerkt door 
K. VII, Balavia - N.V. Noordhoff-Kolfl, 1941, 
15.5 X .23.8 cm., 237 blz. f 3.25 

Uitgaven in de Inheemsche Talen 
Abdoelsoedijana, R.: Gambar bisa omong 1. _lndjil Soetji, mitoeroet saka panganggitè Matteoes: 

Batavia - Balé Poestaka 1941, 14.5 X 20.5 cm., (Mattheüs-evangelie) British and Foreign Bible 
16 blz. f 0.10 Society/Nalional Bible Society of Scotland/Neder-

Abdoelsoedijana, R.: Gambar bisa omong 2. landsch Bijbelgenootschap, Bandoeng, 1940, 13.5 
Batavia - Balé Poestaka 1941, 14.6 X 20.4 cm., X 18.5 cm., blz. 117, Javaanseh, lavo karakters. 
16 blz. f 0.10 Ing. f 0.04 

Abdoetsoedijana, R.: Gambar bisa omong 3. _Indjil Soetji, mitoeroet saka panganggite Mattheoes.: 
Batavia - Balé Poestaka 1941, 14.5 X 20.3 cm., (Mattheüs-evangelie), British and Foreign Bible 
16 blz. f 0.10 Society/National Bible Society of Scotland/Nede r-

Claessen, F. H. A., Sadarjoen, M. cn Sastrasoewig- . landsch Bijbelgenootschap, Ba~doeng, 1940, 13.5 
nja, S.: Dolanal1. Boekoe gegaran moelang, Bata- X 18.5 cm. , blz. 80, Javaansch, Lat. karakters. 
via - Balé Poeslaka, 1941, 14.6 X 20.2 cm., Ing. f 0.04 
92 blz. . t 0.92 _ Indjil Soetji, mit~eroet: .saka pang~ggit~ Loek~: 

Crijns, M. en Schuit, A: 5eneng etoeng, deel I, (Lltkas.-evangel~e) Bntls~ and forelgn Blble Socle-
Balavia _ W. Versluys N.V. 1941 , 13.3 X 19.5 ty/Nahonal .. Blble Society of Scotland/Neder-
cm., '120 blz. lat. karakters. f 0.40 landsch BIJbelgenootschap. Bandoellg, 1940, 

H d W
· R d . B P H Pb' 13.5 X 18.5 cm., blz . 123 Javaansch, Jav. karakiers. 

oe yana - ara: e actie . '. . oe~oe aJa, In . f 0.04 
Djocja - "Dwara-Warta" (Krapld) Ju li 1941, g 
geill., 20.8 X 29.2 cm., blz. 

Abon. per kwartaal f 0.40 
Indjil Soetji, mitoeroet saka pangganggite Markoes: 

- (Markus-evangelie) British and Foreign Bible 
Society/National Bible Society of ScotiandjNeder
landsch Bijbelgenootschap, Bandoeng, 1940, 13.5 X 
18.5 cm., blz. 74, j avaanseh, l avo karakters. 

Ing. f 0.04 

Gev,.aagd: 

WERKJE OVER PAPIAMENTO 
door 

BOEKHANDEL v/h VAREKAMP & Co. 
MEDAN 
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Jodjil Soetji, mitoeroet saka paoganggite Loekas : 
(Lukas-evangelie) Bri tish and Foreign Bible So
ciety / Nederlandsch Bijbelgenootschap j National 
Bible Society of Scotland. Bandoeng, 1940, 
13.5 X 18.5 cm., blz. 89, javaansch, Lat. karakte rs. 

Ing. f 0.04 
_ Indjil Soetji, mitoeroet saka panganggite Markoes.: 

(Markus-evangelie) Brit ish and Foreign Bible So
ciety/Ned. BiJbelgenootschapj National Bible So
ciety of Scotland, Ha ndoeng, 1940, 13.5 X 18.5 cm., 
b lz. 52, j avaanseh, Lat. karakters. Ing. f 0.04 

Onvlee, Or. L. en Ndair"o Mbili: Li' j kira ndaa ndiki. 
Li'j ndandi ndaa nge r.o. 11. La ra paliina Maromba 
Jeioe mono lakawa papanoengana. (Bijbclsch 
Leesboek 11. Nieuw Testament) Ned. Bijbelgenoot
schap, Bandoeng 1939, 13 ill., 1 kaart, 15.5 X 
23.5 cm., Waijêwaasch ( W . Soemba). Lat. karak
ters, blz . VI + 143 f 0.25 

Saadah Alim : Taman penghiboer hati, Batavia -
Bah.! Poestaka 1941, 14.5 X 20 cm., 88 blz. f 0.48 

SChweitzer, M. & H.: Nja'nj ian baharoe, Batavia, -
Indjil Soetji, mitoeroet saka pangganggite Jochanan: Chr. Ma l. Lectuurvereeniging, 1941, 15.5 X 24 em., 

(Johannes-evangelie) Brilish and Foreign Bible Mal. 39 blz. f 0.25 
Society/Nalional Bible Society of Scotiandj Nede r- .... 
landsch Bijbelgenootschap, Bandoeng, 1940, _ Soekandar: T'heone lan praktiJk, Soera~a l a -
13.5 X 18.5 cm. , 92 blz . Ing. f 0.04 Bouwk undig aannemer "De Goeboek" Wonoredjo 

4-1 23, 1941 , 10.5 X 15.3 Ctll., 50 blz. Lat. ka
rakters. "f 0.60 

_ Kitab perdjandjian baharoe: (Nieuw Testament), 
N.B. Hierb ij inlegge r van 14 blz. getiteld: "Salinan 
al-Kiiab A\elajoe jang baharoe -da n 'am bagi tanah 
Hindia BeJanda dan !Semenandjoeng tanah Melajoe" 
zonder jaartal. British and For-eign Bible Societyj 
NationaJ Bible Society of ScotlandjNederlandsch 
Bijbelgenootschap, Bandoeng, 1940, 3e <Iruk, 
11 X 15.5 cm., blz. 738, Hoogmaleisch (z.g. Een
heidsvertaling), Lat. ka rakiers. f 0.85 

Nieuwenhuis, G. J., Spijkerman, A. C. en Morreau, 0 .: 
Seral toer.toenan panganggénipoen. " Pamboeka
ning Nalar"' djilid 4 lan 5, Batavia-Noordhoff _ 
Kolif N. V., 1941, 13.5 X 19.5 cm., 60 blz. Lat. 
karakters. f 0.30 

Nieuwenhuis, G. J. en Spijkerman, A. C.: Pamboe
kaning nala r, Djilid 4, Batav ia ~ Noordhoff-Kolff 
N. V., 1941, 13.7 X 19.2 cm., 103 blz. Lal. ka
rakters. f 0.30 

Onvlee, Dr. L. en Ndairo Mbili: Li'i kira ndaa 
ndîki, Li' i ndandi ndaa ngero. I. Walingge ka
woenga dadi ,tana läpa la ba nadadi Maro mba jezoe. 
(Bijbelsch leesboek I. Oud Testament) Ned. Bij
belgenootschap, Bandoeng 1938, 22 nl., I kaart, 
15.5 X 23.5 cm., blz. V + 219, Waijéwaasch (W. 
Soemba ), Lat. ka rakters. f 0.25 

Soeria Di Radja dan Mardjana: Lekas dan gampang 
I. Maleise taa lmelhode voor Jav. sprekenden; Ba
tavia - J. B. Wolter's Uiig. Mij . 1941, 13 X 
19.8 cm., 128 blz. Ing. f 0.55 

Soetan Sanif : "Kedelai. Koentji tani 5, Batavia -
Balai Poesta ka, 1941, geill. 15.5 X 23 cm., 20 blz. 

f 0.20 

Roestam Soetan Palindih: 
Peroesahaan penerbitan 
13 X l~ cm., 56 blz. 

Panggilan darah, Djocja 
KAllE ( Kolf! Bun;ng), 

f 0.35 

Soetomo: Anclang teroena. Batavia - Balé Poes-
taka, 1941, 14.5 X 20 cm., 184 blz. f 1.-

Zainoe'ddin-Moro, . S. NoerHngkoengan Dapoer: 
Male is kookboekje voor meisjes vervolgscholen, 
Balavia - J. 13. Wolter's Uiig. Mij., 1941,68 blz. 

Ing. f 0.40 

Zam, Soetan Moehammad: laman baroe, Maleise 
-bloemlezing in Arab. ka r., 2e druk, Batavia -
J. B. Wolter's Uitg. Mij., 1941 , 15 X 23 cm., 
188 blz. Ing. f 2.25 

JACOBSON VAN DEN BERG & Co. 
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blijven Uw papierleveranciers. Wij handhaven onze service. 

VESTIGINGEN IN N. O. INDIË 

BATAVJA. SEMARANG. SOERABAJA, CHERIBON, BANDOENG, DEN PASSAR, MEDAN, PADANG, 

PALEMBANG, TElOK BETONG. MACASSAR. MENADO, SAMARINDA, PONTIANAK, BANDJERMASIN. 

KolI! - Socr. bar. 
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2e Jaargang No. 9 Seplember 1941 

NIEUWSBLAD 
VOOR DEN BOEKHANDEL IN NED. OOST INDIE 
UITGAVE: N. V. "G. KOLFF 6. Co .. SOERABAIA • REDACTEUR G. OCKELOEN 
VERSCHIJNT MAANDELlIKS ABONNEMENTSPRIJS PER lAAR F 8._ 

Het Nieuwsblad voor den Boekhandel 
N J. beslissing der jaarvergadering der Vereeniging 
van Indische boekhandelaren zal het Nieuwsblad 
voor den Boekhandel voor Indië met ingang van 
I Januari 1942 vercenigingsorgaan worden. Twee 
jaargangen zijn dan in de huidige vorm verschenen . 
I-I et zal daarom goed zijn na te gaan hoc het 
Ncclerlandsche Nieuwsblad voor den Boekhandel is 
ontstaan en gegroeid, teneinde van de opgedane 
ervaring profijt te kunnen trekken. 

Onderstaand wordt alle reerst opgenomen, hetgeen 
de Heer Th. Wink in zijn boekje Instellingen der 
vere:migil1g tcr bevorderillg. Va:l de belangen der 
boekhalldel schreef 0111 daarna een vergelijking te 
treffen met Indië. 

Geschiedenis 
Na eenige mislukte pogingen, om aan de Ver

eel1:ging ter bevordering 'O'a n de belangen des 
Boekhandels, die toch al van 1815 af bestond, een 
orgaan Ier beschikking te stellen, werd door parti
culier initi atief een vakblad gesticht, dat korten tijd 
na zijn ontstaan NIEuwsnÜD VOOR DEN BOEKHANDEL 
zou heeten. Op 8 januari van 1834 verscheen te 
's Gravenhage een blaadje van vier pagina's, genaamd 
NEDERLANDSCl'l LETTERKUNDIG NIEUWSBLAD. Was 
de oorspronkelijke opzet van den uitgever, S. de 
Visser, boekverkooper op het Plein te 's Gravenhage, 
een blad voor boekenvrienden te stichten, toen drie 
kwartalen van het jaar 1834 verstreken waren, 
berichtte hij den boekhandel, dat zijn blad, thans 
herdoopt in NIEUWSBLAD VOOR ' DEN BOEKHANDEL, in 
het vervolg Ilgeheel ten nutte van H. H. Boekhan
delaren (zou) strekken". Van 1 October 1834 af is 
het Nieuwsblad dus zuiver vakorgaan. 

1 januari 1840 ging de uitgave over in handen 
van J. M. van ' t Haaff, die tevens als eerste redacteur 
van het Nieuwsblad wonlt genoemd. Deze slaagde 
er in, om een in 1839 opgerichte concurrent, het in 
Rotterdam uitgegeven WEEI{BLAD VOOR DEN BOEK
HANDEL, met het Nicmvsébd te vereenigen. De 
boekenverkooper j . L. C. jacob werd mede uitgever 

/' 

en waarschijnlijk tevens de voornaamste medewerker 
voor het redactionee le gedeelte. Deze jacob, een 
curieuze figuur in den boekhandel, was Zwitser van 
origine. Op jeugdigen leeftijd kwam hij naar Holland, 
waar hij in den boekhandel werd opgeleid en zich 

. voo ral aan den antiquarischcn handel wijdde. Hij was 
het type van den boekEefhebber - ecn kamer
geleerde, dikwijls ziek, met maar één hartstocht: 
het bock. 

'" 

Ecn tweede WEEKBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 
werd in 1851 ges tich t door eenige jonge boek
ve rkoopcrs: P. N. van Kampcn, W. H. Kirberger, 
P. Kraay jr., j . C. Loman en Marl. Nijhoff. Het 
beleefde drie jaargangen en toonde een heel wat 
aantrekkelijker beeld dan hct tocnmalige Nieuwsblad. 

Het hield op te verschijnen, toen de Vereeniging, 
die reeds ve rscheidene keeren gebruik gemaakt had 
van het NIEUWSIJ LAD VOOR OEN BOEKHANDEL, om er 
mededeelillgen in te latcn verschijnl.!n, dit tot haar 
orgaan maakte, wat in 1854 geschiedde. Men 
hoopte, dat dit nu aan hooger gestelde ve rwachtingen 
zou voldoen, wat echter niet het geval bleek. 

Het duurde tot 1864 voor er van de Vereeniging 
zelve het voorstel kwam, een commissie te benoemen, 
die moest nagaan, door wclke middelen het 
Nieuwsblad verbeterd zou kunnen worden. Het 
resultaat was, dat S. C. van Doesburgh, de Leidsche 
boekverkooper, in 1865 de redactie op zich nam. 
Reeds twee jaar later bedankte hij en nam 
G. L. Funke, die late r de stichter van het NieulVS 
van dcn Dag zou worden, de leiding van het 
NieulVsblad over. Het was voornamelijk de wensch 
dat het Nicuwsbl!':d té Amsterdam zou verschijnen, 
die de OOrzaak werd, dat de Vereelligillg haar orgaan 
van den eigenaar, J. M. van ' t Haan te 's Gravenhage, 
overnam. 

Na lange onderhandelingen teekenden het Bestuur 
der Vereeniging CEl j . M. van 't Haaff in December 
1869 het contract, waarbij het NieulVsblad aan de 
Vereenigi llg werd verkocht voor f 10.000.- . 
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G. L. Funke, die bedankt had voor de redactie, 
werd in 1871, vervàngen door C. Zwaardemaker, die 
tot redacteur-administrateur was benoemd door het 
Bestuur der Vereeniging. De Commissie tot her
vorming van het Nieuwsblad, die bij de overna'me 
van het Nieuwsblad was benoemd, bleef voortbestaan 
als Commissie van Toezicht en stelde een instructie 
voor den redacteur-administrateur vast. We vinden 
in deze instructie, dat in het Nieuwsblad moeten 
worden opgenomen: een lijst van nieuwe boeken, een 
lijst van in prijs verminderde boeken, aankondigingen 
van nog te \'erschijnen boeken. Vermeld moesten 
worden de belangrijkste Fransehe, Engelsche en 
Duitsche titels en de afloop van fonds-veilingen. 
Iedere maand zou in het Nieuwsblad opgave worden 
gedaan van beoordeelingen van Nederlandsche uit
gaven in binllen- en buitenlandsche tijdschriften. Wat 
het redactioneele gedeelte betreft, verdienen mede
deelingen, het boekverkoopers-belang betreffende, 
den \'oorrang boven letterkundige bijdragen. 

Reeds vroeger had men herhaaldelijk een beroep 
gedaan op vooraanstaande yakgenooten, 0111 bijdragen 
voor het Nieuwsblad te krijgen. Ook thans, nu het 
Nieuwsblad eigendom v,an de Vereeniging was 
geworden, geschiedde dit weer, doch evenals vroeger 
verflauwde de belangstelling al spoedig en werd de 
verzorging .van hel redactioneele gedeelte geheel aan 
den redacteur overgelaten. 

Wat er aan belangrijks in het Nieuwsblad en in het 
Weekblad voor den Boekhandel (van 1851) heeft 
gestaan, is in 1884 verzameld en door de Vereeniging 
uitgegeven als eerste deel van de Bijdragen tot de 
geschiedenis van den Nederlandsehen boekhandel. 
Het tweede deel van deze bijdragen ving aan met de 
geschiedenis van de Nieuwsbladen voor den boek
handel, door Mr. W. P. Sautijn Kluit. 

De Commissie van Toezicht bestond van 18ö9 tet 
1884 toen zij op haar eigen voorstel werd opgeheven 
en het toezicht op het Nieuwsblad bij het bestuur 
kwam. 

Nadat zijn gezondheid al geruimen tijd geschokt 
was geweest, werd de heer Zwaardemaker in 1887 
ernstig ziek en overleed op 29 October van dat jaar. 
De heer S. L van Looy, toen nog boekhandelaar op 
den Nieuwezifds Voorburgwal te Amsterdam, volgde 
hem op, doch bedankte voor het redacteurschap, toen 
hij zich met de uitgeverij ging bezighouden. In 1892 
benoemde het Bestuur den heer A. S. de RochenlOnt 
in de plaats van den heer Van Looy en dezen is tot 
1914 de verzorging van het Nieuwsblad opgedragen 
geweest. Hij was een ambitieus man, goed stylist, 
maar vooral in later jaren niet gemakkeJijk voor 
anderen en waarschijnlijk ook niet voor zichzelf. Het 

werd Iloodig, dat de Commissie van Toezicht weer 
werd ingesteld, wat in 1896 geschiedde. 

Herhaaldelijk heeft men, ook tijdens het redacteur
schap van De Rochemont, getracht het Nieuwsblad 
te reorganiseeren, steeds weer bleek ten slotte de 
weusch der leden een vakblad, dat slechts nieuws ' 
zou geven. 

Na jarenlang gesukkeld te hebben, overleed De 
Rochemont in lY14, ·opgevolgd door den heer 
P. Bausch, die twintig jaar lang zijn taak trOuw heeft 
vervuld, die de verhu,zing van de Vereeniging en 
dus ook van het Nieuwsblad naar de Heerengracht 
124-128 meemaakte en zijn beste krachten aan het 
orgaan der Vereeniging gegeven heeft, al kOIl ook 
hij het niet ietlereell naar oen zin makt'll. Toen hij 
op 7 November 1933 overleed, volgde de schrijver 
van dit werkje hem, aanvankelij~ tijdelijk, na 
I Januari 1934 definitief op. 

Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel 

In dit reglement van de Vereeiliging is tegenwoor
dig de r~geli.ng betreffende toezicht, redactie, 
administrat.e, inhoud, vorm, prijs, abonnementen en 
advertentlcs vastgelegd. De handhaving ervan is 
opgedragen aan een Commissie van Toezicht, 
bC:.taanoe uit drie leden der Vereeniging die te 
Amsterdam gevest igd moeten zijn. De benoeming van 
den redacteur geschiedt door hel Besluur der 
Vereell.gulg op voorstel van de Commissie van 
Toezicht. 

Oflic:eel gedeelte 

Het begin van den inhoud wordt gevormd door de 
melledeeuugen van Bestuur en Commissies. Hierin 
kan men o.a. vinden de wijzigingen in de lijsten van 

. erkende boekhandelaren, erkende uitgevers en . 
erkende leesbibliotheekhouders en de titelS van de 
ter vertaling aangeleekende buitenlandsche boeken. 

Redactioneel gedeelte 

Tot de vaste rubrieken in dit gedeelte behooren 
berichten omtrent faillissementen en surseances van 
betaling, mededeelingen omtrent nieuwe vennoot
schappen, omtrent in voorbereiding zijnde' nieuwe 
uitgaven en het letterkundig radio-programma voor 
de komende dagen. 

Niet opgenomen mag worden critiek van in 
Nederland verschenen uitgaven, tenzij die uitgaven op 
den boekhandel betrekking hebben. 

Wat de ingezonden stukken betreft, gelden de 
volgende bepalingen: Zij moelen voor het vak van 
belang zijn en in behoorlijken vorm gesteld. Bevatten 
zij persoonlijkheden, dan moeten de inzenders voluit 
onderteekenen. In dit laatste geval krijgt hij, wiens 



naam in het stuk genoemd is, een proef, met de 
uit nood i ging 0111, desgewenscht, een antwoord in te 
zenden. Komt dit antwoord niet binnen drie dagen, 
dan wordt het stuk zonder antwoord geplaa tst. 
Omtrent de plaatsing van alle ingezonden stukken 
moet de Commissie van Toezicht gehoord worden. 
De copy van niet-geplàatsle stukken wordt alleen dan 
aan den inzender teruggezonden, als hierom bij de 
inzending is gevraagd. 

Tot het redactioneel gedeelte behoort ook de lijst 
van nieuwe Nederlandsche uitgaven. Art. 12 van het 
Reglement voor he! Verkeersrecht verplicht den uit
gever, bij de verschijning ·van elk zijner uitgaven een 
exemplaar daarvan aan de redacEe van het 
NieulVsbbd te zenden met opgave van den prijs. De 
titelbeschrijving daarvan heeft plaats volgens 
bepaalde regels; zij gaat uit van den leks t der titel
pagina. Bij het insturen van vertaalde boeken dient 
de uitgever den titel van het oorspronkelijke werk 
op te geven, daar deze achter den Nederlandschen 
titel vermeld moet worden. 

Is de uitgever van een boek, welks titel opgenomen 
zal . worden, niet erkend, dan komt er vóór dien titel 
in het Nieuwsblad een t teeken. 

Op deze wijze wordt de grondslag voor de Neder
landsche bibliografie gelegd, immers, de lijst van 
nieuwe Nederlandsche uitgaven in het NieulVsbl~d 
lever! hoofdzakelijk het materiaal voor de samen
stelling de r Brinkman's jaarlijksche en vijfjaarlijksche 
catalogi. . 

Advertenties 
Adverteerders in het Nieuwsblad dienen als bin

dend te erkennen het Reglement voor het NieulVsblad 
voor den Boekhandel en de artikelen 13 tot en met 
18, 20 en 21 van het Reglement voor hef Verkeers
recht. De regelp rijs is voor niet-leden der Vereeniging 
hooger dan voor de leden, wat ook geldt voor de 
contractueel te nemen regels. Worden in een adver
tentie uitgaven aangeboden, dan moet de naam van 
den aanbieder worden vermeld. Tevens geldt de 
bepaling, dat na den verschijningsdatum van een 
boek ten minste zes maanden moete l~ zijn verloopen, 

I Op den 27'· August ... 1941 

voordat het door een ander dan den uitgever per 
advertentie mag worden aangeboden. 

Overigens accepteert de ad.ministratie slechts 
advertenties van in hun vak georganiseerde firma's, 
terwijl in het algemeen de Commissie van Toezicht 
bevoegd is, om advertenties te weigeren. 

Tegen een special en, lagen regelprijs kunnen in de 
advertentierubriek gevraagde en aangeboden boek
titels worden opgenomen, waartoe bonboekjes als 
betalingsmiddel verkrijgbaar zijn. 

Abonnementen 

Het Nieuwsblad, dat twee maal per week ver
schijnt, wordt als orgaan der Vereeniging gratis aan 
haar leden toegezonden. De boekhandelaren, die na 
Juli 1934 erkend zijn, hebben zich door het Reglement 
vaar het Verkeersrecht verplicht gezien, zich tegen 
f 15.- per jaar te abonneeren. Over aanvragen van 
anderen beslist het Bestuur der Vereeniging de prijs 
is dan f 24.- per jaar. In bepaalde gevallen, ver
band houdende met s!ra[fen, vastgelegd in het 
Reglemcnt voor het Verkeersrecht, of wanneer de 
geabonneerde niet aan zijn geldelijke verplichtingen 
voldoet, kan de Commissie van Toezicht de toezen
ding van het Nieuwsblad doen staken. Tot ZOQver 
Th. Wink in genoemd boekje. 

Reglef!1ent vnn het Nieuwsblad voor den Boekhandel 
In Nederland werd een Commissie voor Toezicht 

benoemd op voorstel van het bestuur der vereeniging! 
Voor Indië lijkt dit onnoodig. daar het blaadje hier
voor te gering van omvang is en het eerst ·nog zal 
moetcn groeien, alvorens een dergelijke grootere 
opzet gewenscht zal zijn. 

Off1c:eel gedeelte 
Het bestuur V.1. B. kan hierin mededeelingen doen, 

dle zij noodig acht voor de leden. 

Redactioneel gedeelte 
De redacteur zal ingezonden stukken zeer op prijs 

ste llen. Onwillekeurig vraagt de redactie van het 
Nieuwsblad eenigen tijd vooral wanneer artikelen 
geschreven moeten worden, waarvoor onderzoek 
vooraf r.oodig is, zoo als de artikelen over drukkers en 

verscheen bij Kolff & Co., Soera ba ia in opdracht der Marinevereenlging 

M. M. MER E N S: 

De EXI,etlit ie 'H,nr· A..l:riers 
op den 125 -Jorlgf' n herdenkingsdag van het bomb_rdement ven Algiers. wou de Neder
landers mèf de Brllfen ter beteugeling nn roofzuchHgo piraten eerbied wisten ef tt. dWingen. Pdjs 11.~ 
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boekhandelaren in Indië, bibliotheken in Indië, die 
reeds gepubliceerd werden. Tot het redactioneel 
gedeelte behoort ook de opname van in Indië ver
schenen boeken. In Nederland bestaat de bepaling, 
dat één exemplaar van elk nieuw verschenen bock 
aan de redacEe van hef Nieuwsblad gezonden moet 
worden. In Indië bestaat deze bepaling nog niet, 
zood at van volledigheid, ondanks veel recherchewerk 
geen sprake kan zijn. Dit is jammer, want deze lijst 
moet de grondslag vormen van de bibliografie van 
in Indië verschenen boeken en tijdschriften. Iedere 
boekhandelaar, die wat langer in Indië is, zal bekend 
zijn, hoeveel moeite het vroeger soms kostte de 
uitgever te vinden van een in Ind:ë verschenen bock 
of tijdschrHt, dat men niet kende. De leden der 
Vereeniging zullen zooveel mogelijk dienen mede te 
werken om deze lijst zoo volledig mogelijk te maken. 
De firma van Dorp en Ribbens Djocja zijn de eenigen, 
die opgaven inzonden van boeken, die niet waren 
opgenomen. De andere leden mogen hieraan een 
voorbeeld nemen. De heeren uitgevers hebben ook 
belang bij deze lijst, zoodat van deze zijde mede
werking gevraagd mag worden: 

Advertenties 

Tot nu toe worden ·alleen advertenties ontvangen 
van twee belangstellende papierimporteurs. De oplage 
\'an het N:euwsblad is gering (250 exemplaren) in 
verband met het kleine aantal boekhandelaren in 
Jnd:ë. Hel is een bezwaar, dat het Nieuwsblad slechts 
eens per maand verschijnt, omdat daardoor dikwijls 
advertenties nret geplaatst kunnen worden. Dit is 
e·chlér een vis:euze cirkel, want geven de uitgevers 

meer advertent!es op, dan zou het nieuwsblad wellicht 
eens per week gaan verschijnen. 

De prijs van deze advertenHes behoeft niet hoog 
te zijn f 10.- een heele, f G.- een halve en f 3.50 

een kwart pagj'n.a. 
Vooral in verband met het volgende zou het IlOoelig 

zijn eens per week te gaan verschijnen. Wij stellen 
ons voor een rubriek van gevraagde boeken te 
openen. Wan·neer alle boekhandelaren hieraan 
volledig mede doen, kan dit vooral in dezen tijd een 
belangrijke rllbriek worden. Vele bestellingen worden 

. door alle boekhandelaren ontvangen, die niet uit
gevoerd kunnen worden) terwijl bij andere boek
handelaren de kasten nog gevuld zijn met boeken, 
die men graag geplaatst zou zien. Het is noodig een 
proef te nemen en hangt het resultaat niet af van 
cle opgegeven lijsten gev.raagde boeken, doch van de 
aangeboden boeken. Plaatst men 11.1. enkele malen 
lijsten en ontvangt men geen enkele aambieding, dan 
is het genoegen er spoedig af. 

Wij stellen ons voor een kleinere letter voor deze 
rubriek te gebru:ken en per regel f 0.1 0 te berekenen. 
Eens per ia ar wordt van het gebruikte aantal regels 
een rekening opgemaakt. 

Abonnementen 

Het n:euwsblad warde gratis verstrekt aan leden. 
Boekhandelaren buiten Indië kunnen zich aban·neeren 
tegen f 5.- per jaar zoo lang het Nieuwsblad 
maandelijks zal verschijnen. 

Moge het Nieuwsblad· voor den boekhandel in Ned. 
Indië door de voorgestelde wijzigingen aan belang
stelling winnen. 

:::::::;:;::::;::;:::::::;::::;:::::- ."' 

Nieuwe uitgaven • 
In Ned. Indië 

Adv;es van de commissie ter voorbereidi'ng van een 
faculteit van landbouw-wetenschap. Builenzorg, 
Vereen:ging van hoogere Ambtenaren bij het 
bosch wezen in N. O. 1., 1941, X cm., blz. 

zonder prijs 
_ Arnold, Caec1lia: Jeugd in nood. Batavia, Drukkerij 

De Unie, 1941, lG X 21 cm .. 305 blz. 
ing. f 3 75 geb. f 450 

_ Bakker, . Frouke: [rma. Djocja, Ribb::!ns Boeken~ 
depOt, 1941, geil!., 17 X 20 cm., 107 blz. 

geb. f 1.2Ó 
_ Beecher-Stowe. H.: De hut van 00111 Tom. (Serie 

Oud Goud deel 11). Opnieuw verteld door P. de 
Zeeuw, I. Gzn. Batavia, G. B. v. Goor Zonen's 
Uitg. Mij., 1941, geîll., IG X 21.5 cm., 164 blz. 

. geb. f 2.90 
_Bellamij, Edward: In · het iaar 2000. Bandoeng, 

Centrale voor Ned. J.ndië der Internationale Veree
niging "BelIamy", 1935, 13.5 X 20 cm., 205 blz. 

. _ _ ____ . f 1·50 

Bilt, F. A. v. d., .I. K. M. Dusselcforo en G. 1. H. 
Matth'jsen: Antwoorden handelsrekenen I, . t I el 
12e druk. Batavia, J. B. Wolters' UitO'. Mij., 1941. 

o f 0.35 

B'It. F. A. v. d., .I. K. M. · D~sseldorp en G. j. H. 
Matfhïsen: Antwoorden handelsrekenen lil, Sel 
ge druk. Batavia, J. B. Wolters' Uitg . .Mij., 1941-

f 0.35 

Blink, T. van den en J. Eigenhuis: Door bloeiende 
ve.l.den J, 10e druk. Batavia, J. B. Walters' Uiig. 
MIJ., 1941, 14 X 20 cm., 96 blz. f 0.65 

Blink, T. vetn den en J. Eigenhuis: Door bloeiende 
ve.l.den 11, ge druk. Batavia. I. B. Wolters' IlitP.'. 
MIl·, 1941, 14X20 cm., 100 blz. fO.65 

Blink, T. v?n den en J. Eigenhuis: Door bloeiende 
ve.I.den IJl, ge druk. Batavia, j. B. WoJters' Uitg . 
MIJ., 1941,14 X 20 cm., 128 blz.. __ t 0.80 



Blink, T. van den en ]. Eigenh:1is: . Door bloeiende 
ve,l,dcn IV. 7c druk. Batav ia, J. B. Wolters' UiIg. 
M'l·, 1941, 14 X 20 cm., 132 blz. f 0.80 

Boksorst, Dr. S. C.: (In samenwerking met W. de 
Lange) . Leerboek der sche:kunde , deel II A. 
Aigemeen~ en toegepaste scheiku nde ten die nste 
van de, ho~gere ~.urgerschool. A. Batavia, J. B. 
Wolt"rs Ultg. MIJ., 194 t, ge'll., 15 X 23.5 cm. 
(ged ru kt 111 Shang hai ) . f 2.90 

Hardon, Dr. H. j . en Ir. J. A.Nijho1t: Mededeeling 
van h~t Laboratorium voor scheikund ig onderzoek 
Ie BlIItenzorg No. 95. Over de samens telling van 
fnheemsche diarakzaden. (Rici nus Communis 
Linn.). Overdruk ui l Landbouw, XVU ( 1941 ) 
476-485. Buitenzorg, Boschbouwproefstation 
(Goenoeng Batoe), .194 1, 18 X 25 cm., la blz. 

f 0.50 
Hartog, jan de : Hollands glorie. Roman van de zee

sleepvaart. Batavia, Unie Bibliotheek, 194 1, 16 X 
21 cm., 458 blz. geb. f 6.90 Bangers, H. en Jo, P. j. Tichier : Graded English 11, 

2e d ru k. Batavl3 , J. B. Wolters' Uitg. MiL 194 1, 
14 X 20.5 cm., 163 blz. f 2.- _Heleen: J:' Reinhart. Djacja, Ribbens Boekendepöt, 

Brand, A.: Aa ngeklede jaart a1Jcn, 7e druk. Batavia, 1941, geil l., 17 X 20 cm., 9 1 blz. geb. f 1.-
J. B. Wolters' Uiig. Mij., 1941, 13.5 X 19.5 cm. , H I tv d D ç ~ 40 bi 0 s oog I r. . en Dr. H. l ,o, Delsml n: Dier-

z. f 0.45 kunde, 5e druk. Batavia, J. B. WoIters' Uitg. Mij ., 
_ Burger, G. A:: Avonturen van Baron van Mli nch- 1941, 383 blz. + I gekl. plaa t, 14.5 X 23 cm. 

hausen. Serie Ouel Goud deel IV. Batavia, G. B. geb. f 4.75 
va n Goor Zonen's Uitg. Mij. N.V. , 194 1, geil!., Hope, A.: The prisoner of Zenda. Up-ta-date series. 
16 X 21 cm., 142 blz. .geb. f ~.90 Serie C No. 2, four th edition. Arrangccl by A. 

_ Dordt, Ans van: Allemaal echt waar. Versies. Tee
ken :ngen van Els Weski. Batav ia, N. V.' G. Kolff 
& Co., 1941, t5.5 X 21 cm., 28 blz. .geb. f 1.75 

Huism an-. Batav ia, Noordhoff-Kolff N. V., ·194 t , 
135 X 19.5 cm., 190 blz. f 1.80 

Huizinga, l eonard: Het W il helmus, derde druk. 
Dor~t, Ans va n: T ropenkindjes. VersJes. Teeke- Semarang, N.V. G. C. T. va n Dorp & Co., 1940, 

mngcn van Els Wesk i. Batavia, N. V. G. Kom 12.5 X 20 em.} 63 blz. . f 1.75 
& Co., 1941, 15 5 X 21 cm., 30 blz. geb. f 1.75 _ H' ts t, W. G. v. d. : Allemaal kat jes. Diocia, Ri bb('l1s 

Douwes Del<ker, N. A.: Australië, buur en bond- BoekendepOt, 1941, ·ge ill., IG X 20 cm., 47 blz. 
genoo t. I3andoeng, Geeft Acht. Orgaan véln de geco f 0.55 
wee rmacht , 1941,23 X 30 cm., 77 blz. f 1.25 _ Hulst, W. G. v. d.: Ergens in de wijde wereld. 

faber-Meyenen, N.: Het wo nderlijke ke rstfeest van 
"Vim en Grcetje. Djocja, Ribbens Boekendepot, 

Diocia, Ribbens Boekendepót, 1941, lG X 20 cm., 
9 t blz. geb. f 1.-

1041 , geil!., 16 X 20 cm., 45 blz. geco f 0.55 _ Hulst, W. G. v. d.: Jantie va n de Scholtenhoeve. 
Fabr:c'us, jOh:lO: Eiland de r demo nen (Een Bali- Djocja, Ribbens Boekendepöt, 194 1, geil!., 16 X /0 

romall). Batavia, Drukkerij De Un:e, 1941 , 15 X cm. , 32 blz. f 0.45 
2 1.5 cm., 348 blz. ing. f 4.25 geb. f 5.75 ':" Hulst, W. G: v. d.: Pee rke en. zij n kameraden. 

Djocja, Ribbens Boekendepót, 194 1, geill .. 17 X 20 
H?ndleiding voor het gebru ik van de genees- en cm. 185 blz. . geb f 1 75 

verbandmiddelen, welke volgens art. 87 in verbélnd '. . . 
met bijlage XIII, 's taat A, van de Schepenveror- _ Huls t, W. G. v. d.: Van den bozen koster. Djocja, 
deni ng 1935 (Stbl. No. 344) aan boord van el k Ribbens Boekendepot, 1941, ge il!., 48 blz. 
schip van 500 of meer m3 bruto inhoud aa nwezig geco f 0.55 
moeten zijn. Batavia, La·n.dsdrukke rij, 194 1, 25 blz. HIt W G . d W'II 'V" h D" R' f 0.35 - u s , • . v • . : I em ~ IJC er ts. JOCJa, Ib-

. . . hens Boekendepót, 194 1, geil!. , 17 X 20 em., 188 
Hardf llbcrg, Dr. j . D. f . en M .. A. l :cH nek: Treubla. blz. geb. f 1.75 

A journal of zoology, hydrobiology and oceano-
graphy of the eas t ind ian Archipetago. V?lume 18, _Hul~t, W. G. v. d.: Wout de sche~psjonge n . Djocja, 
part I. Buitenzorg, 's Lands Plan tcll tuiO , 1941, Rlb bcns BoekendepOt, 194 t, gei ll ., 1 G X 20 CP1., 

geill ., 18 X 27 cm. , 205 blz. f 2.50 77 blz. geb. f 0.75 

N. V. INTERNATIONALE CREDIET & HANDELSVEREENIGING .. ROTTERDAM~ 
BATAV1A, CHERIBON, SEMARANG. SOERABAtA, PADANG. BENKO::UN. TANDJONG KARANG, PALEMBANG 

MEDAN, MAKASSAR. PANGKAL PINANG. BANDJERMASIN. PONTIANAK. 

Dupont linnen. Gegarandeerd insecten·vrij 

Kleuren·monsters op aanvraag · 
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- Hulzen, J. v. : VI:cgtuigbouwcrs. Djarja, Ribbens 
Boekenctepöt, 1941, 1 ï X 20 cm., 107 blz. 

geb. f 1 20 

Kater, Ds. H. J. : Is hel leven de moeite wel waard? 
(Doop-pred:kat:c). Preckenserie vierde ,iaa rgang 

fltededeel'ngen Veeartsenijkundige Dienst No. 8~. 
Kraneveld, . F. C. en Mansjoer, Molt Het ver~prel
dcn van miltvuurk:emcn door aas etende dIeren. 
Buitcllzorg, 's Lands Pla'ntcnluin, 1941, 17.5 X 25 
cm., 23 blz. zonder prijS 

No. 9. Bandocng. Alg. P~olcstanisch Publ:çalie- _Aleerten, P. v:1.o: Van een poes, die een kind ie 
bureau, 1941, 12 X 23.5 cm., 8 blz. reelde. Djocja, Ribbens Boekendepot, 1941, ge:ll., 

, p ..... /1 X pe r halfjaar f 1.- I G X 20 cm., 62 blz. geco f 0.60 

• , . - K:o~penburgh-yerstecgh:. \Vcn~cn en raadgevingen J\1er.!tcns v. d. Spiegel, D.: Mieps hartewens. Djacja, 
. ,' I". /1' . y blj het gebru:k V~::J Ind ische p.anten, vruchten enz. - Ribbens Bockcndcpöl, 1941, geilL, 17 X 20 cm I 

T l .:.!.._ 4e druk. Semarang, G. C. T. van Dorp 6: Co., 1941, 185 blz geb. f 1.75 
364 blz. (verbeterde opgave). f 3.- . 

e ~ O 'Kroa~-N;d'éla, E. G.: Koninklijke woorden van _ J\ '1en~'s en Recepten. Soerabaia, vereeniging
f 

I~~~ 
. - H. j\l, de Koningin Wilhelmina 10 Mei 1940 _ Ilu :svrouwen, 1941, 15 X 22 cm., 122 blz. 

10 Mei 191 1. Balavia, Vereenigde Prins Bernhard- Merens, M. M.: De expeditie naa r Algiers 1815-
en SplWrefondsen, 1941, 19 X 24 cm., 104 blz. 1816. Soerabaia, Marinevcreeniging, 1941, gei ll., 

ing. f 1.50 1 kaar I, 16 X 24.5 cm., 87 blz. f 1.50 
Lamlin, P. en R. Zijlstra: Langs rijpende velden I, 

2e druk. Bafnvia, J. B. Walters' Uitg. Mij., 1941, 
13 X 13 cm, 64 b'z. f 0.70 

Lamain, P. en R Zijlstra: Langs rijpende velden 
III B, 2e druk. Batavia, .1 . B. \Vollers' Uitg. Mij., 
1941, t3.5 X 18.5 cm., 72 blz. ' f 0.70 

Lamain, P. en R. Zijlstra: Langs rijpende velden 
VII A, 2e dru k. Batavia, J. B. WoIters' Uitg. Mij., 
194 t , 13.5 X 18.5 cm., t28 blz. f 095 

M'chel, A. P. P.: Leerboek van het boekhouden, 
tweede deel, tweede druk. Semarang, G. C. T, van 
Dorp & Co., 194 1,24 X t6 cm., 355 blz. f 6.25 

Möllenl<amp, J. B. en J. J. K. Kn'j'm1.: 
cide. Lectures fmncaises (plus 
l3atavia-C., Noordlloff-KolH, 1941, 
(Q + 28 blz. 

L'alpe homi
vocabulaire). 
13 X 19 cm., 

f 1.75 

Nie"wenhu1s, Dr. G. j . en H. P. van der Laak: 
Nederlands taalboek I B, 3,e druk Batavia, J. B. 

Lamain, P. en R. Zijlstra: La7lgs rijpende velden Wolters' Uitg. Mij., 1941, 15.5 X 24.5 cm., 108 blz. 
VII B, 2e druk. Bat.via, J. B. Wolters' Uitg. Mij., f 0.75 
13.5 X 18.5 cm., 128 blz. f 0.95 N' I K J dG l t D· . _ are, .: ongens op e euzenv 00 . ]ocja, 

Leertouwer, C., J. L. D:llmij:1 en J. A1. Gerr:tscn: R:bbens Boekendepûl, 1941, 16 X 20 cm., 91 blz. 
Lezen en ve rstaan 11. Taal-leesboek, Ie omgew. geb. f 1.-
dr. Batavia, J. I3. Wolters' Uitg. Mij., 1941, 135 X 
19 5 122 bi . f 1 25 I f 150 Oosterhoff, P. A. E. : De Magneethof. Bandoeng, . cm. , z. lOg. . ge J.. N V U" V k· k 9 ·1 

. . . 1\'11]. or JJ1 , 1 41, geI l., 15.5 X 21 cm., 170 
Lokke~s, ~. w. G:: Hel Godsgerich.t de r vol k~ren. ood blz. geb. f 2.25 

BeZIen 111 het h~ht .van de onts lu:erde gehennen._ paul, J.: In Jezus handen. Een ernstig woord tot 
van het '.eeken I~ Egypleland. Bam,Jocng, Boek- g:enezing zoekenden. Lawang, Pinksterzending, 
handel Mmerva N.V., 1941, 14 X 20 cm., 7 Ib~t 1941, 14 X 22 cm., 88 blz. f 0.60 

_ Loon, Albert: Klaas, de molenaar en schoenmaker Planf ng, H.: Achter hel front. Tijd- en strijdzaligen. 
Sandertie. Batavia, G. 13. van Goor Zonen's Uit!!. Balavia, N.V. G. Kolff « Co., 1941, 16 X 25 cm., 
Mij, geil l , 16.5 X 24.5 cm., 1 t 1 blz. geb. f 2.60 34 blz. geb. f 1.75 

MaJlien, Jr. M. en S. F. Arendse: Rekenboek voor- PJanfng. H.: Een nieuw lied op oude wijs. Bat:wia, 
het technisch onderwijs in' Ned. Indië, 2e druk. N.V. G. Kolff & Co., 1941, 12.5 X 16.5 cm., 8 blz. 
Batavi., N.V. Noordhoff-Koltf, 1941, ge'I!., t6 X f 0.50 
24 cm., 96 blz. f 1.40 

_ Made, Jeanne: Mien t!e 
. Ribbens Boekcndepöt, 

76 blz. 

komt 
1941, 

op bezoek. Djocja, 
geill., 16 X 20 cm., 

geb. f 0.75 

x 
Mauro:s, André: De val van Frz.nkrijk. Vertaa l door 

F. M. P. Oosterhof. Batavia, N. V. G. Kolff & Co., 
194 1, 14.5 X 20 cm., 226 blz. geb. f 4.50 

Mayer, L. Th.: Practisch Maieisch-Hollandsch cn 
gAl 1'Vt?.r HoJ/andsch-Maleisch woordenboek, benevcns een 
n:':- p 's kort begrip der Maleische woordvorming cn 

.: spraakleer. 4e druk. I3andoeng, G. C. T. van Dorp 
.1~ .. ~7"J...J & ço., 1941, 15 X 21 cm., 622 blz. -.-1.5.-

".. ot,.. 
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p.1r t:ck (Christelijke) in dezen tijd. Eenige richtlijnen. 
Batavia, Christelijk Staatskundige Part ij, 1941, 
16 X 24 cm., 67 blz. f 0.50 

PraW'·IiJ.d:pradja, M. en C. l. de Moor: Mijn lees
boekje I. Batavia, J. B. Wolte rs' Uitg. Mij., 1941, 
169 X 20.5 cm., 40 blz. f 0.50 

Quispel, H. V,: De Kon inklijke marine schrijft ge-
schiedenis. Balavia, N.V. G. Kolff 6: Co., 1941, 
1 photo, t6 X 24.5 Clll., 74 blz. geb. f 2.75 

Ranneft, G. J.: Hande lsnatuurku'hde voor de middel
bare handelsschool in NederJandsch-lndië . Balav;a, 
I'IQjl19 holf-~~IIf, 1941, 16 l5 7.1 cm. __ . __ fJ90 

1 
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.\ 

..... Raymond, Alex: Flas h Gordon. Batavia, N.V. 
(j. Kolf! & Co., 1941, geill., 24 X 32 cm., 40 blz. 

. deel 11 f 3.- deel 111 f 3.-

. - Rees, A. W. van: Herinneringcn uit de loopbaan van 
een Indisch officier. Satavia, Neijellllllls & Co., 
1941, 16 X 21.5 CI11., 338 en 328 blz . 

Stech'!r, Anton, Or. Med.: Berekening der vrucht
bare en onvruchtbare dagen in het huwelijk. 
Volgens: Knaus, Ogino, Takata en Smulders, 3e 
druk. Batavia, N.V. G. Kolff &: Co., 1941, met 
tabellcn, 16 X 23.8 cm., 107 blz. f 2.95 

Stutterhe:m, Dr. W. F.: Gids voor den Boroboe
doer. Batavia, Drukkerij Oe Unie, 1941, geill., 
IG X 20 cm., 59 blz. . f 1.25 

ing. deel I cn 11 f 5.40 geb. deel I cn 11 f G.90 

Re:ndersma,. W.: Beknopt leerboek der vlakke 
meetkunde, Ge druk. Batavia, J. B. Wolters' Uiig. Thijn, Dr. A. van (1\1. L. Kobus): leerboek der 
Mij., 1941, 15 X 23.5 cm., 259 blz. f 3.25 vlakke meetkunde IJ, 12e dru k. Batavia, J. B. 

. Wollers' Uitg:. Mij., 1941, 15.5 X 23.5 cm., IS:.! blz. 
~ Roggev~en, Leonard: Jan Jaap en zijn beesten. f 1.85 

l:Satavla, Van Goor ZOllcn's UIig. Mij., 1941, geill., _ Vries, Allne de: De stroper. Djocja, Ribbens Bae-
1G X 24.5 qn., 79 blz. geb. f 1.80 kcndcpöt, 1941') gcill., IG X:lO cm., 59 blz. 

Roorda, J.: (A. Brand) Beknopt overzicht der geb. f 0.60 

Wolters' LJitg. Mij., 1941, 13.5 X 20 cm., 4,) blz. uoeken. Ucwijzigd en aangevuld lot op I Juli '941. 
f 0.45 Soerabaia, E. I"uhri & Co., 1941, 15 X 19 cm. 

Neder!. gesch:cdcnis, ge tIruk. I3alavia, J. B. Vlij:lC;d, Mr. H. 1\1.: De Ncderlandsch-Indische wetJ 

_ R(tssum, Rie V.: Jctje uit het huis. Ojocja, Ribbens aanvu llingen f 6./...0 · aflegband f 2.-
Boekcndepût, HJ41, 17 X 20 cm., 156 blz. _ Waart, A. de: Physiologie van het gezichtszintuig. 

geb. f 1.50 Bat<l.vla, N.V. (j. Kolfr & Co., 1941, 16.5 X 23.5 

Schothorst, Dr. \V. v.: Geschiedenis der Neder- cm., 16:l blZ. geb. 1 J.ï;j " 
land~e letterkunde, deel 11, 1795-1940, IOc druk. ,_ Wal, A. van der: I-ndische handelsbrieven. ~icteer- ·,,/~.Û'-
Herzien cn aangevuld door W. Bougcrs. Leer- en en oefenboek voor mulO- en hande lsscholen 10 Ned. :,../.r.·' d: 
leesboek voor gymnasia en hogere Durgerscholen. Indle cn voor de opleiding tot de praktijk-examens, - .:~ .' ~ 
Jjatavia, Noord hoff-KoJf( N.V., 1941, 16 X 24 cm., 2c druk. Batavia, I~.Y. 'vl~ser & . ..... 0., 1~41, 10.0 X 
46J blz. f (j.~U ~4 CI11., ba blz. f 1.25 

Semarang als industriee l, commercieel en cultureel 
celltrUI\~. Ier geJegenhe;d van het J5-jarig bcstaan 
van <.Ie gemeente ~ellla rang. ·Selilarang, Aoministra
tiekantuor A. C. van Pcrnis, April 1941, geil!., 
1 plattegrond van Semarang, 15 X ::!I cm., :l~~ blZ. 

. zonder prijs 

_Walden, Wouter: !{Iaasje en de kluizenaar - Ons 
genoegen serie A. Baravia, N.V. U. Kolff & l.o., 
1941, 14.5 X 19.5 cm., Hm, blz. geb. f 2.~5 

Wildschut, A.: Onze stijlfouten (m. oefeningen), 5e 
druk. lsatavia, J. B. \.yolters· Uitg. A'\ij., HJ41, 
J:J.5 X 19.5 CIII., 9G blz. f 0.95 

_ Sillevis Smitt, Ds. j: H. : Wat wij gelooven. (De 0 0. . .. 
dr.e fonnulieren van eenigheid, de bCJijdenisschT1f-._Wilke~l1U.~: C.: Het stormk.amp. Se ne "Oe.4 jaar-
ten van de Uereformeercle Kerken). uJocja, Boek- getijden . Bandocl~g,. A. C. NIX, 1941, geil !. ~oo!, 
handel I<rbbcns, 1941, 16.5 X 2:.> Clll., 146 blz. HallS 8.orrebach, IJ.o X 20 cm., 1GO blz. f ~.2:J 

·ing. f 0.60 geb. f 1.00 "oel - San 
.,- Willebrand, Ir. D. en Mr. Dr. F. j. W. H. dbergen: 

Slooten Dr. D. F. van: Bulletin du jardill botanique De Industriebaan-orclonnan tie. Bandoeng, Bureau 
de l:s'u,tellzorg. Serie III ~uppl. Vol. 111, Livr. 2. voor Administratef-rechtcrlijke publicaUën, 1941, . 
Buitenzorg, 's Lands Plantentuin, 1941, geill., lO.5 X 14.5 cm., 112 blz. f 1.50 
18.5 X 27.5 cm., 50 blz. f l.-

_ Sluys jr., W. N. van der: 1000 km. op een groene 
jumbo. Serie "Oe wijde wereld". Uatavia, N.V. 
(j. Kollf & Co., /941, 14.5 X 20 CIII., 190 blz. 

geb. f 2.25 

Smits, j.: Elcmentaire muziekleer. Batavia, J. B. 
Wolters' Uitg. MiL 1941, 13 X 20 cm., 200 blz. 

Geb. f 3.10 

Stakenburg, A. G. A.: Uitgebreide catalogus van de 
zegels van Nederland en koloniën. Bandoellg, 
Balldoengsche Postzegelhandel, 1941, geil!., 
12.5 X 2U.5 cm., 164 blZ. f 1.25 

Stavast, W., G. Kok (L. J. d'Hae":S-~. C. Meyer): 
Eerste taa lboekje, 4e druk. Batavla, J. B. Wolters 
Uiig. Mij., 1941 , 17 X 21 cm., 80 blZ. f O.GO 

_Wij:Jbeek, P.: Jop ie-Jok. Djocja, Ribbens Boeken
depOt, 1941, geil!., 16 X 20 cm., 32 blz. 

. geco f 0.45 

Zwijndrecht, j. van en P. joh. Bettink: Beknopt 
leer- en leesboek der economie. Batavia, 1- B. 
Wolters' Uiig. Mij., 1941, 14.5 X 23 cm., 240 blz. 
Ind. EdiEe. f 3.~5 

~Vrn(lgd: . 
WERKJE OVER PAPIAMENTO 

door 

BOEKHANDEL vJh VAREKAMP & Co, 
t-IEDAN 
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Uitgaven in de Inheemsche Talen 

Bagaimana orang w:tdjib berdo'a. A"\r.-Cornelis, 
Chris. Mal. Lecluurvereeniging. Kerkstraat 66, 
1941, 11 X 16.5 cm., blz. 44, MaL, Lat. 

ing. f 0.15 

Bode-O:ederich, L.: Hoséja. Nabi Hoe jang mCIlI

bcritakcn rahmat Allah. Ak-Cornelis, Chr. Mal. 
Lectuurverceniging, Kerkstraat 66,194 1, 11 X 16.5 
cm., 23 blz., Mal., lal. ing. f 0.15 

Boswinkel, G. en R. Wignjad:sastra : Woelang Basa 
I Aks. Lat in. Batavia, J. B. Wolter's Uiig. Mij., 
1941, 19.5 X 14 cm., 64 blz. f 0.45 

Boswinkel, G. en R. Wignjadis3stra: Woelang Sasa 
IV Aks. Latin. BataVIJ, J. B. Wolters' Uitg. Mij., 
1941, 14 X 20 cm., 108 blz. f 0.60 

Dharmabrata: Lajang hanaljaraka 11. Batavia, J. B. 
\Vollers' Uiig. Mij., 1941, 14 X 19.5 cm, 72 blz. 

f 0.60 

Ketrndocan: Patjar koening VJI . Pemhollgkaran 
toko ilias intan. Djocja, Perocsahaän penerbi tan 
KABE (Kolff-Buning), 1941 , 11 X 16.5 cm., 68 blz. 

f 0.30 

Koeze, C. S. P.: IJmoe mcndidik bagi bakal goe ro~ 
sekalah rendah. Balavia, 8alai Poesta ka, 1941 , 
14.5 X 20 cm., 84 blz., Mal., Lat. f 0.36 

Mal, Ir. G. A. de dan Soetan Sanif : Harta benda 
jang tcrpendam djilid I. Batav ia, Versluys Uit. Mij., 
1941 , geil!., 14 X 20 cm., 100 blz., Mal., Lat. 

f 0.40 

Nonna Camelia: Kokki bi lja atau kitab masak
masak Hindia, 17e druk. Batavia, Visser & Ca. 
N.V., 1941, 13 X 19 cm. , 215 blz., MaJ., Lat. 

f 2.50 

O:èh-ol~h (Javaanschc uitgave). Soerabaia, Badan 
Penerbitan G. ]<oJff & l.o., HJ41, geilL, 14.5 >< :W 
cm., 32 blz. f 0.15 

Ranggowars:to, R. Ng.: Serat I-l idhajat-Djati wc
djallganipoen para wali, bab ngelmoe kasampoeran, 
pathil1:poen ngelmoe Djawi. Soerakarta, R. Ng. 
I-I onggopradoto, 194 1, I portret, 16 X 24 cm., 104 
blz., Jav., Lat. f 2.-

Soeriadiradja: Patljoengsi basa 11 , Soend, 4e druk. 
Batavia, J. B. Wo liers' Uitg. Mij., 1941, 80 blz. 

. f 0.35 
Vo1ksa:man3k 1942, Djawi. Batavia-C., Balai Poes

taka" 1941 , geil 1., 1 kalender, '10 X 14.5 cm., 
288 blz., Lat. f 0.60 . 

Volksalmanak 1942, Melajoe. Batavia-C., Balai 
Poestaka, 1942, geiU., I kalender, 10 X 14.5 cm., 
288 blz., Lat. f 0.60 

Volksahnamlk 1942, SoencJa. Balavia-C., Balai Poes
taka, 194 1, ge ill ., 1 kalender, JO X 14.5 cm., 
288 blz., Lal. f 0.60 

Soemantri Hardjad:brata, R.: Obrolallipoen Pélroek, 
dji lid 11. Batav ia, Balai Poeslaka, 1941, geill., 
14.5 X 20.5 cm., Jav., Lal. f 0.16 

"X" Soerabaia. Peladjaral1 tiiDgkes per loeloengan 
pertama paoa kat.iilaka'an E. H. B. O. Soerabia, 
Drukkerij Niro Thay Siang, 1941, 11.5 X 15 cm., 
169 blz., Mal., Lat. il1g. f 0.50 geb. f 2.50 

MEDEDEELING 
v. Altena en Cappens: Opleid ing van het gevech t 

v. d. Infanterie, deel I en 11 / 111 met bijbehoorende 
bundel foto's . 

is va':l: Kolff-Bunil1g - Djocja overgegaan naar 
N. V. Boekhandel H. V. Maresch - Magelang. 

/ 

JACOBSON VAN DEN BERG & Co. 
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blijven Uw papierleveranciers'. Wij handhaven onze service. 
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1 2 NVV. 1941 

2e Jaargang No. 10 October i94i 

NIEUWSBLAD 
VOOR DEN BOEKHANDEL IN NED. OOST INDIË 
UITGAVE: N. V. G. KOLFF & Co •• SOERABAIA • REDACTEUR G. OCKELOEN 
VERSCHIJNT MAANDELIJKS A BONNEMENTSPRIJS PER JAAR F 1.-

Vergadering van de Ve reeniging van 

Boekhandelaren 

OP 22 October werd !de vergadering van de 
Indische boekhandelaren tei Bandoeng gehouden. Er 
waren 15 ï'ctien aanwezig. ~ 

Een verslag van deze vergadering zal aan de leden 
worden gezonden. 

De voornaamste agenda-pun ten op deze vergade
ring waf~en ; 
1. Het verbod-van invoer van Shanghai herdrukken 
2. Dollar- en Shillingberekcning 
3. Overdracht van het Nieuwsblad van de Boekhan

del aan de Vereeniging. 
4. Bespreking van de vergadering van "3 Juni 1940 

gehouden te Amsterdam. 
5. Inste'lling van een toeslag voor leve ring van 

boe.ken op afbetaling. 
De besprekingen hadden een zeer vlot verloop en 

werden de volgende besluiten genomen. 

Shanghai herdrukken 
De Bestuurs-voorstellen werden zonder wijziging 

aangenomen en za l aan het Dept. van E. Z. -
Afdeeling Invoe r worden verzocht <Ie import van 
Shanghai herdrukken, waarvoor geen auteursrechten 
wo rden betaald, _ te verbieden. 

Er werd besloten om niet de muziek-herdrukken in 
ons verzoek aan het Dept. v. E. Z. op te nemen. 

Daar de leden der V. I. B. geen muziek importeeren, 
werd de meening geopperd, dat dit ni.et valt onder 
de belangen van de boekhandel. 

De muziekhandelaren zouden, Î1H:lien het verzoek 
aan het Dept. v. E. Z. wordt ingewilligd,-uit'breiding 
van het invoerverbod kunnen aanvragen. 

Dollar- en ShiUingberekening 
Na uitgebre1de discussies over dit onderwerp, werd 

tenslotte na stemming besloten de ber.ekening van de 
dollar alsvolgt vast te stellen. 

Voor boeken tot en lIlet J dolfar, de omrekening vast 
te stellen op f 3.- en voor boeken hooger aan 1 
dcllar op f ~.75. Een uitzondering werd gemaakt voor 
de pocKetbooks, waarvan de Amerikaansche prijs 
$ 0.:'.5 bedraagt. De Indische verkoopsprijs van dez-e 
s~rie zal f lJ.YO -blijven bedragen. 

De shillingberekening werd niet gewijzigd. 

Nieuwsblad voor den Boekhandel 

Aangenomen werd het voorstel, het Nieuwsblad v.d. 
Boekhandel op I Januari 1942 a.s. als Vereelligings
orgaan over te nemen. 

Tevens zal een nieuwe rubriek Gevraagde en 
Aallgeboden boeken worden opgenomen. De bedoe
ling hiervan is, dat de boekhandelaar een opgave 
inzendt aan het Nieuwsblad voor den boekhandel 
van ,bestelde ~oeken, die niet meer in voorraad zijn 
en die m~gelijkerwijs bij collega's in de kasten staan. 
Ziet men in het Nieuwsblad V.d. Boekhandel onder de 
rubriek Gevraagde boekel/, dat een boekwerk in 
voorraad is en is men genegen dit b.oek af te slaan, 
dan ligt -het in de bedoeling dat aan de boekhandel, 
die het boek heeft gevraagd, wordt medegedeeld dat 
het gevraagde boek in voorraad is en geleverd 
kan worden met zooveel procent korting. Deze 
korting loopt vanzelfsprekend uitéén, daar het 
mogelijk is, dat men er een groote voorraad van heeft 
en men dus het boek graag kwijt wil, danwel, dat 
men alleen bereid is het boek af te staan met een 
geringe korting. Naar het ons voorkomt mag deze 
korting in normale gevallen nooit minder zijn dan 
20%. 

Verder zal ook 'Worden opgenomen de rubriek 
"AangC!bod'en boeken". Dit zijn boeken, waarvan men 
om een o~ andere reden een te groo te stock heeft, 
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tenvijl andere collega's mogelijkerwijs kans zien om 
deze boeken alsnog te plaa,scn. Oe kosten voo r deze 
rub rieken bedragen f 0.10 per regel, waarbij de naam 
van de betrokken firma niet za l worden berekend. 

Wi l men één boek laten opnemen, dan bedragen de 
kosten j (j. IO. 

Hij het NiEUwsblad V.d. Boekhandel in Nederland, 
is voo r deze rubriek eell systeem van bonnen 
ingcvoerd; hetgeen ons voor Indië te omslachtig lijkt. 

Daarom zal door het "Nieuwsblad V.d. Boekuandel 
ill Indië" aan het eind \'an het jaar eell al rekening 
worden gemaakt van het aantal geplaatste reg:! ls. 

In dit numllll.!r zal voor de eers;e maal deze rubriek 
worden opgenomen en hierb ij wo rdt verzocht aan de 
boekhandelaren aanbiedingen in te zenden. 

De ervaring zal moelen leeren of deze rubrit!k 
redenen van bestaan heeif. 

Daar hel Nieuwsblad v.d. Boekhandel vanaf 
1 Januari Vercemgingsorgaan wordt, bes ,aal er 
gelegenheid voor de leoen Illgezonden stukken op te 
nemen. 

Het Bestuur der Vereeniging zal beslissen of deze 
voor opname in aanmerking komen. Wanneer zij van 
algeme:en bEJang vcor de boekhandel zijn, zal opname 
zl'ker geschieden, 

Vergadering 3 Juni 1941- Amsterdam 

Nadat contact met Nederland wee r m?gelijk zal 
zjjn, werd het be:sluur door de ve rgadering gemach
tigd, verbinding met den voorzitter der Vereeniging in 
Holland te zoeken,. teneinde een regeling Ie Irelien 
voo r de uIIvoe ring van br:stellingen, d,e voor den 
oorlog daar de Ind ische boekhandelaren reeds zijn 

gedaan, doch door den inval niet konden worden 
uitgevoerd, 

Het voorstel van één onzer leden 0111 5% toeslag 
te berekenen voor boeken op afbeta ling werd door de 
vergadering algemeen goedgekeurd en treedt dan ook 
onmiddellijk in· we rking, 

Na eell woord vall dank werd door den ·voorzitter 
de vergadering om 2 uur 11.111. gesloten. 

: = : ; 

GEVRAAGDE BOEKEN 
G. KOLFF & Co. ·- SOERABAIA 

\\'dl{f-HelleIllQ 
Dickens 
Ernst Claes 
Gunfher 
Alcoll 
Boddaert 
Ziscllka 
Bellgt Berg 
8avinck 
Van der LeeulV 
Smit 
SleeslVijk 
Casson 
MUn/lkke 
Boutens 
Man Sonius 
Aisberg 
Een Tsjechisch 
Van Os 
Neyst 
Kojc 
De Groot 
Groenevelt 
Van den Berg 
SC/I/lil 

De natuur als arts. 
Londen en Pa rijs. 
De Witte, 
De heilige en haM nar. 
De wereld in. 
Sturmfels, 
De geheime oorlog om de pet roleum, 
J\·1et de trekvogels naa r Z. Afrika, 
Christus en de mystiek van het Oosten. 
De primitieve mensch en de religie. 
De inrichting van onzen staat. 
Kaart van Ned.-Indië. 
De man ilan den spits. 
Met Hagenbeek in het oerwOud. 
I3eatrijs, 
12 Speelliedjes. 
Zoo werkt de radio. 

Woordenboek (onverschillig welke uitgave). 
Warenkennis ~n technologie I en 11. 
Lee rboek der accountancy Jl l A. 
Lee rboek des tevens. 
Het autogeen lasschen. 
lnd. vogels. 
Hydraulica. 
Hoe de katjangs .oP de kostschool van 

Buikie kwamen. 

De eerste bibliotheek en bibliothecaris · te Batavia 
Verscheidene jaren vóór 1643 werd reeds gewag 

gemaakt van de "Bibliolheque" waarmede "de 
kercke" te Balavia "is versien". 

In de ke rkel ijke vergadering van 29 December J 642 
toonde Os. van Brcen aan een oud kerkeboek, waaruit 
meerde re acten "voorbedaçhtelijk en de moedwill ig 
aldaar ui igescheurt Ie wesen". 

Door eene commissie uit deze ve rgadering werd de 
Gouverneur-Generaal van dit feit in kenn is gesteld, 
Weinige dagen daarna werd in een vergadering 
medegedeeld, dal de Gouverneur-Generaal gelast had , 
"datier 2 persoonen sullen wenlen gecommitteert, te 
weten een predicant en een polityck om de boecken 
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der bibliothekc in. order te stellen" Os, van Sreen 
en monsr, Vlaemillgh, 

Drie en een ha lve maand later werd door den 
predikant van Breen een door hem en Monsr. Vlae- · 
mingh samengestelde "cataloge van de boeeken van 
de.. bibliotheek der kercke van Satavia overgelegd". 
Tevens werd door den eerste voorgesteld om een 
bib liothecaris aan te stellen om de boeken in goede 
orde te houden. Van dit voornemen werd de Gouver
neur-Generaal ve rw.ttigd, die daarna gelastte dat een 
der leden van den Kerkeraad hiervoor benoemd zou 
worden, Ds. Abraham Fiercnius we rd 27 April 1643 
tot bibliothecaris benoemd. 



J 

Eene instructie "waernaer beyde den bibliothecarius 
ende de andere broeders ·des kcrckenraedls haer 
sull en hebben Ie reguleren" bleek loen noodig; de 
samenstelling daarvan werd aan Ds. Rogerius en Ds. 
van S reen opgedragen. 

Er werden ook boeken in bruikleen gegeven. Als 
van Sreen in 1643 op hel punt "van vert rekken 
ll~a r Tayollan verzocht dat hem eenige boeeken die 
tweemael in de bibliotheque bevonden werden voor 
zijn particulier mochten geworden als Doek ten dienste 
van de kc rck en de scholen in Tay\van, eenige 
psalmboeeken en de schoolboeeken" . Dit werd 
toegestaan onder voorwaarde dat hij de boeken te 
zijner tijd zou teruggeven, zooals ze hem waren 
verstrekt. Ook de dubbelden der psalm- en school
boecken mochten volgen. Wat aengaet de boecken tot 
sijn gebruick uit de bibliotheque te Batavia, vint 
d'Ed. Kerckenracdt goet hem eeltige die tweemaal 
aldaar werden gevonden, Ie vergunnen op conditie 
ofte van restitutie te sijnentijt ofte de rwaers hij henen 
trekt deselve te brengen ende te selten in een plaats 
daer.toe bequaem om van andere die se nodich sou den 
mogen hebben overgelevert te kunnen worden. Doch 
en sullen aen Ds. Simon van Breen, voormelt om de 
quade consequentie geene geworden die maer eens 
in de bibliotheca sijn". 

Nog eenige bijzonderheden willen wij hieraan 
toevoegen betreffende de eerste jaren van het beslaan 
der ~oeke r ij. Reeds in hel jaar 1624 vroeg de 
kerckeraad aan den Gouverneur-Generaal last Ie 
geven de onnoodige boeken, welke aan de bibliotheek 
behoorden, van de ziekenIroosters, die naar het Vader
land vertrokken, of aan land dienst deden terug te vor
deren. ten einde die in de "bibliotheque te brengen ten 
nodigen gebruijek". Ook verzocht hij de boeken uit 
Middelburg aangekomen en die in het noodige te 
willen laten doen om te voo rkomen, dat de kooplieden 
de kisten met boeken openden en eenige daaru it 
achterhielden, werd door den Gouverneur-Generaal 
gehoor gegeven. Uitbreiding der boeker ij geschiedde 
van tijd tot tijd door aankoop hetgeen blijkt uit de 
kerkelijke resolut ie van 23 April 1626. "De boeeken 
van Ds. jacobs Zoleny, die in zijn sterfhuys niet 
ve rcocht consten werden, heeft de kercke voor 100 
gulden aen haer genomen, welck geit belael! sal 
we rden van " geene tot opbouwinge van een nie uwe 
kerck vergadert is". Ds. Bootsman rapportee rde in 
de ve rgadering van den 25en Nevember 164 1, dat 
de Gouverneur-Generaal had .toegestaan, dat de 
boeken ten dienste van de kerk uit de bibliotheek van 
Ds. Carlier voor 160 realen gekocht, uit de penningen 
van de commissie zouden worden betaald. 

Indische Boekenrijen 
door S. KALFF 

Voor boekenliefhebbers, boekenverzamelaars, was 
Indië van ouds een land met vele nadeelen. 

Was het reeds moeilijk om in eene kolonie, waar 
oudtijds slechts officieele bescheiden gedrukt werden, 
zich boeken te verschaffen. even 'moeilijk was " ze 
te behouden. Het vochtig-warme klimaat en het vele 
ongedierte waren in dit opzicht noodlottige invloeden; 
terwijl in eene zoo vlottende samenleving het voort
durende komen en gaan van pe rsonen, die Indië slechts 
als een groot passantenhuis beschouwden, aan de 
vorming van boekenrijen niet ten goede kwam. 
Ds. v. Troostenburg de Bruyn schreef daarover: 

"Men leefde ver van het lieve vade rl and, en kreeg 
zelden of nooit nieuwe boekwerken van wetenschap
pelijken inhoqd. Die waren ~oo rgaall s ta~el.ijk lijvig. 

. . waar:door .. de toazeFlqing b~z"Va~rl,ij~ en kostbaar 

werd; de reizen duurden langl de risico was vêel 
grooler dan in onze dagen. en eer men wist dat ze 
bestonden, ee r men ze aangevraagd en ontvangen 
had, was men soms zelf weer overgeplaatst, of ook 
wel teruggekeerd naar Europa. En waren die boeken 
eens in Indië, hoeveel verdriet had men dan ni et van 
hunne even natuurlijke als onverbiddelijke vijanden: 
vocht en insekten". 

Eigenlijk was er in het ·oude Batavia slechts ééne 
boekenrij van een permanent karakter, en welke op 
dien naam aanspraak kon maken, nl. d~ bibliotheek 
van den Bataviaschen kerkenraad. Deze was b~stemd 
tot gebruik van predikanten en telde 5 à 600 werken, 
welk getal echter van tijd tot tijd aangroe ide. In 1628, 
ongeveer ticn jaren na de s.tichting van Batavia, werd 
tot bewilldhellbers vnii de. O.-I". COl11fJagoie. te Amster-. .. .. . . ... .' 
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dam het verzoek gericht, "dat de bibliotheek te 
Batavia mei wat gequame boecken vermeerdert mocht 
worden". Volgens begrooting van den predikant 
E. Swalmius zou daarmee eene uitgave van f 400.
gemoeid zijn; hegeen door Heeren Meesters werd 
toegestaan. In 1643 we rd weer zoo'n aanvrage naar '{ 
vade rland gezonden, mede ten behoeve van de scholen, 
doch het toezicht op hetgeen daarvoor reeds onlvangen 
was, Iiel veel Ie wenschen over. Eene aanteekening 
in het Ned./nd. Pfakaafboek van datzelfde jaar 1643 
behelsde: 

.. De boecken van tyt tot iyt uit Nederland te n 
dienste va n de kercken ende scholen gesonden, waren 
seer confuis, negleci ende vuyl , sonder eenigh register 
daar heen liggende, ten gevolge wae rvan veelederselver 
door stoU, vuyJicheyt ende ongediert quamen tevergaen 
ende onbruyckelyck te geraecken, meest toecomende 
uyt oorsake tot noch toe noyt yemant special den 
opsicht derselver b:!voolen ofte eenige ordre op de 
goede bewaringe g~stelt sy". 

Acht jaren later was de voorraad boeken aange
groeid , zoodélt get uigd kon worden dat de kerk te 
Batavia " mei eell redelycken schoonen biblioteecque 
was versie n", doch het toezicht was niet verbeterd. 
De regeering duchlle .. dal sy daer door wel machte 
comen te ven'allen", en stelde nu den predikant 
j . Roomans als eerste bibliothecaris aan. Maar buiten 
bezwaar van den lande; \'oo r zooi ets als eene boekerij 
,varen geene fondsen beschikbaar. 

Ook op de buitenb:!zitlingen legde men hier en 
daar zoo'n kerkel ijke b:bliotheek aan. Te Paleacatle 
op de kust van Koromandel, waar de gemeente op 
eigen kosten in het land der "blinde heydenen" een 
kerkje had gebouwd, verzocht men door tusschenkomst 
v;ln de regeering te Balavia de uitzending van boeken, 
mei name die over kerkgeschiedenis. Te Colombo op 
Ceylon w~s men in dit opzicht reeds voorzien. Bij zijn 
aftreden schreef de gouverneur Simons, in de memorie 
voor zjjn opvolge r: 

.. Ter Raadkamer berust een fraeye Bibliotheecq, 
waarover de nauwste toezicht nict was, dies ik er 
een nette Catalogus van heb doen maken, en die onder 
den Geregtsbode ges teld om die Ic verantwoorden". 

Hoe moeilijk het ook was 'Om in een tropisch 
klimaat boeken te conserveeren, er waren len allen 
tijde liefhebbers, welke zich door de bezwaren niet 
lieten afschrikken. De Bataviasche geneeschcer 
Jacobus Bontius, die in 1631 overleed, bezat .. ce ne 
magnifieke bibliotheek, wel bij de 2000 boeken, meest 
uitgelezen auteure". Een voornaam boeken liefhebber 
uit de 17de eeuw was ook de krijgsoverste en raad 
van Indië I~ac p~ St. Martin. De inventarjs van zijne 
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nalatenschap zou uitwijken dat hij liefhebberde ja in 
oostersche gesch riften; in schelpen en zee~ewassen, 
llIaar ook in natuurkundige instrumenten, en 111 boeken 
voo ral. Zijne bibliotheek \'uldc e~n zestal groole 
kasten. Hij was vermaa rd I?I11 ziille ongewone kennis 
van ooste rsche talen, landen en volken, cn een ijver 
voor wetenschappelijk onderzoek d ie hem tot den 
vertrouwden correspondent van den geleerden 
Rumphius op Ambon maakte, en tot medcwerker aan 
diens bekend werk over de flora van dat ei land. Tocn 
hij in 1696, ongehuwd en kinderloos, overleden was, 

. legde de regeering de hand op zijne bibliotheek en 
verzameling handschriften, waarschijnlijk 0111 'de 
vervreemd in a en verspreiding daarvan tegen te gaan. 

' . ~ 
Predikanten h.adde n gemeenlijk een zekeren VOo r

raad van de "zedelijke apotheek" in hun hu is, 
ongeacht de hun ten dienste slaande .kerkelijke 
boekerij. Ds. Carel Braarda, die in 1753 de gemeente 
te Batavia bediende, bezat zelfs eene rijke theologîsche 
bibliotheek, welke een jaa r late r vóór zijn sterfhuis 
op de jonkersgracht (Roea Malaka) verkocht werel. 
De catalogus van die boekerij is qog voorhanden 
in 's lands archief te Batavia. Het is waar dat hij 
cr kranzinnig bij werd, en het woord van den 
Prediker aan hem bewaarheid werd: 

" Wees gewaa rschuwd : van vele boeken tc maken 
is geen einde, en veeliezens is ve rm oei ing des 
vl.eesches" - al was het 'niet bewezen dat juist deze 

vermoeiing hem zoo ver gebracht had. Ook Ds. 
François Valentijn bezat vele boeken en Maleische 
gesch riften, waarvan hij de titels in het derde deel 
van zijn groo t werk vermeld!. 

Gouverneurs-generaal waren het allicht aan hun ne 
positie verplicht hunne gasten te kunnen wijzen op 
ecne min of meer welvoorziene bibliotheek, of hen 
daarmee tc gerieven. Over die va n de n' landvoogd 
Adriaan VaJckenier berichtte de kroniekschrijve r· 
J. W. Heyd t: 

"Diese war zu meiner Zeit in einem mil Fenstern 
van fe in em Glass vermachten und ex presse dazu 
verfe rtiglen Kasten geslandcl1, dessen Rahmcn ver
guldet waren; und obgleich dieselbe keinen von denen 
weitläuffligsten gewesen so war sie doch ni eths 
destoweniger von grossem Werth, angesehen man in 
derselben so wohl rare als auch niitzliche Biicller 
finden kon te". 

Valckcnier was telg ' van een Amsterdamsch 
regee rin gsgeslacht, en kon de voo rliefde tot boeken 
mét zich uil het vaderland geb racht hebben: Echter 
had hij meer li efhebberij in sier _ en zangvogels dan 
in de fraaie letteren. In de g r.oote volières op .zijne 
door. Heyd-t besch rev:en buitenplaats .bezat hij van .de 
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eerste ongeveer drieduizend, ui t alle hoeken van den 
0.-1. Archipel bijeengebracht, en daarbij vergeleken 
was het aantal boekdeclen in zijn met verguld 
lofwerk overdekte boekenkast verre in de minderheid. 

Ook zijn opvolger, baron van Im hoff, bezat eene 
kleine verzameling boekwerken. Onder diens bestuur 
wilele men in het Kasteel van Batavia 'n soorl van 
off icieele bibliotheek oprichten, in navolging van cle 
kerkelijke van den ee rwaarden kerke raad. In hel ter
zake genomen besluit vond men echter aangeteekencl, 
blijkens het Ned. '"d. Pfakaalbock: 

"De meest henoodigde boeken heeft men wel in 
vroegere tyden alhier ter secretaryc gevonden, dog 
deze zyn successive van daar weggesleept, zonder 
dat eygentlyk na te gaan is waar die vervaren zyn". 
In dat wegsleepelI muntte men trouwens uit, cn niet 
alleen va~ boeken. Een ander regeeringsbesluit maakte 
gewag van het feit, dat de ori gineele resolutit:ll uil 
den tijd van -den gouverneur-generaal Hendrik 
Brouwer lang na diens dood te voorschijn waren 
gekomen op de vendutie der nala'tenschap van een 
obscure burger van Batavia. En ook hier was niet 
na te gaan hoe ze daar "vervaren" waren. 

Van tijd tot tijd werden tc Batavia boekver
koopingen gehouden, die eenigermate onder toezicht 
van de regeering stonden. Een lid van den Raad van 
Justitie was aangesteld tot censor, en bekwam in .1766 
den last goed toe te zien of in de catalogi der 
veilingen ook boeken voorkwamen, die wegens hun 
ergerlijken of lasterlijken inhoud volgens 's lands 
wetten verboden waren. Zoo ja, dan moesten die 
naar den vaderlandscheIl ,trant door beulshanden in 
het openbaar verbrand worden. Hel provenu van die 
boekverkoopingen viel doorgaans niet · mee; eene 
veiling van halfbedorven blikjes had allicht meer 
succes. Over .de verkooping der boeken afkomstig van 
den raad van Indië A. van Aelmonde vindt men in 
het Dagh-Registcr van 1659 opgeteekend; 

"Des naermiddachs wiert in de vergadersaai van de 
ho'oge regeeringe van India alhier by openbare 
verhoginge aan de meestbiedende, die daertoe als de 
gequalificeerdste door een ondercoopman, cnde cl' 
andere door de n bode ende " beckell (d.i. oy 

omroepers bekkenslag) genodigt waren, vercocht de 
boecken by zaliger d'Edele Heer Adri~n van Aelmonde, 
in zijn leven raad-ordinaris van Indië naergelaten: 
- dan, wierden de principaclste, dO'ordien niel wel 
het cos!ende in 'I palrai conde halen, .opgehouden 
ende overcocht gelaten". 

Zoo er iemand weinig plezier van zijne naar Indië 
meegenomen boeken had gehad, dan zeker wel deze 
raadordinaris, want hij was, van de halfwegstalie aan 
de Kaap de Goede Hoop komende, dood, te Batavia 
gearriveerd. Het "waerde Iyck" had men met het
zelfde schip meegebracht; het werd met de gebruike
lijke staatsie b~g raven . En " was zeker ook aan den 
rang van den overledene te wijten dat zijne boekerij 
op zulk een "gedisliuggueerde" pi aais opgeveilcl,en van 
de vergaderzaal der Hooge Regeering een vendu
lokaal gemaakt werd. De aanzienlijke biblio theek van 
dep. taalgeleerde Herbert de Jager gaf in zoover beter 
uitkomst, dat ze niet en Bloc behoefde opgehouden 
te worden. Maar de opbrengst der verkooping was 
poover; slechts 165 rijksdaalders en 26 stuivers 
werden "besomd". En daarvan ging nog 6 rijksdaal
ders af voo r het drukken van den catalogus, welke door 
Ds. Melchior Leydecker was geredigeerd. Over de 
oostersche geschriften, welke deze taalkundige predi
kant naliet, leest men dat ze op de veil ing van zijn 
inboedel gekocht werden doo r een geletl~rden 

Bantamschen groote, zekeren pangeran Joedo Ningrat, 
voo r 20 à.25 rijksdaalders. Qe regeering besloot ze 
toen terug te koopen "met een weynigh winsF 
Derhalve, schreef de archiva ris Dr. de Haan, "g:een 
enkel Europeaan had meer dan 50 of 60 gulden voo r 
die collectie over gehad". En bij Notule van 22 April 
wordt verslaan deze Maleische en andere in lanclsche 
boeken aan den pangeran terug te geven "also daar
onder niets gevonden is, de saken van d'E Comp. 
rakende, sa als te voren wel gemeen! was". pe 
regeerÏllg gaf er dus even wein ig om als het publiek. 

Inderdaad, boeken deden in dit land geen opgeld. 
Zekere Duilscher, D. W. Freyer genaamd, was door 
de regeering aangesteld lol boekhouder van de kolonie 
Europeesche boeren, met welke de landvoogd 
V. Imhoff e('Tl landbouwproef1wilde nemen. Hij liet bij 

N. V. INTERNATIONALE CREDIET & HANDELSVEREENIGING "ROTTERDAM" 
BATAVIA, CHERIBON, SEMARANG. SOERABA1A, PADANG, BENKOELEN, TANDJONG KARANG. PALEMBANG 

MEDAN, MAKASSAR, PANGKAL PINANG. BANDJERMAS1N, PONTIANAK. 

Dupont linnen. Gegarandeerd insecten-vrij 

Kleuren-monsters op a~nvrll ag 
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zijn overlijden een kast met boeken na, waarvan de in-
hOI!\:Î door den nolaris getaxeerd werd op ...... twee 
rijksdaalders. Zu!ke voorbeelden herinnerden aan het 
hekel\'ers over "Bibliotheken en Wijnkelders", door 
G. H. Nagel achter zijne jQJ'aanscfte Tafercelctl 
ge\foegd. Hij gewaagde daarin, bij zijne beschrijvingen 
van den inboedel eens oudgasts, hoe schraal de inhoud 
van de eerste placht te zijn, en hoe welvoorzien die 
van de laatste; hij rijmde daarvan: 

Daar waren flesschen per bataillon, 
Doch boeken zeker geen half pelcton. 

Men vond er 't Leven vall Pichegru, 

En twee komedies van Kotzebue, 
Een deel der Post van den Nederrhyn, 
Maar basta - keeren wij ·tot den wijn. 

Oe uitkomst der veiling, zoo van de wein ige boek
wcrken als van de vele wijnen, liet zich voorzien: 

Drieduizend gu:den kwam van hel vocht, 
Oe boeken werden voor drie verkocht. 

(Wordt vervolgd) ; 

::;::::::;====::::::;-:;-:= :::: =:::::; ;--;-;-;- ::::: = =::::::;--;-:= :: :, 

Nieuwe uitgaven • In Ned. Indië 
Adolf, R. en A. de Geus: Ecnvoudige meetkundige 

constru ct ies. Balavia, \AI. Ve rsluys Uitg. Mij., 1941 , 
16 figuren en GO constructies , 15% X 23 em., 
25 blz. f 0.45 

Bilt, F. A. v. d., J. K. M. Dusseldorp. en G. J. H. 
Matthijssen: Handelsrekenen I. Voortgezet Onder
wijs, 12e druk . . Batavia, J. B. Wolt ers Uiig. Mij., 
1941,15 X 23!-1' 138 blz. + losse tabel f 1.90 

Gonjernoor, K.: Beknopte spraakkullst, 12e druk. 
Batavia, Noord hoff-Kolff. 1941 , 13.5 X 2i cm., 
39 blz. f 0 .45 

Boothc, Clare: Len le in Europa. Batavia, N. V. 
G. Kolf[" Co. , 1941. ing. f 3.90 ge b. f 5.40 

Bouman, P. J. en J. C. van Zelm: Onderwijzers
hoekje bij het elfde rekenboek, omwerkin~ 1940 
met antwoorden, deel il. Batavia, W. Versluys 
N.V.,194I,13.5 X 19.5 cm., 128 blz. f 1.40 

Broers, J. en J. Smit Jr. : Engclsch schoolwoorden
boek, Eng. - Ned., Ned. - Eng. in I band . 
Batavia, J. B. Wolters Uitg. Mij. , 194 1, 19.5 X 14 
em., . 1204 blz. geb. f 6.50 

_ Brug, R. S. V?.n den: Hanclleiding voor het fröbelen. 
Bandoeng, Neyenhuis ó: Co., 1941, 13.5 X 19.5 
cm., 68 blz. f 1.25 

Brumbaugh, Florence: Donaid de eend en zijn 
neefies , 56 illust rati es van Walt Disney. Batavia, 
N. V. G. Kolf! " Co., 1941, 1611, X 21 Vz cm., 
GO blz. geb. f 2.25 

Doorn, Lottie van: De avonturen \'an Joleint je en 
Dodeintie. Batavia, N.V. G Kolff 6: Co., 1941, geil!., 
24 X 24 V2 cm., 24 blz. geb. f 3.-

Edel, L. P.: Mengen en roeren. Batavia, Boekh. 
Visser 6: Co., 1941 , 16 X 21 Vz cm., 240 blz. 

. f 4.90 

Greshoff, J.: Rariteiten, Fakkel reeks 2. Batavia, 
Drukkerij De Unie, 19~1, 16 X 21" ·cm., 202 ·blz. 

..... __ . __ . . __ .... __ .. .geb. f 4.25 

Haisma, Nyckle, J.: Wer-ke rs. Djocja , Boekh. Rib-
bens, 1941. f 1.75 

Hattum. W. F. C. van : Vrijheid en gebondenheid 
van den strafrechter (Rede). Batavia, J. B. Wolters 
Uitg. Mij., 1941 . l G X 24 cm., 27 blz. f 0.75 

Jaaroverzicht van den in- en uitvoer van Nederl. 
Ind ië gedurende 1940, eicel I, Java en Madoera. 
Batavia, Centraal Kantoo r voor de statistiek 1941 , 
34.5 X 24 cm., 199 blz., Neder!. en Eng. f 4.-

Jaarverslag van den Burgerlijken veeartsenijku ndigen 
Dienst A. Algemeene Dienst, B. Veeartsenijkundig 
Inst ituu t, C. Nederl.-Indische veeartsen school. 
Batavia, Dept. van Econ. Zaken, 1941 , 16.5 X 24 
cm., 177 blz. f 2.90 

Jonkmans, W. P. en G. J. Nicuwenhuis: Hand leiding 
bij Nieuw Taalollde,rwij s. TaaiEn. W. L. O. Batavia, 
J. B. Wolters Uitg. Mij., 1941 , 4e drnk, 149 blz . 

geb. f 2.25 
Fabius, J. en L. H. Simons: Groote figuren van 

dezen tijd. (Ch iang Khai Shek, Rooscvclt, Stalin). 
Batavia, N.V. G. Kolff & Co., 1941, ·gei l!. en met 
foto's, 14 X 19.5 cm., 229 blz. geb. f 3.50 

Honert, T. H. van den: Annals of (he botanic 
gardens. Buitenzorg, Volume 51, part I. Buiten
zorg, 's Lands Plantentuin, 1941, 18 X 2G.5 cm., 
Engelseh, 123 blz. f 5.-

Innes, Hammond: Verijdeld complot. Kameleo nserie 
No. 1. Batavia, Drukkerij De Unie, 1941, 14 X ~OV? 
cm., 155 blz. f 1.90 

Knol, K. G., A. J. P. Moereels en K . .I. DancJ<aerts: 
Aarclriikskunde van Ned. Indië, W. L. O. ge druk. 
8a:avia, J. B. Wollers Uitg. Mij., 1941, 14 V? X 
23 V, cm., 80 blz. f 0.85 

Kolkmeyer, P.: Dank zij 
No. 2. Balavia, Drukkerij 
cm., 98 blz. 

Monch, Kam cleol1serie 
De Unie, 1941, 14 X 20 

f 1.50 
Korteweg, A.: Fabliaux et contes du moyen-age. 

Batavia, Noordhoff-Kolff, 1941,8 ill. , 13 X 19 cm. 
87 blz. . f 1.95 



· Krei~en, E. A.: Inleiding lol ' de cosmografie. 
Mlddelb. CI,I Gymn. Onderwijs. Balavia, J. B. 
Wolters UIig. Mij., 1941, 14 Y2 X 23Y7 cm., 
168 blz. -t 2.90 

Levij, I. : Wij spreken .: ... : ..... . ! Een verzameling 
samenspraken en gedichtjes ten dienste van hel 
sp reekonderwijs. Batavia, J. B. Woltcrs Uiig. Mij .• 
1941, 55 blz. t 0.60 

Ligt,hart, Jan" H. Scheepstra en A. f. Ph. Mann: 
Plm C ~l Mien IV Lecsonde~wijs W. L. 0., ge druk. 
Batavla, J. B. Wolters UIIg. Mij., 1941, '13.3 X 
19.3 CIII., 64 blz. t 0.70 

Rijpma, E. en M. V. Roelofs: Werkboekje b. d. 
ontwikkelingsgang der hi storie I. Middelb. en 
Gymn. Onderwijs, 6e druk. Balavia, J. B. Wolters 
UIig. Mij., 1941, 14Y2 X 20Y2 cm., 151 blz. + 1 
uHsl. tabel. f 1.30 

Saltzherr, j. P. en L. P. Ritchi: Algebra en theorie 
rekenen I Mulo, ge druk. Batavia, J. B. WoIter's 
Uitg. Mij., 1941, 15.5 X 23.5 cm., 136 blz. 

t 1.95 

Slooten, D. F. van en C. G. G. J. van Steenis: 
Bulletin of the Botanie Gardens. Buitenzorg, Serie 
11. Volume 17, Part. I. Buitenzorg, 's Landsplanten
tuin. 1941, 18.5 X 27.5 cm., 208 blz., Engelsch. 

f 5.-
Löbler, joh.: Koboldus vertelt. Met illustraties van 

den schrijver. Balavia, G. B. van Goor Zonen'g 
Uiig. Mij. N.V., 1941, 65 ill., 16 X 24.5 cm., 
95 blz. geb. f 2.60 Sonneveldt, J.: Try your hand. (A collection of 

Malot, Heetar: Alleen op de wereld door P. de translations) 2e druk. Batavia, W. Versluys' Uitg. 
Zeeuw J. Gzn., Serie Oud Goud, deel 111. Batavia, Mij., 1941, 14Yz X 20Y2 cm., 60 blz. ing. f 0.65 
G. B. van Goor Zonen's Uitg. Mij. N.V., 1941, geb. f 0.85 
16 X 21.5 cm., 172 hlz. geb. f 2.90 Sonneveldt, J.: First cOlllmercial reader. Batavia, 

Maurier, Daphne Du: Der stormen oogst (Come W. Versluys Uitg. Mij.,. 1941, I:Y2 X 20 cm:! 
wind co me weather). Batavia, N.V. G. Kolff & Co., 88 blz. II1g. f 0.93 geb. f 1.13 
1941 11 X 18 cm. 100 blz t 050 . . , '.' . _Sprookjes van A-loeder De Gans. Balldoeng, Neyell-

Modderaar, K.: De Invloed van dichloordiaethyl- huis &: Co., 1941. geb. f 5.90 
sulfide (mosterdgas) op het bloed en de bloed
bereidende organen. Proefschrift. Bandoellg, 
Gebrs. Kleyne 6: Co., 1941, 11 afbeeldingen, 
16 X 24 em., 134 blz. (lliet i. d. haf/del) ,,2.80 

Notermans, jef: Vondels joseph in DOlhan. Batavia, 
W. Ve rsluys Uiig. Mij., 1941, 12 X 17 cm., 20G blz. 

ing. t 1.95 geb. t 2.30 

Ochse, J. j .: Tropische groenten, 2de herz iende 
druk. Balavia, l:Salai Poeslaka, 1941, 182 platen, 
14 X 20 CI11., 263 blz. t 1.80 

Onderwijsstatistiek over het schooljaar 1938-1939. 
Hatavla, Centraal Kantoor voor de :::itatistiek, 1941, 
20.5 X 29 CI11., 478 blz. t 1.50 

Pa~et, Mr. J.: Paladijnen in Pe6t, Kameleonserie 
No. 3. Batavia, Urukkerij De Unie, 1941, 14 X 20 
cm., 173 blz. t 1.90 

Plas, H. A. E.: Het B-examen. Verzameling opgaven 
ontleend aa-n de praktijk-ex. Boekhouden. Batavia, 
J. B. Wolters' tUig; J\olij., 1941, 15Y2 X 24.3 cm., 
176 blz. ing. f 3.25 

Reed, Douglas: Nemesis (Het leven van OHo 
Strasser). Batavia, N.V. G. Kolff &: Co., 1941, 12 

11

' foto's, 1OY, X 21 cm., 466 blz. geb. t 6.20 

_ Roggeveen, Leonard: Boer, wi l jij mijn kat vangen? 
Met illustraties van den schrijver. 6atavia, u. B. 
van Goor's Uitg. Mij_, 1941,20 X 25 cm., tG blz. 

t 1.20 

Rottier, eh. j. M. en Dr. H. j. van .der Meer: A 
new course of English I. Mulo en ~Iddel~. Ollder

, wijs. Batavia, J. B. Woi-ters UI;g. MIJ., 1941, 
. 15 X 23.3 cm., 172 blz. t 1.75 . 

Rijpma, E. en M. V. Roelofs: De ontwikkeling.s-
gang der historie I. Middelb. en Gymn. <;?nderwIJs, 
Ge druk. Batavia, J. B. Wolters Ultg. Mlh 14.5 X 
21 cm., 375 blz. t 4.-

Staatsrechtelijke verordeningen. Overdruk !-LH den 
Rege.eringsalmanak 1939 deel I (Bijlagen) aange
vul d _ met eenige staats- en l>ijbladen. Batavia, 
Depot û. Kolii &: Co., 1941, 14.5 X 20.5 cm., 
543 blz. t 5.-

Stavast, W. en G. Kole (L. J. d'Haens -11. C. Meyer): 
Tweede taalboekje. Taalm. H.1. S., 4e druk. 
Batavia, J. B. Walters Uitg. Mij., 1941, 17 X 21 
cm., bO blz. f 0.60 

Stik1<er, A. H.: Economie v. d. ~Ildische Archipel. 
Middelb. Onderwijs, 4e druk. Batavia, J. B. Wolters 
Ultg. Mij., 23Y2 X ISY2 cm., 248 blz. ing. f 3.25 

Verg. Bevordering Nijverheid v. Meisjes. Wandplaten 
Naaldvak onderwijs, serie I No. I /G, 6S X 92 cm. 
Balavia, j. B. Wolters Uitg. M., 1941. 

per stel f 2.70 

Verkuyl, J.: -Het raadsel van de dood. Zaaier
bibliotheek 10e jaargang No. 5. Djocja, Chrisperni, 
1941, 1G X 19.5 cm., 3d blz. f 0.30 

Verslag over de werking van de theerestrictie 
gedurend~ het zevende en achtste restrictiejaar. 
{'Jïjdvak I April 1939 tot en met 31 A'laart 1941). 
(Batavia., Dept. van Econ. Zaken, Afdeeling 
Undernemingslandbouw, 1941, 17 X 24 cm., 70 blz. 

t 1.-

Verslag van de vischveilingen aan de noordkust van 
Java over 1940, plus 24 bijlagen. Batavia, Dept. 
va'u Econ. ZakclI, Afd. Coöperatie en Binnenland
sche Handel, 1941, 17 X 24 cm., 91 blz. f 1.50 

Verzameling vcrorderningen van het militair gezag. 
Uitgave 1941. Bandocng, Visser 6: Co., 17 X 21 
Cnt., 52 blz. t 0.64 
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_ Vraagbaak voor de koffie-cultuur en de koffie
bereiding. (Samengesteld door hel proefstation 
Midden- tn Oost-java en het Bcsoekisch Proef
stalion). Malang, Proefstation, 1941, 15 X IG cm., 
53ï blz. (uid in den boekhamlèl verkrijgbaar). 

f 5.
Walterida, MaL Crijns en Br. Albertus: Omhoog de 

harten IV. Leesboek voor R. K. scholen, 4e druk. 

Werkum, Mr. H. D. van: Desa-Ordonnantie 1941. 
Bepalingen betreffende de regeling en het bes luur 
van de huishouding der Illiandsche Gemeenten in 
de Gouvernemcntslanden van Java en Madoera, 
Cheriboll , N.V. G. Kolff & Co., 1941, 52 blz. 

f 1.50 

Batavia, j. B. Wolters Uiig. Mij .. 1941, 13!;2 X _Wintringham, Tom: Hoe te vechten. (Lessen uit" 
18 cm., 140 blz. f 0.95 den' huidigcn oorlog). Met een inleidend woord vau 

Wat de Ned. Ind. Militair er van zegt .•... geschre
ven door een landstormer. Verkoop ten ba tc van 
het Generaal Winkelman Escadrille. Batavia, 
G. Kolfi & Co., 1941, 13 X 19 cm., 24 blz. f 0.50 

Generaal Majoor J. J. Pesman Inspecteur van Stads
en Landwachten in N.1. Bandoeng, N. V. I\Il}j. 
Vorkillk, 1941, geilI., 14Y2 X 20 cm., 141 blz. 

f 1.25 

Uitgaven in de Inheemsche Talen 
Aboe Nawas. Peroesahaän Penerbitan KABE. 

Djocja, 1941,9 X Il!;2 cm., IG blz., jav. Lal. 
.f 0.05 

Ahmad: Berkeliling Hindia, cJjiJid VI. Mt:ugherani 
kola Singapoera, nH:ngambiJ djalan hen dak poe- ' 
lang, limbau tanah tembakau. Batavia, Balai 
Poesta ka, 1941, geill., 18!;2 X 26 cm., 112 blz., 
Mal. Lat. f 0.80 

Almanak 1942 (Maleische uitgave). Djocja, Peroe
sahaän Penerbitan KA BE (Kolff-Buning), ti X 
15.5 cm., 320 blz. f 0.64 

Almanak 1942 (Jav. uitgave). Djocja, Peroesahaän 
Penerbitan KABE (Kolff-Buning), 11 X 15.5 cm., 
320 blz., jav. Lat. f 0.64 

Bahasa Melajoe I. Inl. Onderwijs, Mulo, Maleis 4e 
druk. Batavia, J. B. Wolter's Uitg. Mij., 1941, 15 X 
20.5 cm., 58 blz. f 0.75 

Bieger, N. 1<.: Ahmad Jampar (Vertaald door 
Soerjana). Batavia, Balai Poestaka, 1941, gcill., 
14.5 X 20.5 cm., Socnd. Lat. f O.EO 

Crijns, H. Jan Schuit: Seneng étoeng. Kanggo tje
tjekelané goeroe. Kang Ildjawakaké R. Inggris. 
Batavia, W. Versluys Uitg. Mij., 1941, 120 blz., 
lavo Lat. f 0.40 

Hiauw Biauw Seng: Soeara Allah. Penghidoepan 
No. 199. Soerabaia, Tan's Drukkerij, 10.5 X 16.5 
cm., 120 blz. f 0.50 

Keterangan tentang berbagai-bagai pengadjaran jang 
sesat. Batavia, Chr. Mal. Lectuurvereeniging, 1941, 
14.5 X 21 cm., 31 blz., Mal. Lat. f 0.20 . 

lelakoné Gulliver. Djocja, Peroe.sahaän Penerbitan 
KA BE (Kolff-Buning), 1941,9 X 11 y, cm., 16 blz. 

f 0.05 

1\101, G. A. de dan Soetan Sanif: J-Iarta benda jang 
terpendam, djilkl 11. Batavia, W. Versluys Uiig. 
Mij., 1941, geill., 14 X 20.5 CIl1., 111 blz., Mal. Lat. 

f 0.50 

Mol, G. A. de dali Soetan Sanif: Harta beuda j3'ng 
terpendam, djilkl 111. Batavia, W. Vcrsltlys Uitg. 
Mij., 1941, geill., 14 X 20.5 cm., 144 blz., Mal. Lat. 

f 0.90 

Saeroen: Asmara Moerni. Djocja, 
Penerbita'Jl, KABE (Kolff-Buning), 
13 X 18 cm., 64 blz., Mal. Lat. 

Peroesahaän 
1941, geill., 

f 0.35 

Salmoen, M. A.: Mintaraga. Batavia, Balai Poes
taka, 1941, 14.5 X 20.5 cm., 105 blz., Soend. Lat. 

f 0.60 

Sastrasoewignja, S.: Adjar Djogèd. Dansonderwijs 
Jav. Scholen. Batavia, j. B. Wolter's Uitg: Mij., 
1941, 16.8 X 20.7 cm., 52 blz. f 0.70 

Soeria Di Radja dan Mardjana: Lekas dan Gampallg 
I. Maleise taalm. v. Jav. sprekepden. Batavi·a, J. B. 
Wolters Uitg. Mij., 1941, 13 X 19.8 cm., 128 blz., 
Mal. Lat. f 0.55 

Toehan Jésoes. Sebagai seorang jallg masoek gerédja. 
Chotbah Setawi No. 6. Satavia, Chr. Mal. Lectuur
vereC'niging, 1941, . 11.5 X 15.5 cm., 13 blz., 
Mal La t. f 1.-

JACOBSON VAN DEN BERG & Co. 
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blijven Uw papierleveranciers. Wij handhaven onze service. 
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NIEUWSBLAD 
VOOR DEN BOEKHANDEL IN NED. OOST INDIË 
UITGAVE: N. V. G. KOLFF 6. Co .• SOERABAIA • REDACTEUR G. OCKELOEN 
VERSCHIJNT MAANDELlrxS ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR F 8._ 

De Indische uitgever • 
In oorlogstrijd 

T oen Nederland den lOden Mei j.l. één jaar in 
dezen wereldoorlog betrokken was, heeft er van 
vcrschiilende zijden een terugblik plaatsgevonden; 
zijn er meerdere redevoeringen gehouden en 
publicaties verschenen, -welke de vr'aag beantwoord
de n, hoe Indië zich élall dien toestand aanpaste en 
hoe Imlië het gemis van alles wat ons Moederland 
ons steeds aanbood, heeft. weten te vervangen. 

Enkele van die overzichten vonden haar weg tot 
de clagbladpers. Ook zagen enkele gedenkschriften 
het licht, waaronder vooral· genoemd mogen worden: 
. "Eén jaar oorlog" en het " Industrienummer van 
het Econ. W eekblad". 

Hel verschijnen van deze gesch riften op zichzelf is 
al een gunstig teeken, juist omdat zij voornamelijk 
aandacht schenken aan wat in dit moeil ijke jaar tot 
stand kwam. Of men al dan niet daarin geheel 
geslaagd is, is een tweede. Immers het opent den 
weg tot opbouwende c ritiek. 

Onde r den titel "Hei koopmanscUap van den 
uitgever" verscheen iq een der Indische dagbladen een 
açtikel van ~e hand van een bekend letterkundige, die' 
eenige!l tijd Nede rlandsch Indië bezocht en inmiddels 
weer ve rtrokke n is. 

De schr ijver geeft daarin eerst een ~verzicht van 
hel werk van sommige uitgevers en wijdt daa~bij -
terecht - uit ovèr de hooge opvatting, welke z ij voor 
hun beroep voelen en de financieele offers, welke zij 
zich getroosten om de Nede rlandsche Jetterkunde hoog 
te houden. Zij steunen daarbij jonge schrijvers ten 
koste van hun op andere uitgaven gemaakte winsten. 

Na aldus veel goeds van den Hollandschen uitgever 
te hebben gezegd, komt de soh rijver tot den uitgever 
in Nederlandsch Indië en geconstateert, dat vóó r .den 
lOden Mei 1940 Indië in dit opzicht geheel op 
Nederland was aangewezen en <lat een georganisee rd 
uitgeversbedrijf hier niet bestond. 

Dat sede rt dien dat um de Indische uitgeverij zich 
wel gevormd heeft, maar dal zij een weinig bev redi-

, .,. 

geml resultaat bereikt: "omdat de Indische uitgevers 
uitsluitend op winst zijn ingesteld". 

In aansluiting op de vele publicaties, welke weer
geven, h.Qe Indië zich sede rt den lOden Mei door vele 
moeilijkheden heeft heengeslagen en hoe dit land 
tracht zichzelf te redden, is 'het goed eens na te 
g<lan, "of .. de Indische uitgever werkelijk in gebreke 
is gebleven" . 

De uitgever in Holland. 
Een uitgever, het is duidelijk, is iemand die zijn 

bestaan vi'."HJt, in elk geval grootendeels, in het 
uitgeven van boekwerken en tijdschriften .. 

Een uitgever in Europa belegt zijn geheele werkka
pitaal in het uitgeven van versch illende boekwerken, 
zijn geheele wezen, zijn denken en doen en ~aten is 
uitgeven, zijn relaties en connecties zijn steeds om 
en bij schrijvers en toekoms tige schrijvers, teekenaars, 
fotograve n, drukkers en binders. Zoo goed a ls ,nooit 
drukt hij zelf ' zijn boeken en hij verkoopt ze ook 
bijna niet ande rs dan aa n den boekhandelaar. Daar
naast specialiseert hij zich nog bij voorkeu r in écn 
soort van boeken. Zoo zal een goede schoo lboekcn
uitgever zich practisch nooit begeven op ander terrein 
en wederkee rig vindt men een uitgever van romans 
niet of zeer sporadisch op het terrein van de school
boeken-uitgevers. 

Daardoor weet elke boekverkooper, tot welke 
uitgeve r ,hij zich heeft te wende n, wanneer hij ove r 
komende uitgaven in gelicht wil wo rden. Hij gaat voor 
schoolboeken naar: 

Noordhoff-Kolff, Wolte rs, Versluys, Tjeellk Willink, 
waaraan eenige uitgevers op dit terreifl, zooals Thieme 
en Van Goor, ,wier voornaamste arbeidersveld in de 
richHng van het belletristische en populair-weten
schappelijke gaat, 'kunncn worden toegevoegd. 

Zoo heeft hij voor Christelijke lectuur : J. H. ·Kok 
te Kampen, Callenbach te Nijkerk, Paris te 
Amsterdam, Bredee te Rotterdam, Voorhoeve te 
Den Haag, La Rivière en Voorhoeve te Zwolle, 



Meinema te Delft. Deze uitgeve rs behooren tot de 
orthodoxe groep, terwijl als modern-vrijzinnige 
uitgevers zijn te noemen: Lankamp en Brinkman te 
Amsterdam, Van Loghum Slaterus te Arnhem, voor 
Katholieke lectuur: Teulings en Malmberg te Den 
Bosch, Foreholte te Voorhout, Residentiebode te Den 
Haag, R. K. Boek Centrale te Amsterdam,' Dieben 
te Wassenaar, voor technische boeken zijn' bekende 
adressen: Man tgem en De Does, Kosmos, Centen, 
Stam, Ahrend, allen te Amsterdam ~n KIU\ver te 
Deventer, voor belletris lische uitgaven: Leopold te 
Den Haag. Holkema en Warendorf, Becht, Querido 
te Amsterdam, Zuid-Hollandsche Uitg. My te Den 
Haag, Nijgh en Van Ditmar te Roiterdam, voor 
jongens-, meisjes- en kinderboeken specialiseerell zich 
vooral KJuitman te Alkmaar, van Goor, HaIkerna en 
Warcnclorf en Becht als bovengenoemd. Tenslotte 
mogen niet onve rmeld blijven: Nij hoff, voor speciale 
bibliophiele ui tgaven en Bclinftlnle als uitgever van 
werken op juridisch gebied. Verder vindt men uitge
vers va n uits luitend geneeskunde, muz ie k of kunstge
schiedenis, die bijna altijd alleen hun eigen terrein 
bewerken . 

De Hollandsche uitgever controleert nauwkeurig 
wat uitgevers in de hem omringende landen brengen 
en dikwijls wordt het mooie plaatwe rk vaar zijn uit te 
geven bo.ek, doorgedrukt van een gelij ksoortige 
uitgave in een naburig land. Het bezoeken van die 
landen en hel contact met die ui tgevers en die auteurs 
verrijken zijn kennis en teruggekeerd in zijn eigen 
omgeving vraagt hij zich af, of en op welke wijze 
hij het geleerde in practijk kan brengen. Hij zoekt 
zijn omgeving af naar menschen, die hij tot schrijven 
aanllloedigt en menig boekwer·k ·werd geschreven -
en goed geschreven - door personen, di e zonder den 
aandang en zonder de voorlichting van den uitgeve r 

nooit tot schrijven zouden zijn overgegaan. 
Hij houd t contact met professoren en leeraren, mei 

geestelijken en politici, met schilders en musici, met 
romancie rs en dichters, al naa r gelang de aard van 
zijn uitgaven, bezoekt hun kringen, vergaderingen en 
tentoonstellingen en maakt vele van deze menschen 
in den loop der jaren tot zijn huisvrienden. 

Het is vanzelfsprekend, dat een uitgever, die zóó 
zijn geheele leven wijdt aan één lak van literatuur, 
daarin een expert wordt en dat IJlen mag verwachten, 
dat van zjjn firma ui t slech ts goede we rken het licht 
zien. 

Zijn eigen huishibliollt eek bevat dan ook een schat 
van lectuur van alle landen der wereld, in zijn 
branche. 

Naast den uitgever zijn nog twee kapitaalkrachtige 
organisaties noodig om een uitgave tc doen slagen, 
n.1. de drukker, die moet zorgen voor een smakelijke 
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uitvoering, zonder welke het boek ook niet loopt en 
een "'root aantal boekhandelaren over 'het geheele o 
land die voor de distributie moelen zorgen. . . 

Maar ook bij de keuze van zijn drukker moet hij 
wee r zeer voorzichtig Ie werk gaan. De ervaring heeft 
hem ge leerd, dat cle drukker die zijn co ll ega zoo 
uitstekend bediend heeft bij hel verzorgen va n een 
roman, op mooi opdikkend papier, een smaakvolle 
band en mooie sierletters b ij een nieuw hoofdstuk; 
volled ig in gebreke is gebleven toen men bij hem mei . 
een " Leerboek der Vlakke meetkunde" kwa m. Niet 
all een waren de teckeningen der meetkundige figuren 
slecht, maar · ook waren. cr geen mat rij zen voor 
Grieksche- of voor wortelteekens, of groote en kleine 
accoladen. . 

Voor pracht- en plaatwerken moet hij 'bij zeer 
spEciale d rukkers zijn, evena ls voor atlassen en all e 
c.:rtogra lischen arbe id. 

H ij weet ook zeer goed bij welken boekhandelaar 
hij wel en waa r hij niet een aanta l va n zij n boeken 
in commissie kan .geven, opdtlt het boek in ei ken 
hoek van het land, ook in de kleinste winkel, te zien 
zal zijn. 

Juist, omdat hij de drie noodzakelijke schakels: 
uitgever, drukker en boekhandelaar, goed kent, zich
zelf uitsluitend bij de eerste g roep bepaalt, slaagt hij 
iu het zeer moeilij ke uitgeversbedrijf. 

Geeft nu de Hollandsche uitgever alles uil wat hem 
aangeboden wordt? Allerminst! En heeft hij zelf zoo'n 
kijk op het aangebodene, .dat hij kan beslissen, wat 
wel en wat niet uitgegeven zal worden? Ook dat is 
maar betrekkelijk. 

Wat hij dan wel doet, vooral als de schrijver, zooals 
bij het meerendeel van het aangebodene het geva l is, 
nog onbekend is? Wel, de allereerste schi fting is 
nat uurlij k' bij hem ~elf en vervolgens heeft hij cop ie
lezers voor de verschillende gebieden. 

Pas als van die zijde een gunstige advies komJ, 
neemt hij het ma nuscript nader in beschoU\ving. Hij 
tt:1t het aantal vellen manuscript, hoeveel le tte rs per 
regel en taxeert zoo hoe di k het boek zal ,vorden; wat 
derhalve zijn kosten zullen zijil en da t dan de verkoop
prijs moet worden. 

Bevat het manuscript weinig woorden, maar is het 
loch het uitgeven waa rd, dan zal een flinke lette r op 
wat stevig papier het boek een zeker aanzien moeten 
geven, 0111 de prijs Ie kunnen halen, die naDelig is. 

Is het we rk echte r zeer uitvoer ig, dan moel een 
kleiner lettertype op dunner papier het gehee l meer 
binnen de perken houden. Is de uitgever datlrmee 
klaar, dan laat hij een tiental modelboeken maken. 
Enkele bladzijden worden gedrukt, waarbij titel en 
schrijver, de inhoud, cenige illustraties dc band en 
de olllslagteekcning. ' 



Met een dergelijke collectie "dummies" van 
vNschillende schrijvcI:s, varieerelide formaten en 
prijzen, bereist de reiziger van den uitgever tweemaal 
per jaar geheel Nederland, bezoekt alle boekhandela
.ren (d~t zijn el' ongeveer 800) met deze aanbiedingen 
en als deze reizen een bevredigend resultaat geven, 
m.a.w. als op deze wijze reeds vóór het verschijnen 
van het bock een voldoende aantal verkocht is, ·wordt 
definitief tot de uitgave beslolen en de opla.ag bepaald. 
Blijkt tijdens deze reis, dat de boekhandel weinig 
interesse voor de uitgave heeft, dan verschijnt het 
boek dikwijls niet. 

De boekhandelaar, die "bij aanbieding" een groot 
aantal voor rekening durft koopen en dus met den 
uitgcver een zeker risico loopt, ontvangt dan een 
hoogere korting. Latere nabestellingen worden mei 
kleinere kortingen geleverd. 

Zoo komt derhalve menig boekwerk niel verder dan 
in manusèriptvorm. De gevallen; dat een uitgever 
ondanks dit hegin toch het boek uitgeeft, soms zelfs 
met succes doch dikwijls zonder succes, kunnen 
onbesproken blijven. ' 

Vermeld mag worden, dat dan nog menigmaal een 
boek verschij~nt op kosten van den schrijver of diens 
familie. In 90 van de 100 gevallen worden dan cle 
kosten niet uit de o'pbr-engst bestreden, wat dikwijls 
niet terzake doet. 

Bij honderdtallen worden die boeken later, nog 
Ilieuw zijnde, opgekocht en vinden dan hun weg naar 
de tweede-handsch zaken en nog later naar de 
boeken-wagens op de markt-en. 

Het zal duidelijk ziJn, dat deze gang van zaken 
niet gevolgd wordt bij schrijvers, ·die recds goede 
bekendheid verwierven. Die hebben hun vaste 
lIitgever(s) en deze boeken koopt de boekhandel 
reeds op de enkele mededeeling, soms maanden van 
te voren, dat er weer -een nieuwe "Fabricius" of 
,.Hendrik van Loon;' in bewerking is. 

De uitgever in Indië ' vóór 1940. 

Hoe ging het met de Indische uitgeverij vóór 10 
Mei 1940? Er werden weinig boeken in Indië 
uitgegeven, althans andere dan werkcn voor bepaalde 

doeleinden. Letterkunde zeer weinig en zelfs als hier 
een goed bock geschreven werd, wachtte de auteur 
dikwijls op Europeesch verlof, om zijn werk in 
Holland te docn uitgeven. . 

Noemen wij slechts: H. Borel, L. Couperus, Augusta 
dc Wit, Van Zeggelen, Mollema, H. van Wermesker
ken e.a .. Al deze auteurs schreven rOmans spelend in 
Indië, bijna allen werkten in Indië, doch hun boeken 
verschenen in Nederland. Hoe zou dan de uitgever 
in Indië ervaring kunnen opdocn, terwijl manuscripten 
\'an eenig belang hem voorbijgingen en in Indië alleen 
romans van minder bekende auteurs werden 
a?ngeboden? 
. De redenen van het hier gesignaleerd verschijnsel 
waren verschillend. In de eerste plaats moet misschien 
genoemd worè.lcn het kleinere afzetgebied. Van een in 
Indië verschenen boek werden zelden meer dan 1000 
exemplaren verkocht. 'Deze kleine oplaag maakte het 
boek duur en het honorarium .voor ~Ien auteur gering. 
En hoe goed het boek ook mocht zijn, de Hollandsche 
boekhandel kocht zeer weinig van den Indischen 
uitgcver. Men zag cenigszins necr op een in Indië 
uitgegeven boek, maar daarnaast kon ee'n Indische 
uitgever met cnkele uitgaven niet heel Nederland 
bereizen, zooals zijn ' Hollandsche collega's doen. 
Werd hetzelfde boek derhalve in Nederland uitgege
ven, dan ·kocht Indië . evengoed zijn .1000 ex., maar 
daarnaast zijn er dan meestal ook eenige 1000den 
in Holland te verkoopen, wat de kosten tor · op de 
helft terugbrengt. En vaak konden de auteursrechten 
nog naar het buitenland verkocht worden. 

Vóór den oorlog verschenen dan ook in Indië 
hoofdzakelijk werken ~peciaal voor Indië bestemd, als 
\vetten, verordeningen, handleidingen voor de culltures 
en voor de Indonesische talen. Hierdoor waren de 
uitgevers niet in staat ervaring op te doen op het 
gebied der belletrie uitgeverij en waren zij bekneld 
- met de enkele uitgaven die er verschene'n - in 
dt' vicieuze cirkel van kleine oplagen en hoogere 
prijzen. 

. Op h.et gebJed der schoolboeken deed de Indische 
uitgever de laatste jaren, dank zij de medewerking 
van het Departement van Ondenvijs, wel ervaring op 

N. V. INTERNATIONALE CREDIET & HANDELSVEREENIGING "ROTTERDAM" 
BATAVIA, CHERIBON, SEMARANG, SOERABAIA, PADANG, BENKOElEN, TANDJONG KARANG, PALEMBANG 

MEDAN, MAKASSAR, PANGKAL PINANG, BANDJERMASIN, PONTIANAK. 

Dupont linnen. Gegarandeerd insecten-vrij ' 

Kleuren-monsters op aanvraag 

83 



en zij n de ui tgaven, die o.a. doo r Kolff worden 
gedrukt, w.o. lastige zetwerken, zooals boeken voor 
algebra, meetkunde, boekhouden, enz., niet te 
onderscheiden van de uitgaven, die in Nederland 
werden vervaardigd. Zij zij n dikwij ls beter verzorgd. 

Door de kle ine oplagen van romanlite raluur was 
dc Indische drukker niet in siaai, de zoo noodige 
knepen- en bandenmachines aan te schaffen, daar, 
door de hooge aanschaffingsprijzen, deze machines 
nimmer rendabel gemaakt zoudeo kunnen .worden. 
Door het gemis van deze machines was de band en 
het binden steeds het zwakke punl in de uitvoering 
der romans en vormde bo.vendien doo r het handwerk 
dikwij ls het grootste percemage der kosten. Naast ele 
b.:nden was de papierkeuze een groot nadeel. Voor 
de romans wordt veel het z.g. roman-opdikkend papier 
gebrui kt, dat voor andere drukwerken zelden wordt 
benuL Door de ge ringe omzei in roman-literatuur 
we rd dit papier cloor de dru kke rijen en · importeurs 
slechts in enkele · soorten in voorraad gehouden. In 
Nederland werd, door de nabijheid van papierfabri
kanten, van dit euvel veel minder last ondervonden. 
A1aar ook hie r gaat I ndil;! - dank zij Padalarang -
met rasse schreden \'ooruit 

Doch ook de vraag in Ind ië zelf, naar in Indië 
uitgegeven boeken was vrij gering. Immers, door de 
weke lijksche aanvoeren van uit alle landen der wereld, 
werd het Indische publiek en so rtiment lectuur 
aangeboden in zóó'n velerlei vo rm, kleur en prijs, dat 
jl1 ist door dic groote varialie de verkoop siuksgewijze 
geringer moest worden. Dal de Indische boekhandel 
zeer vee l kocht en haar publiek een rijke sorteering 
aanbood, is bekend, zóó zelfs, dat menige toerist 
daa rover verbaasd slom.!. Boekhandels als in Ned.
Inclit: vind t men in Holland nergens. De enkele, die 

. U misschien zoudt willen noemen, zijn Martines 
Nij hoff, Museum Boekhandel, Van Stockum, Dijkhof 
en Bouche r. 

Echte r dient te worden aangeteekcnd, dat Nijhoff 
tevens een grooie afdeeJing uitgeverij aan zijn boek
handel yerbonden heeft; evenals Van Slockull! en 
Boucher. En toch bezitten ook deze. firma's geen 
sorfeering als b.V. Kolff ~n van Dorp. Ondanks dal, 
ku nt U ook in de kleinste boekwinkels in Holland 
binnen enkele dagen alles krijgen, wat U vraag i, 
eenvoudig, omdat door een enkel brief~aa r tj e aan den 
uÎ!gever het gewenschle boek omgaand opzicht in zijn 
winkel komt. Hieraan werkt een groote organisatie 
van uitgevers en boekhandelaren sierk mee. 

De Nederfandsche uitgever geeft bovendien geen 
steun aan zijn Indische collega's. Helaas is het tegen
deel wel het geval. Toen mot ieven als: "Oe 
drukkerij en in Indië zij n nog niet zoo ve r om een 
goed boek te drukken" of "er zijn daa r geen iIIust ra-
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tors", enz. enz., geen stand meer konden houden, 
doordat 'wij ervoor zorgden, dat ons werk in de 
vakpers geprezen werd, kwam het eigenlijke motief 
concurrentie-vrees duidelijk tot uit ing in de ontboeze
ming op een uitgevers-ve rgadering, waar ~l~dische 

uitgevers om medewerking verzochten, "maar 
menschen, is het ·hemd dan niet nader dan de rok; 
denk er aan, er is inderdaad een gevaar in, dat de 
Indische uitgever ons in het eigen land gaat beconcur
ree ren" . 

Dit werd gezegd door eén van de grootste uitgevers, 
die tonnen aan Indië verdiende. Maar -een feit 
is het, dat twee uitgevers van Indië op Holland 
begonnen Ie werken, hoewel dit natuurliik niet kon 
n.:: ndeeren. 

Nu echter de aanvoer vanuit na genoeg heel Europa 
stil staat, gaat het met de Indische uitgeverij veel 
bete r. Van elk boek dal nu ter perse ge legd wordt, 
worden van 2 - 4000 exemplaren verkocht. Enkele 
hnlen 6 à 7000 exemplaren . . 

Van "Wij varen Voort" van Van Bovene werden 
5000 ex. verkocht, wat het trouwens bijna alleen al 
verd ient voor het prachtige verslag van Quispel over 
d(.: ondergang van de Van Galen. Van dit laatste 
verslag werden bovendien nog 2500 ex. afzonderl ijk-
verkocht. 

Thans gaat het derhalve de Indische uitgeverij goed 
€11 de vraag verdient overweging: wat men in Indië 
moet doen, als no rmale toestanden zullen zijn te rug
gekeerd. Kort vóór het uitbreken van dezen oorlog, 
toen men in Holland ook op ande r gebied begon te 
merken, dat Indië Illeer en lIleer zichzelf begon te 
voorzien van all es, wat vroeger uit het Moederland 
kwam, gold het, dat me n Holland en Indië moest zien 
in her groole re verband van eenheid. Het had, zei 
men, geen nut de fabr ieksnijverheid in Indië te steunen 
en daa rdoor den uitvoer van Holland te verm inderen. 
Èn men zag de achteruitgang van Twenie door den 
bloei van Garoet. 

De vraag is opgeworpen of het mogelijk is, al het 
drukwerk van de Indische schoolboeken in ' Indië te 
houden, ook als de verbinding met het Moederland 
weer hersteld zal zijn. De drukker ijen hebben getoond, 
daartoe in staat te zijn, ook al is er hier en daa r 
nog wel wat te ve rbe teren. Ook de Indische uitgeverij 
gaa t het thans zooveel beter en zou dat derhalve een 
groote stimulans zijn voor lelter·kundigen. 

Het antwoord -daarop is niet cli rect te gev.en. Het 
schoolboek, in Indië gedrukt. zou zeker niet duurder 
behoeven Ie zijn, dan dat vanuit Holland. Dat is 
voldoende bewezen, reeds vóór deze oorlog uitbrak. 
A~aa r of het goed is, de andere boeken, tijdschriften, 
pr~ch t- en plaatwerken, duu rder te maken, b.v. doo r 
ze te belasten met een invoerrecht, om zoodoende de 
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inhcemsche industrie een kans Ie. geven, is nog een 
vraag. Want over het algemeen.is hel Hol landsche boek 
reeds duur tegenover veel ui tgaven in andere talen 
Cl! wat een voordeel zou kunnen zijn voor uitgever, 
dru kker en boekverkooper, zou een nadeel kunnen 
worden voor het koopende publiek. Over het algemeen 
zou men graag veel goede lectuur, liefst niet te duur, 
onder vele r bereik willen brengen. çn daartoe zal 
Indië zich misschien óók kunnen ontwikkelen bij een 
gewone, gezonde concurren tie. 

Wellicht zou het aanbeveling verd ienen, verandering 
Ie brengen in het feil, dat blanco papier onderhevig 
is aan een invoerrecht van momenteel 18%, terwijl 
het gedruk te papier vrij van invoerrechten. 

Het in Indië gemaakte papier gaat in prijs mee 
met de papierimport, zoodat de Indische drukker in 
dit opzicht in het ua deel is. Ook al zijn rnachinerijeën, 
welke beslist uil andere wereltfdeelen moeten komen, 
kosten hem meer kapitaal. Ook nog te spreken over 
zijn technische staf, zou ons te ver afleiden van het 
eigen lijke onderwerp. ' 

De uitgever in Indië nà 10 Mei 1940. 

Bekijken wij nu, wat de "uitgever in Indië" in het 
afgeloopen jaar tot statld bracht, om in de bel10efte 
aan boeken in het· algemeen te voorzien, dan dient 
allereerst nog even opgemerkt te worden, dat htj niet 
"uitgever sadja" is, zooals zij n collega in Holland, 
maar dat -hij tegelijkert ijd zijn eigen dru kke r, binde r, 
illustrator, cliché-maker en boekverkooper. moet zijn. 

Een specialiseering van hel drukkersbedrijf, zooals 
dat in Holl and· geschiedt en zooals zooeven geschetst , 
bestaat in Indië ook niet. De Ind ische drukker moel 
van alles kunnen drukken. 

De drie hiervoor genoemde onmisbare groepen moet 
hij dus zelf bewerken. Daarbij komt, dat ook hij voor 
deze drie groepen ·van al zijn belloodigdheden , vanaf 
p.:pier, linnen, zink, chemicaliën, ja wat al niet, van 
de leveranciers in het moederland is afgesloten. Zijn 
eerste zorg was dus: voorraden voor minstens een 
jaar zie l~ te krijgen en in ~ommige gevallen eerst lIog 
het geld daa rvoor. En wat daa rna gebeuren moest, 
was een open vraag, ook voor hel11. 

. Als eerste vraag deed zich voo.r : - welk 
soort boeken heeft Indië het meest noodig en in 
voldoende oplaag om althans de kosten ·Ie dekken -. 
80% van de in Indië verkoch te Hollandsche boeken 
kwam uit Holland. 

Het antwoord was: in de ee rste plaats de school
boeken, want het onderwijs dient zoo min mogelijk 
belemmerd te worden en zeker % van de benoodigde 
boeken voo r onderwijs komt uit Holland. De grootste 
ui tgeve r daarvan druk t zijn boeken zelf in Holland·, 
zoodat deze nu geheel op Indië is aangewezen. Wel nu, 
deze firma slaagde er in, nagenoeg geheel haar 
enorme ·behoefte hier onder te brengen. Wat een 
behoorlijke prestatie is voo r de hier gevestigde 
drukkerijen. 

Een andere uitgever van schoolboeken is hie r 
gevestigd, maar ook hij zag zijn we r·k belangrijk 
vermeerderd, doo rdat. hij de boeken van zijn ".loeder
zaak in Holland óók niet ontving. En ook de 
Hollandsche uitgevers, die maar enkele uitgaven voor 
dc Ind ische scholen hebben, konden hun werk 
hier herdrukt krijgen. Tal van nieuwe schoolboeken 
zagen eveneens het licht, zoodal de Hollandsche 
uitgever van scho<;, lboeken door Indië bijna geheel is 
opgevangen. Dit op zichzelf is een zeer mooi resultaat. 
Voor enkele uitgaven was dat zeer moeil ijk, b.v. de . . 
bekende Engelsche woordenboeken van de fi rma 
v,.··o lters moesten geheel fotografisch herdrukt worden, 

Tegelij kenijd kwam de vraag naar vo ren naa r 
Christelijke lectuur. Het Bijbelgenootschap distribuee rt 
jaarlijks du izenden bijbels in Nederlandsch Ind ië. 
Thans zijn ter perse: 

3000 HoJlandsche bijbels 
5000 javaansche 
7000 Maleisch " 

" 5 à 10000 Psalmboeken en Gezangenboeken 
waardoor ook in die behoefte zal worden voorzien. 

Geen enkele drukkerij" in Nederl.-Indië is ingericht 
om Psalm- en Gezangenboeken Ic drukken. Ook het 
kleine schrift voor bijbels en het dunne bijbelpapjer 
is niet aanwezig. Kolff verzorgt ev~nwel al dit werk, 
doo r deze boeken bladzij voo r bladz ij te fotograEee rell 
cn vervolgens 0:1' drukplaten over te brengen. Hoewel 
dit alles ka n en ook gedaan'Wordl, vergete menniet,dat 
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de drukkerijen daartoe niet speciaal ingerich t waren, 
zoodat al dit extra werk plaats vindt boven het gewone 
werk en met de bestaande inrichting en de 
enorme handicap, dat veel van de beste vakmenschen 
regelmatig voor militaire plichten worden weggeroe
pen en enkelen reeds meer dan een jaar weg zijn .. 

Verder worden - nu de schQolboekent ijd arhter 
den rug is - thans kinderboeken ter hand genomen, 
om legen het eind van hel jaar zooveel Illogefijk de 
kinderhand IC kunnen vullen. 

Tal .van prentenboeken en venelboeken zijn ter 
perse of reeds gedrukt. De bekende uitgevers Kluitman 
in Alkmaar ·en Van Goor in Den Haag zullen tevreden 
zijn. Door de goede zorgen van de C. R. O. 'krijgen 
deze uitgeve rs de hun toekomende winst, ja, er zjjn 
reeds boekjes verschenen, waarvan zij meer winst 
zullen ontvangen, dan toen zij ze zelf uitgaven. 

Vervolgcns kwam de vraag naar ontspanningslec
tuur en deze vraag is moeilijker door den uilgevcl te 
beantwoorden. Want hier moeten immers ee rsi de 
juiste auieurs gevonden worden. Hier is het niet in 
de eerste plaats de uitgever, maar juist de letterkun
dige, die ontbreekt. Wat de' uitgever nog kan doen: 
het herdrukken van gangbare boeken, dat deed en 
dat doet hij. En wal hem werd aangeboden aan nieuw 
werk, ,werd serieus IIllderzocht. 

Dat veel daarvan slechts matig voldeed aan ue 
eischen van letîe rkund igen, is ook . den uitgever 
bekend, maar dat hij desondanks zijn geld er aan 
geeft, eensdeels om auteurs aan te moedigen en 
anderdeels om het publiek aan lectuur Ie helpen, valt 
Ie prijzen cn niet te laken. 

De vraag is nu: gaat Indië ook vooruit op letter
kundig gebied. De talrijke boeken, geschreven door 
Diei Kra{J1er, zooweJ romans als meisjesboeken, 
worden met graagte gelezen, U vindt ze in elke boek
handel en binnenkort in efk huisgezin. Ze zijn 
onderhoudend geschreven, vol spanning voor onze 
jeugd (terwijl ook menig ouder ze leest) en geheel 
en al voor de Indische jeugd van opvoedkundige 
strekking. We hebben verder jo Manders, B'eb Vuyk 
en van Bovene. 

Als men verder in aanmerking neemt, dat de voor
bereiding van een boekwerk toch altijd maanden 
vraagt en men bekijkt dan het aantal in het eerste 
oorlogsjaar verschenen werken, dan valt ook dat 
aantal nogal mee. 

In het eerste oorlogsjaar verschenen in totaal 287 
verschillende boeken, 

Jn de maanden juli en Augustus 1941 verschenen 
162 nieuwe uitgaven. De opmerking, dat de Indische 
uitgever weinig heeft bereikt in dien korten tijd, lijkl 
dus wel misplaatst. 
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Tenslotte zagen . de volgende nieuwe periodieken 
het licht: 

"Geeft Acht" 

"Zeemacht" 
"De · Stadswachter" 

"De Fakkel" 
De Wea;' " , 

"De Nieuwe Dag" 
"Nieuw Neerlandia" 

"Koloniaal Tijdschrift" 

"Maandblad voor de Ned. 
Ind. jeugd" 
"Reflex" 
"Het Nede rlandsch Maand
blad" 
"Na den Oorlog" 
"De Schakel" 
"Theologische Stemmen" 
"Tijdschrift voor Verloskun
de en Gynaecologie" 
"Neerlandia" 
" Indisch Weekblad" 

o'i wel 17 niellwe tijdschriften, 

Het is zeer waarschijnlijk, dal niet al deze tijdschrif
ten zullen kunnen btijven bestaan, als de gen~gelde 

aanvoer vanuit hel moederland weer mogelijk is, Velen 
zu llen er prijs op stellen, tijdschriften uit Holland te 
ontvangen, zelfs dan, wanneer door de voortschrijden
de technische mogelijkheden al het belangrijke nieuws 
binnen enkele dàgen in dagblad of periodiek versch ijnt 

Ondanks alles kan gezegd worden, dat de activiteit 
v,an den uiigever na en door den oorlog bela·ugrijk 
is toegenomen op het ierrein der uitgeverij van 
periodieken, schoolboeken, kinder-, jongens- en 
meisj~sboeken en op politiek terre in, Dus voor die 
rubrieken, waarvan de Indische uitgeve r de beste 
resultaten 'ka~ verwachten. Veel is nog in ,voorberei
ding, zoodat nog vele nieuwe, uitgaven verwacht 
kunnen worden. Graag zal hij ook 'nog eell stap 
wagen op het glibberige pad der letterkundige 
uitgaven, hoewel hij weet, dal dit soort uitgaven voor 
Indië alléén zeer moeilijk looItend is, maar, vóór alles 
dient er dan toch een manuscript :te zijn. Er moeten 
schrijvers zijn, die door het publiek gelezen willen 
worden, En als die er niet zijn, houdt alles op, De 
Indische uitgever zou pas in gebreke zijn, als er 
I,etterkundige copie voldoende was, waarvoor geen 
uitgever zou zijn te vinden, Het tegendeel is echter 
waar. 

Letterkundige adviseurs moeten veel inged iende 
manuscripten afkeuren. Hiermede is duidelijk 
aangetoond, dat de uitgever in Indië alles, wil doen 
en daartoe ook risico's wil ,dragen, doch - voor de 
uitgave van letterkundige ·boeken - is de ontwikkeling' 
van den Indischen schrijver nog niet voltooi,CI. 

Deze rede werd door den heer S, Terwey gehouden 
bij de opening van de tentoonstelling van het Ned. 
Indische boek verschenen nà JO Mei 1940, 



Nieuwe uitgaven • 
In Ned . Indië 

Ament, Kitty: Muzikale beschouwingen. Malang, 
Muziekschool "Apollo", 1941, geil!., 15 X 23 cm., 
96 D[z. f 1.50 

Andersen, Hans: Sprookjes. UH het Deens ver·taa.ld 
door Chrisüne Doorman Se druk. Batavia, Uitg. 
Mij. G. B. van Goor, 1941, geill., 21 X 27.5 cm., 
300 D[z. geb. f 7.90 

Betlem Jr., Guus: ' ,Het elftal van 
Batavia-C., N.V. G. Kolff & Co., 

. Jan Llltz, 14.5 X 20 cm., blz. 160. 

wijk zev,en. 
1941,. ill. van 

geD. f 2.25 
Bieger, N .. K.: Karel lost het op. Batavia-C., N.V. 

G. Kolft & Co., 1941, ilJ. van Pol Dom, 14.5 X 20 
cm., 160 blz. geb. f 2.25 

Boucher, Antony: Het mysterie van den ruitenboer. 
Batavia, N.V. G. I(olff & Co., 1941, 14.5 X 21.5 
C111., 252 D[z. . geD. f 2.95 

Bouman, P. J. en J. C. van Zelm: Onderwijzers
<boekje bij he l twaalfde rekenboek met antwoorden. 
Omwerking 1940. Bata.via-c., W. Versluis Uitg. Mij. 
N.V., .194[, [3.5 X [9 CII1., 72 .o[z. f 0.75 · 

Bilt, F. A. v. d., J. K. M. Dusseldorp en G. J. H. 
Matthijsscn: Han,delsre]<en 11 ge druk. Batavia-C., 
J. B. Wo[,er', UiIg. Mij., [94[, [5 X 23.5, [36 blz. 
+ losse tabel. f 1.90 

Bilt, F. A. v. d., J. K. M. Dusseldorp en G. J. H. 
Matthijsscn: Antwoorden bij Handelsrekenen JI 
ge druk. Batavia-C., j. B. Wolter's Uitg Mij. N.V., 
[941. f 0.35 

Brings, Alice: Zon, zee en zeilen. Djocja, 
Boekend'epot, 1941, geill., 17 X 20.5 cm., 

Ribbens 
[64 ·D[z. 
f 1.50 

Callodi: Walt Disney's Pinokkio. Naverteld door 
Dorothy Walter Baruch. Vertaald door j. Lapes 
Cardozo. Batavia-C., N.V. G. Kolff &: Co., 1941, 
[6 X 21.5 CII1., 90 D[z. geD. f 2.50 

Court, J. F. H. A. de la: Woor.denlijst bij "Een 
nieuwe wereld". Batavia-C., J. B. Wolt.er's Uitg. 
Mij., [94', [4.5 X 20 C!TI., 26 D[z. f 0.40 

Daorman,'Christine: Sprookjes van Moeder de Gans . 
Met zwarte en gekleurde teekeni,ngen van Rie 
Cramer. Batavia-C., G. B. van Goor Zonen's Uitg. 
Mij., [94[, [9 X 28 C11I., 48 + 48 + 48 + 47 D[z. 

geD. f 5.90 
Doorn Lottie van: Van hloemen en etfen. Met I.ee

ken{ngen van de schrijfster. Voor kinderen van 
5-=8 jaar. Soerabaia, Boekhandel van Ingen, ·1941, 
23.5 X 26 C!TI. 27 ·b[z. geD. f 2.25 

Eggens, J.: Het mi,sbrui~ Va!1 rec~~ en de vrijheid. 
Batavia-C., J. B. Wolter sUItg. MIJ., 1941, 16 X 24 
Clll., 21 blz. . f 0.75 

Essed, W. F. R.: Parasitologische diagnostiek voor 
den medicus-practicus in Ned.-Indië, 2e druk, ver
zorgd door C. Bonne. Batav5.a-C., Vereeniging t?t 
bevordering der Geneeskulldlg~ Wet~nschapp.en In 
Ned. Indië en Koningin Wil helm ma JubIleum 
Stichting, 1940, geiJl., 16.5 X 24 Clll., 188 blz. 

geb. f 6.-

Goor, G. A. W. van de: Gegevens over de betee
kenis van groenbemesting bij sawahrijst. Mede
deelingen van het Algemeen Proefstation voor den 
landbouw No. 50. Buitenzorg, Dept. van Econ. 
Zaken afdeeling Landbouw, 1941, 18 X 25 cm., 
28 D[z. f 0.40 

Grondhoud, I. en A. F. P. M. Kamp: Wasbehande
ling in Indië, Se druk. Bafavia-C., j. ' B. Wolter's 
UiIg. Mi.i., [94 [, 86 blz. f [.45 

Haan, J. en H. U1jee: De hoofd·zakell der staats
inrichting van Nederland en N.1. + Afzonder!. 
Bijlagen 2e druk. Batavia-.C., J. 8. Wolter's Uitg. 
Mij.; [94[, [6 X 24 cm., [47 + 83 D[z. f 3.75 

Haes, Ben: Moord op kasteel Valkensweerd. Speur
.dersroman. Batavia-C., N.V. G. Kolft 6: Co., 1941, 
[4 X [9.5 cm., [86 blz. geb. f 2.95 

Haisma, Nickle J.: Werkers. Indische jeugdroman. 
Djocja, Ribbens Boekendepöt, 1941, 16.5 X 20 cm., 
266 blz. geb. f 1.75 

Heteen: Domkopje. Djocja, Ribbens Boekendepöt, 
1941, . geil.!., 16.5 X 19.5 cm., 90 blz. .f 1.-

Hoekstra, P.: Het extensieve veeteeltbedrijf op 
Socmba als rationeellandbouwsysteem. Vee
artsenijkull{lige Mededeelingen No. 85. Buitenzorg, 
Dept. van ECQ,",. Zaken, 1941, 17.5 X 25 cm., 
[7 D[z. f 0.30 

Huizinga, P.: De opkomst van d.e modern-demo
cratische gedachte. Een sociaal-psychologische 
studie, voornamelijk van de Franse en de Ameri
kaanse revolutie. Batavia-C., N.V. G. Kolff & Co., 
1941, 16.5 X 24.5 cm., 90 blz. geb. f 2.25 

Hlilst~ W. G. van de: Het huisje in de sneeuw. 
Voor onze kleinen No. 5. Djocja, Ribbens Boeken
depot, 1941, gei11. door Tj. Bottema, tG X 20 cm., 
48 blz. geb. f. 0.55 

Hulst, W. G. van de: Het plekje dat niemand wist. 
Voor onze kleinen No. 13.' Djocja, Ribbells Boeken
depot, 1941, geill door jan Lutz, IG X 20 cm., 
48 D[z. . geb. f 0.55 

Hulst, W. G. van de: Hans in 't bos. Djocja, Ribbens 
Boekelldepót, 1941, geil I. door jan Lulz, 16 X 20 
Clll., 59 blz. . geb. f 0.60 

. Jongejan-de Groot, C. Th.: De ker.stvacantie VaJn. de 
Kortenaertjes. Djocja, Ribbens Boekendepot, 1941, 
geil!. Pol Dom, 16.5 X 20 cm., 90 blz. geb f t.-

Jongejanwde Groot, C. Th.: Ike's geheim. Djocja, 
Ribbens Bo,ekendepöt, .1941, geil!. door Annie de 
Ruit, [6 X [9.5 Clll., 44 D[z. geb. f 0.55 

Kalt:nder 1942. Met 14 foto 's van dieren. Batavi·a-C., 
Ned. Indische vereeniging tot bescherming van 
dieren, 21.5 X 31 cm. f 1.25 

Kindergebedjes. Verzameld en opgesteld door 
W. O. C. 2e druk. Djocja, Ohrisper.ni, 1941, 12.5 X 
[6 CIll., 35 blz. 1"0.25 
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Knap, Mark : Waarvoo r st rijden wij? ( In opdrachl Rode, Aart de : Jongens uit het tuindorp., Batavia-C., 
va n Eenheid door democ ratie). Soerabaia, N.V. · N,V. G. Kolft & Co., 1941, iJl. van Pol Dom, 14.5 X 
G. Ko lft &- Co., 194 t. I G.5 X 25 cm., 95 blz. 19 cm. , 160 blz. geb. ' f 2.25 

geb. f 2.90 Roetofs013, Mies: Marjolijl1. Batavia-C., Neyenhuis 
Krafft, A. J. C.: We reld economische aardr ijkskunde 1". C 941 14 X 19 2 10 bi b t 350 

voor ' de Indische handelsscholen 3e druk. . 
I,.X 0 ., I . cm., z. ge. . 

Batavia-C., Visser & Co., 1941, geil!., 15.5 X 24 Roggeveen, Leonard : Hoe Jan Klaassen den zieken 
CII1., 148 + 8 blz. f 1.98 koning beter maakte. Balavia-C., G. B. van Goor 

Kuilman, L. \V.: Wortelstudies aan tropische land- Zone n's Uitg. Mij. N. V., 1941, met iJ l. van den 
bouw gewassen dee l I. Wortelontwikkeling en schrijver, 16.5 X 24.5 cm., 77 blz. geb. f 1.80 
vruchtbaarhe id. M.ededeelingen van het Algemeen Roggeveen, Leon3rd : '()kkie Pepernoot. Batavia-C., 
Proefstation voorden landbouw No. 48. Buitenzor2:, G B G Z 'U'tg M" NV 1941 ·'11 ~ .. van oor onen SI. Ij. .., . ' g ... 1 ., 
Dept. van Econ. Zaken afdeeling Landbouw, 194 1, 1- X 21 - 47 bi b t 1 50 o .0 cm., z. ge.. 
18 X 25 cm., IS blz. f 0.40 

Lamain, P. en R. Zijls tra : Langs rijpende velden Roggeveen, Leonard: Okkie ~I]' de kou. Balavia-C., 
11' B IJ t . C J B IV 11 . U' M'" 1941 .0. B. van Goor Zonen's Uiig. Mij. N.V., 194 1, 

. aaVla-., .. 0 ers ug. IJ., , '11 15X2 1 47 bi b t 1 50 
13 - X 18 - 96 I I t 0 8 ~ gel., cm., z. ge.. .0 .0 cm., ) z. . 0 

Leeuwen, W. L. M. E.: Epiek en lyriek. Een lees- Roggeveen, Leonard : Okkie en zijn ' vriendjes. 
boek \'oo r H. B. S., met korte aanteekeninge n ove r Batavia-C., G. B. va n Goor Zonen's Uiig. Mij., 
inhoud en vorm van woon.lkunsf. Batavia-C., J. B. 1941 , 15 X 21.5 cm., 47 .blz. geb. f 1.50 
Wolter's Uiig. Mij., 1941, 16 X 23.5 cm., 301 blz. Selms, A. va n: God en de lilenschen. Ban<loe ng, 

ing. f 3.75 geb. f 4.25 N.V. Mij. Vorkin, 1941,354 ·blz. geb. f 6.50 
Leeuw, G. van der: De primit ieve mensch en de 

relig ie. Anth ropologische studie. Met toeste mming Steenderen, P. van en j. Toot: Schetsboek A. Bata-
van . de Commissie voor het Rechtsverkeer in via-C, J. H. Wolters Uitg. Mij., 1941, 4e druk, 
Oorlogst ijd. Uitgegeven -door de Academische 15 X 21.5 cm., 54 blz~ . f 0.27" 
Boekencenlrale te Batavia. Batavia-C., j. B. Treubia. Vo lume 18. Supplement Septe'mber 1941. 
Wolter's Uitg. Mij., 1941, 199 blz. Buitenzorg, 's Lands Plantentuin, geil!., iS.5 X 27 

niet in den handel 125 bI t 2 50 cm., z. . 
Louwerse, P.: Geïllustreerde Vaderlandse gesch ie-

denis voor jong en oud Nederland. Gehee l opnieuw Vers lag van de 28ste vergadering van de Vereeniging 
bewerkt en voortgezet door J. J. Moe rman: Geil!. van Proefslation"personeel 194 1. Gehouden Ie 
.door J. H. Isings. Balavia, W. Vers hlys Uiig. Mij. Buitenzorg van 26 lot 2S Maarl 1941 gewijd aa n 
l'!.V., 194 1, 16.5 X 25.5 cm., 4 17 blz. geb. t 4.90 "De vruchtbaa rheid van <Ien bodem en haar 

behoud". Redactie H .. J. Toxopells met medewer-
De Man-de Nes, R. E.: Ananas recep ten, Recepten- k' L W K '1 M 1 V 1 J M A Ing van. . ut man, . v. (. oo r en. . . 

serie No. I. Batavia-C. , Neyen hu is & Co. UiIg. Mij., Penders. Buitenzorg, Dept. va.n Econ. Zaken 
194 1, 14 X 21.5 cm., 65 blz. f 1.1 0 Proefstation Landbo uw), 194 1, 17.5 X 25 cm. , 

Nape!, G. ten: Mei de trekkers op stap. Batavia-C., 451 blz. zonder prijs 
N.V. G. Ko lff & Co., 194 1, ill. van Pol Oom, 14.5 X Vries, Anne de: De avonturen van een Russische 
20 cm., 160 blz. geb. f 2.25 Bijbel. Djocja, Rib bel1s Boekendepöl, ge.ill . door 

. Nauta, A. j. N.: Meettechn iek voor {Ie we rktuig- J. H. Issings Jr.; 1941, 16 X 20 cm., 61 blz. f 0.60 
bouw. ' Balavia-C., W. Versluys Uitg. Mij. N.V., 
194 1 16 X 24 62 bi . t 0 9- t 1 I~ Vries, A. de : Op de grote he ide. DJ'ocJ'a; Ribbens , cm., z. ong. ., geco .' 

Boekcndepöt, geill. door Tj. Bottema, 1941, 15.5 X 
Ochse, J. J.: T ropische groenten, tweede herz iene bi 

d k B . C B I ' Pik 194 1 '11 19.5 Cill., 47 Z. t 0.55 ru. atavla-., a a l oes a a, ,gel., 
14.5 X 20.5 cm., 253 blz. f LSO W~lter ida, Mat. Crijns, Br. Albertus: Omhoog de 

Penders, j . M. A.: De mogelijkheden van de mes 1- harten IV A. Balavia-C., J. B. Walters Uitg. Mij., 
stoffenvoorz iening va n den N.cde rl andsch-Indische 194 1, 13.7 ·X IS cm., 144 blz. f 0.95 
landbouw uit hier te lande aanwezige bronnen. Wey, H. G. van der: Onderzoekingen inzake. het 
Mededee lingen van het Algemeen P roefstat ion mozaikvraagstuk bij de Deli tabakscultuur. Medan, 
voor den Landbouw No. 49. Buitenzorg, Dept. van Va rekamp & Co., 1941, 20 graphieken, 20 X 27 
Econ. Zaken afdeeling Landbouw, 194 1, 17.5 X 2.5 CI11 ., SO blz. niet in den handel 
cm., 83 blz. t 1.-

Raleigh, john Me. Cuteheon: Achter het Nazi~ftont. W esterbrink-Wirtz, j . M.: Flauwerd. Djocja, Rib-
Balavia-C., N.V. G. Kolff « Co., 1941, 15.5 X 2 1 bl'lls Boekendepût, geill. door Allnie va n <Ie Ruit , 
cm., 334 blz. geb. f 5.40 1941, 16 X 20 cm., 77 blz. geb. f 0.75 

Redding ius-Kobus, E. M. : Eers tl' hulp bij ongeluk- Ziekentroost. Dagboekje voor een zieke. Se rie A. B, 
ken. Practische oefeningen. 8atav ia~C., N.V. G. C. D en E. Djocja, Chrispern i, 194 1, 11.5 X 16 cm., 
KolfI & Co., 194 1, 13.5 X 2 1.5 CII1., 84 blz. t 0.90 14 blz. à t O. IQ 10 series ä t 0.05 

:':::::::;::::: :: = =: : ,== == ===:',= : : :===== ,; == : ;; 
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NIEUWSBLAD 
VOOR DEN BOEKHANDEL IN NED. OOST INDIË 
UITGAVE: N. V. G. KOLFF & Co .• SOERABAIA • REDACTEUR G. OCKELOEN 
VERSClDmr MAANDELIJXS ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR F 8.-

De Boekhandel 
Op toevallige wijze kwamen enkele Nederlandsche 
Nieuwsbladen voor den boekhandel (dd. 7/5, 21/5 en 
28/5 '41 ) in ons bezit. 

De eerste gedachte was. waarmede deze Nieuws
bladen werden ingekeken, wat heeft de duitsche 
overheerscher voor invloed op de NederJandsche 
boekhandel uitgeoefend? Hel was te verwachten, dat 
hij een belangrijke propagandafaclor als <ie boekhan
del zeker niet ongemoeid zou laten. Bij een eerste 
inzage blijkt reeds, dat duitseile boeken en duitsche 
boekententoonslellingen schering en "inslag zijn en dat 
alle moeite wordt gedaan om dit soort boeken op den 
voorgrond te brengen. Ook geven deze bladen blijk 
van de zucht alles te willen organiseeren en controlee
ren. Bij een rustig bekijken van de gegevens, die 
telkens als het ware, de sensatie eener nieuwe· 
ontdekking ·geven, blijkt toch ook zee r duidelij k, dat 
de Nederlandsche boekhandel en uitgever alles doen 
om onder de drukkende hand weg te glippen, 
waardoor de in Indië gevestigde meening, wordt 
bevestigd, dat de Nederlander en zeker ook de 
Nederlandsche boekhandelaar zich verzet. 

Om onze lezers een indruk te geven, van hetgeen 
wat er in de Nederla(ldsche boekhandel leeft, worden 
enkele typeerende gedeelten overgenomen, uit het 
nLlmmer van 7 Mei 1941. 

* 
Present-exemplaren 

Het depa rtement van volksvoorlichling en kunsten, 
afdeeling boekwezen, Prinsessegracht 21 te 's Graven
hage, heeft mij verzocht te willen bevorderen, dat de 
uitgevers van hun nieuwe uitgaven (waaronder 
herdrukken) bij verschijnen een present-exemplaar 
bij genoemd departement inzenden. l'n het byzonder 
zijn bedoeld uitgaven op het terrein der schoone 
letteren (ook kinderboeken), populaire uitgaven, 
politieke geschriften enz.. Kostbare werken, zooals 
plaatwerken behoeven niet ingezonden te worden, 

• In Nederland 
evenmin wetenschappelijke we rken en schoolboeken, 
welke immers niet onder dit depar teme nt ressorteeren. 

Ik ve rzoek allen als zoodanig erkenden uitgevers 
zooveel mogelijk aan den wensch van het departement 
te voldoen . . 
's Gravenhage, 2 Mei 1940 

* 
I. Noothoven van Goor. 

Mededeeting van de contact-commissie V. U. B. 

Duitse/U! boekeIl ell tijdschriften 

Blijkens mededeeling in de Nederlandsçhe Staats
courant No. 82 dd. 29 April blijft heffing van invoer
rechten van goederen, welke uit het duitsche 
douanegebied worden ingevoerd, sedert 1 Mei geheel 
achterwege. Dit beteekent, dat de 2Yz% welke tot 
1 Mei bij invoer van duitsche boeken geheven we rd , 
verva llen is. Naa r aanleiding hiervan bepaalt de 
contact-commissie, dat met intrekking van haar 
besluit gepubliceerd in het Nieuwsblad No. 15 dato 
16 April j.1. de mark thans omgerekend zal worden 
tegen f 0.78 m.et de bekende geb ru ikelijke afronding 
naar boven tot veelvouden van f 0.05, behalve van 
overschotten van f 0.01 en minder, welke zullen 
worde n verwaarloosd. 

Een rijkelijk hooge omrekeningskoers. Vóór den 
oorlog werd de mark in Nedeland à f 0.75 berekend, 
doch werd door de duitsche regeering 25% uitvoer
premie verstrekt. Wij mogen aannemen, dat dit thans 
ook zal afgeschaft zijn . * 

"Dezer dagen bevatten de dagbladen een bericht, 
dat in winkels en in étalages uitgestalde en voor 
verkoop gereed gelegde goederen op duidelijk zicht
ba re wijze geprijsd moeten zijn. De politie in 
verschillende plaatsen heeft dit voorschrift zoodanig 
uitgelegd, dat elk boek in een étalage of op een toon
bank van een prijskaartje voorzien zou moeten worden. 

Het is naar aanleiding hiervan, . dat het lid onzer 
commissie M. J. Visser op 2 Mei een <?nderhoud heeft 
gehad op het bureau van den prijze~c?mmissaris met 
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den heer Groeneveld, welke als volgt heeft besloten: 
Aan dit voorschrift zal geacht worden te zijn 

voldaan, indien in of op alle aanwezige boeken de 
prijs duidelijk leesbaar zal zijn vermeld, hetzij 
gedrukt of geschreven en indien in de etalages. een 
carton zichtbaar zal zijn met en volgenden tekst: 

De uitgestalde boeken worden verkocht voor cle 
daarop of daarin genoteerde bedragen, zijnde dit 
de door de uitgevers vastgestelde en bekend gemaakte 
prijzen." 

Een maatregel, die vóór den oorlog geheel 
onbekend was en blijkbaar genomen is ter voorkoming 
van het berekenen van toeslagen of prijs ver
hoogingen. 

* Nieuwe namen 
De oude rubriek Handelsverkeer in de Neder

landsche boekhandel Lijst van boekhandelaren geeft 
niet veel wijzingen in de drie ontvangen nummers. 
Het bezit van meerdere nummers zou noodig zijn 
om een oordeel te kunnen vormen. Uit de lijst van 
uitgevers blijkt, dat vele nieuwe w~rden toegevoegd. 

Aan de namen is dit niet te zien of dit duitsche 
firma's zijn, terwijl het ook heel goed mogelijk is, 
dat van stroopoppen gebruik wordt gemaakt. Enkele 
namen zijn: uitgeverij Diligentia, uiigeverij Hanier, 
uitgeverij Liebaert, Jac Vink, Uitg. A\y. Parnassus. 
Alle nieuwe namen die vóór den oorlog onbekend 
waren. 

Zeer leerzaam is de rubriek voor het vertalingsrecht. 
In het nummer van 7/5, 21/5 en 28/5 staan in totaal 
43 aanvragen en toekenningen van vertalingsrechten 
en deze zijn ............ dit zult U reeds hebben geraden 
... ......... alle Engelsche en Amerikaansche boeken 
en hieruit mag worden geconcludeerd, dat de Neder
landsche boekhandel probeert weg te glippen. 

* Moeilijkheden grafisch bedrijf 
"In de April-vergadering van den Centralen raad 

werden bij de behandeling van het punt "maatregelen 
en moeilijkheden in verband met de buitengewone 
omstandigheden" vele belangwekkende en weinig 
verheugende mededeelingen gedaan over de grond
stoffen- en materialenpositie, waarv.oor de grafische 
bedrijven zijn geplaatst" 

De moeilijke omstandigheden blijken ten volle uit 
dit bericht, waarop men blijkbaar niet verder wil 
ingaan om bekende redenen, doch tusschen de regels 
door kan veel worden gelezen en ook begrepen. 

'f 
"Internationale" Messe 

Naar ons wordt medegedeeld, zal de eerstvolgende 
Internationale Rijks - Messe in Leipzig plaats hebben 
van 31 Augustus tot en met 4 September. Deze zal 
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gehouden worden in 22 hiervoor beschikbare groote 
jaarbeurs gebouwen, gelegen in de binnenstad en men 
verwacht onO"eveer 6500 deelnemers uit 21 landen, 

o . 
zood at monstercollecties in een zeer rUllne verschei_ 
denheid aanwezig zullen zijn. 

Ook nu kunnen de bezoekers, evenals in het voor
jaar, rekenen op verschillende belangrijke faciliteiten 
met betrekking tot reis- en verblijf enz. Evenals toen 
dienen zij zich vroegtijdig aan te melden wegens de 
te vervullen formaliteiten voor de duitsche pasvisum." 

Hel cursief O"ecfrukte internationale Rijksmesse in 
Leipzig is niet' van ons, doch stond in hef Neder
landsche Nieuwsblad reeds zoo gedrukt! 

'f 
Nieuwe uitgaven 

De rubriek Nieuwe uitgavefl leert ons, dat alles 
zooveel mogelijk bij het oude wordt gehouden. Er 
wordt nog geregeld uitgegeven en door dezelfde 
uitgevers. 

Ook het aantal nieuwe uitgaven is niet verminderd 
al kan dit inlusschen belangrijk zijn gewijzigd, 
wanneer de voorraden papier verminderd zullen zijn. 
Enkele titels vallen op. 

Werner Kahl - Arbeiders op reis. Duilsche 
arbeiders maken· vacantiereizen. Amsterdam. Uit
geverij Roskam. Bibliotheek voor Goede Voorlichting. 

Na het doorloopen van deze rubriek blijkt, dal het 
aantal nieuwe romans belangrijk is teruggeloopen. 
Er worden in hoofdzaak Engelsche en Amerikaansche 

. romans herdrukt o.a. verscheen van dl! Maurier -
Rebecca de 10e druk. 

Uit het nummer van 21/5 '41 vernemen wij over: 
Wijzigingen in schoolboeken . 

De C. C. is door het departement van opvoeding, 
wetenschap en cultuurbescherming thans ook in hel 
bezit gesteld van 6 lijsten van voorloopig builen 
gebruik gestelde boeken, in gebruik bij het lager 
o)1derwijs, welke na wijzigingen weder kunnen worden 
gebruikt. Evenals de vorige kunnen ook deze lijsten 
bij de C. C. ter j·nzage aangevraagd worden. 

Eigen uitgaven 

Uit de rede, die de leider van den duitschen boek
handel W. Baur, bij de Kantate te Leipzig gehouden 
heeft, bleek o.a., ·dat in Duitschland de mogelijkheid 
tot het zelf uitgeven door particulieren zeer belangrijk 
beperkt is. "Het moet niet meer mogelijk zijn, dat 
drukkerijen en binderijen verstopt zijn door opdrach
ten van welker belangrijkheid buiten den schrijver 
niemand overtuigd was". 

Verordening inzake de Noorsche literatuur 

De Scandinavische correspondent van de Nieuwe 
Rott. Crt. meldt: 



Ter bescherming van -de Noorsche "bokheimen" _ 
welk nieuw Noorsch woord vermoedelijk het best met 
literatuur vertaald kan worden - heeft het depar
tement van cultuur en volksvoorlichting een ve r
ordening uitgevaardigd, op grond waarvan "bocken 
of andere geschriften, die den nationalen en socialen 
voo ru itgang van hel Noorsche volk schaden, indien 
zij onder het publiek verspreid worden" in beslag 
genomen cn zonder vergoeding geconfiskeerd kunnen 
worden. 

De verordening bepaalt verder, dat het departement 
van cultuur en v.olksvoorJichting tot de inbeslagneming 
besluit en dat de beslissing van het departement niet 
door den rechte r getoetst kan worden. 

Kranten en periodiek verschijnende tijdschriften 
vallen niet onder deze verordening. Evenmin heeft 
zij betrekking op exemplaren van boeken of geschrif
ten, die zich in particulier bezit bevinden en ten 

aanzien waarvan niet het voornemen bestaat om ze 
onder het publiek te verspre iden. Exemplaren, die in 
het bezit van bibliotheken of musea zijn, vallen niet 
onder de verordening, indien zij veilig afgezonderd 
zijn in een aparte afdeeling en alleen voor weten
schappelijk gebruik worden uitgeleend. 

Tentoonstellingen, lezingen enz. 

Hel dllilsche boek. In de Amsterdamsche openbare 
leeszaal aan de Keizersgracht is 15 Mei de tentoon
stelling het duitsche boek geopend. Tegenwoordig 
waren de vertegenwoordigers van gevolmachtigden 
van den Rijkscommissar is in Haarlem en Amste rdam 
en voorts van den ortskommandant en van den 
commandant van het bataljon schutzpoliziei. Voorts 
zagen wij den commissaris in Noord-Holland, 
Mr. A. J. Backer, en den wethouder van onderwijs, 
dr. J. Smit. 

Namens het bestuur van de openbare leeszaal en 
bibliotheken sprak de heer Jb. Kool te r gelegenheid 
van de opening van de reizende tentoonstelling van 
het duitsche boek, welke met groote zorgvuldigheid 
is samengesteld, omvallende wat in de laatste tien 
jaar in Duitschland is verschenen. 

Duitsche boeken op wetenschappelijk, technisch en 
lite rair gebied hebben in ons la'nd steeds veel lezers 
getrokken en deze ·tentoonstelling zal zonder twijfel 
veel belangstelling trekken. 

De bibliothecaresse, Mej. A. C. Gebhard, haalde 
eenige bijzonderheden op over de historie van hef 
oude patriciërshuis, waarin de openbare leeszaal 
zetelt. Hier wordt de lezer zooveel mogelijk geholpen 
en ieder voelt zich er thu is. De lezers komen uit alle 
lagen van de bevolking. In de buitenbuurten zijn nog 
zes bibliotheken. 

Wij hebben, ging Mej. Gebhard voort, steeds veel 
cluitsche boeken gehad, en de beste bet rekkingen 
onderhouden met de uitgevers. Een der voorouders 
van Brockhaus heeft te Amsterdam gewoond en de 
eerste uitgaven van Brockhaus zijn in Amsterdam 
verschenen. 

Hollands glorie 

"Op 15 Mei hield Jan de Hartog voor de derde maal 
zijn lezing over Hollands glorie in een tot de laatste 
plaats bezetten schouwburg. 

Na de pauze werd bekend gemaakt, dat het nood
zakelijk was deze lezing voor een vierde maal te 
organiseeren, aangezien weer velen teleurgesteld 
moesten worden. De spreker boekte evenals de vorige 
malen groo t succes en aan het slot van den avond 
overhandigde de heer J. H. Brouwer namens den 
boekhandel D. Brouwer en Zoon den heer De Hartog 
een krans, waarbij hij namens alle 1400 Arnhemmers, 
die den heer De Hartog gehoord en gez ien hadden, 
hartelijke woorden van dank sprak en hem op zijn 
ve rdere literaire loopbaan veel succes toewenschte. 
Hierop volgde een stormachtige ovatie. 

De herhaling zal plaatsvinden op Zaterdag 24 Mei 
in den stadsschouwburg. De spreker had in de pauze 
zooveel succes met het signeeren van zijn boek, dat 
dit na afloop van zijn lezing voortgezet moest worden". 

Ter ve rgelijking zou het interessant zijn te weten, 
hoeveel bezoekers de tentoonstelling van het duitsche 
boek heeft kunnen trekken. 

N. V. INTERNATIONALE CREDIET & HANDELSVEREENIGING " ROTTERDAM" 
BATAVIA, CHERIBON, SEMARANG. SOERABAIA, PADANG, BENKOELEN, TANDJONG KARANG. PALEMBANG 

MEDAN, MAKASSAR, PANGKAL PINANG, BANDJERMASIN. PONTIANAK. 

Dupont linne n. G e garandeerd insecten-vrij 

Kleuren-monsters op aanvraag 
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De Drukkerijen • 
In Indië 

Hoewel het drukken niel speciaal op het terrein 
van den boekhandel ligt, zal het de meeste Uwer wel 
intcresseeren, daar in vele gevallen boekhandel en 
drukkerij in Indië samengaan. 

De toestand der drukkerijen in Neder!. , Indië was 
vóór den 'oorlog over hel algemeen niet gunstig. 
waardoor de Regeering overging tot licentieering en 
de oprichting en uitbreiding onder toezicht kwam en 
beperkingen werden toegepast. 

Na den inval in Nederland is de gang van zaken 
belangrijk verbeterd en dit vindt zijn oorzaak in 
drie feiten. 

te. De invoer is moeilijk geworden 
2e. De industrie in Indië kwam meer tol ontplooiïng, 

waardoor meer behoefte aan drukwerk ontstond. 
3e. De oprichting en uitbreiding der drukkerijen bleef 

beperkt. 
Nu door den oorlog een belangrijke verbetering 

is ingetreden kan met vrij groote zekerheid bij het 
sluiten der vrede een teruggang verwacht worden. 

Alhoewel deze teruggang zich "wellicht geleidelijker 
zal ontwikkelen dan de verbetering - en misschien 
niet geheel naar het oude peil wordt teruggegaan, 
omdat verschillende industrieën uit nood geboren, 
levensvatbaar zullen blijken te zijn - dienen middelen 
beraamd te worden om dezen achteruitgang Ie 
beperken. 

De toestand vóór den oorlog was als volgt: 

Handelsdrukwerk 

Over het algemeen kan aangenomen worden, dat 
vóór den oorlog Handelsdrukwerk, hieronder te 
verslaan kwitanties, enveloppen, rekeningformulieren, 
staten enz., hier te lande werd gedrukt. 

Reclámedrukwerk 
Reclame-drukwerk - als circulaires, posters -

werd eveneens meestal in Indië gemaakt, ofschoon 
dit in grootere mate dan handelsdrukwerk geïmpor
teerd werd. 

Vooral wanneer het reclame-drukwerk was met 
meerdere kleuren en <ie verspreiding op beperkte 
schaal geschiedde b.v. auto-reclame enz. 

Periodieken 

Periodieken, die in Indië" verschijnen, werden hier 
gedrukt. 

Verpakkingsdmkwerk 
Verpakkingsdrukwerk werd in ruime mate geïm

porteerd; yooral uit Japan kwam veel verpakkings
materiaal voor vuurwerk en" cigaretten. 
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Boeken 
Boeken werden hier weinig gedrukt en deze 

productie bestond hoofdzakelijk uit schoolboeken. 
De normale hulp, die bij de ontwikkeling van een 

industrie kan worden verleend, is alsvolgt. 

I. Subsidie 
2. Garantie voor een zekere afname 
3. Verbod van invoer van concurreerende fabricaten 
4. Hooge invoerrechten van concurreerellde fabri

caten, zog. beschermende rechten" 
5. Vrije invoer van grondstoffen 
6. Preferentie Indisch fabricaat 

Aan de hand van deze punten kan nagegaan 
worden, welke steun voor de Idrukkerijen mogelijk 
en wenschelijk is. 

In verband met de verschillende soorten drukwerk, 
dienen deze rubrieken afzonderlijk te worden nage
gaan en wel voor: 

a. Periodiek-, handels- en reclamedrukwerk 
Maatregelen onnoodig, daar ook vóór den oorlog 
dit drukwerk hier werd vervaardigd. 

b. Verpakkingsmateriaal. 

c. 

Hiervan werd een groot gedeelte geïmporteerd. 
Een invoerverbod is een radicale maatregel, 
waarvan de consequenties door schrijver dezes 
niet beoordeeld kunnen .worden, daa.r geen 
invoercijfers van vóór den oorlog ter beschikking 
staan en de landen van oorsprong een belangrijke 
factor ku~nen zijn. Zeer waarschijnlijk zal na 
den oorlog een . meer democratische richting 
ingeslagen worden en zullen nieuwe invoerver
boden niet gemakkelijk worden toegepast. 
Nederland en Ned.-Indië zullen alles doen 
om den vrijhandel in eere te herstellen. 
Kan om een bepaalde reden een invoerverbod 
niet worden toegepast, dan is een regeling voor 
het behoud van dit soort drukwerk zeer moeilijk 
vast te stellen en alleen door opheffing der 
invoerrechten op papier zullen voor dit drukwerk 
de drukkerijen hier te lande, beter in staat 
gesteld kunnen worden, te concurreeren met 
buitenlandsche drukkerijen. 

Boeken. 
De uitgeverij op het gebied van romans, belletrie 
en wetenschappelijke werken was vóór den 
oorlog van geringen omvang. 
De schoolboeken-uitgeverij begon zich te ontwik
kelen. 



Door den oorlog slaal de import van Neder
landsche boeken geheel stil, waardoor de 
uitgeverij zich belangrijk kon ontwikkelen en 
waardoor de drukkerijcn veel werk kregen. 

Een verbod van invoer van boeken is onmogelijk, 
daar Indië dan zou zijn afgesloten, en de afzet 
in Indië van veel boekcn dikwijls te gering is, 
om een Indische herdruk mogelijk te makcn. 

In vrijwel alle landen kunnen geestesproducten, 
waaronder boeken vallen, vrij worden O'eïm_ 

. 0 

porteerd. 

Amerika maakt hierop een uitzondering, daar 
boekcn in de Engelschc taal met 25% invoer
rechten wordcn belast. met · de bedoeling de 
drukkerijen in Amerika te beschermen. 
De verhouding Engeland-Amerika is in verschil
lende opzichten niet te vergelijken met de 
verhouding Nederland en Ned.-Indië. 

Een belangrijk verschil is evenecns hel afzet
gebied. In Amerika 130 millioen, die Engelsch 
spreken en in Ned. Indië 250.000 Nederlanders. 
In het eerste taalç-ebied is elke uitgave practisch 
mogelijk, in het tweede (Ned.-Indië) dikwijls 
door de kleine oplage niet, terwijl door combi
natie van het afzetgebied van Nederland en 
Ned.-Indië een uitgave loonend kan zijn. 

Door de invoering van beschermende rechten 
wordt de verkoopsprijs belangrijk verhoogd, 
hetgeen de verkoop niet bevordert, doch wat 
belangrijker is, haar doel "bescherming van de 
uitgeverij en drukkerij in Indië" niet zal bereiken, 
omdat door deze bescherming, een Ned.-Indische 
uitgave van een Nederlandsch boek lang niet 
altijd mogelijk wordt gemaakt en het publiek in 
Ned.-Indië veel lectuur en vooral wetenschap
pelijke ·boeken niet zou kunnen koopen, hetgeen 
niet in het belang yan de ontwikkeling van het 
land kan zijn. 
Beschermende rechten moeten daarom worden 
ontraden. 
De grondstoffen voor de vervaardiging van 
boeken bestaan in hoofdzaak uit papier, inkt, 
linnen en carton voor de banden. 
Inkt, linnen en carton vormen niet het belang
rijkste deel in de zelfkosten van een boek. 

Voor papier is dit anders. 
Papier vormt een groot percentage van de 
zelfkosten en dit bedraagt bij groote oplagen 
meestal 40% der koslen. 
Wanneer de invoerrechten op papier, benoodigd 
voor den aanmaak van schoolboeken en romans, 

zou worden opgeheven, zou dit beteekenen, dat 
het percentage ongeveer zou komen op 33% der 
zelfkosten of anders berekend, de zelfko"'sten 
zouden worden verminderd met ongeveer 10%, 
waardoor de concurrentie r:net de drukkerijen 
in Nederland wordt vergemakkelijkt, daar veel 
papier in Nederland wordt vervaardigd en onbe
last verkrijgbaar is voor de drukkerijen aldaar, 
terwijl voor hetzelfde papier in Indië, vracht 
+ 18% invoerrechten moet worden betaald. 

Dit bepaalt ook den papierprijs van Padalarang 
en ~tjes in normale tijden. 

In de praktijk is de regeling van papierimponen 
voor boekenfabricatie "vrij" en voor ander 
drukwerk "belastbaar" niet moeilijk. b.V. 
De papierleverancier levert, op een afschrift van 
de oorspronkelijke bestelling - waarop is aan
gegeven het formaat, het aantal vellen en de 
hoeveelheid - het benoodigde papier af, waar.bij 
de invoerrechten niet worden berekend. Onder 
overlegging van de afgeteekende factuur ontv·angt 
de papierleverancier de teveel betaalde invoer
rechten terug. ContrOle is vrij gemakkelijk uit 
te voeren door van de leveranciers en drukkers 
overlegging van copiëen, die mei elkaar moeten 
overeenstemmen, te verzoeken. 

Preferentie 
De mogelijkheid om preferentie te verJeenen aan 

in Ned.-Jlldië gedrukte schoolboeken. 

Voor de lagere scholen is dit zeker geen bezwaar. 
Van Mei 1940 tot en met Augustus 194 t verschenen 

in Indië in totaal -+- 650 publicaties, waarvan ± 240 
schoolboeken·) waren, waaruit moge blijken, dat 
deze rubriek ·het belangrijkste is. 

Aan den schoolboeken-uitgever kan van regeerings
worden medegedeeld, dat aan in Indië gedrukte 
boeken de voorkeur wordt gegeven en van bestaande 
drukk.erijen gebruik gemaakt dient te worden. 

Zijn hiermede de verschillende mogelijkheden ter 
bevordering der drukkerij-belangen ;n Indië nagegaan, 
dan komen wij tenslotte tot de volgende wenschen. 

Ie. Vrijstelling van invoerrechten op papier voor 
fabricatie van boeken en indien uitvoerbaar ook 
op het papier voor verpakkingsmateriaal. 

2e. Preferentie voor' in Indië vervaardigde school-
boeken. . 

De vervulling van deze wenschen zullen hun 
uitwerking zeker niet missell. 

. ) Alleen Nederlo.ndsche uitgaven, hierbij zijn niet inbe
grepen de schoolbo~ken voor de inheemsche scholen. 
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• 
Oorlog 

Bij de vt: rschij nin g van dil nummer bevi ndt Nccl.

Ind it: zich in oorlog met Japan. De oorlogsdreiging 
duurde reeds maanden en wellicht is het een op
luchting Ie we len, waar wij aan toe zijn. Een vreedzame 
samenwerking mei Japan gedurende meer clan 300 
jaa r heeft dit land niet ie <fen ken gegeven en de 

militai re kliek hecfi z ijn zin doorgezet. 

Het zal voor de boekhande l en drukkerijen niet 

gemakkelijker worden en wij zullen hard moeten 
werken om alles nog zooveel mogelijk loopende te 
houden ondanks de groote vermindering van per-

soncel, die voor militaire plichten zijn opge roepen, 
terwijl de aanvoer van voo rraden zeke r zee r moeilijk 
zal worden. 
- toont U - N~le rlander - door niet bij de pakken 

neer te zillell. Scherp Uw verstand en span U in tot 
het uiterste in het be lang van het land, Uw fi rma, 
Uw gezin en U zelf. 

Als wij dezen oorlog winnen - wirll1en wij alles -
verliezen wij, dan verliezen wij alles. Geloof in ecn 
betere wereld na den onde rgang van de agressieve 
la nden, maar daadoe is strijd noodig en kan niemands 
werkkracht wo rdc n gcmist. O. 

Nieuwe uitgaven • 
In Ned. Indië 

Alle gegevens voor de examens voor a ll e rijbewijzen. 
Semarang. De Koninklijke Nederlandsch-I nd ische 
Motorc lu b, 1941, 13.5 X 20 cm., 67 blz. f 0.90 

Ambo. Het verhaa l van een klein meisjç in Bengalen 
en hoc zij op de z<.:nclingsschoo l kwa m. Batavia-C., 
Het Zendi ngsnoodbestuu r, 1941, 13.5 X 2 1 cm., 
24 bi,. i 0.22 

Dagbeek 1942. Bandoeng, A. C. 
14.5 X 21 cm., 360 + 12 blz. 

Nix & Co., 1941, 
i 2.75 

Doorn, Lottie van : Van bloemen en elfen. Met 
ill ustraties van de schrijfste r. Soerabàia, Boek
handel H. va n Ingen, 1941,23.5 X 26 cm., 28 b lz. 

i 2.25 

Dorpe, C. v. d. en G. H. H. Zandvoort: Correspon-
Beschrijving en resultaten van een massaal -opname- den tie, 2e druk. Batavia-C., j. B. Wolters Uiig. Mij., 

systeem voor menu-onderzoekingen. Batavia, 1941,20.8 X 29.5 cm., 112 blz. ing. f 1.75 
Instituut voor Volksvoed ing, 1940, 20Y2 X 29 cm., 
25 blz. "ratis . Een gezant in keten2n. De geschiedenis va n Judsen, 

• •• b den pionier der Burmazcnding. Batavia-C., Het 
Bo~-Boot, j .. Hoe Pet7r ~n PI ~ter vrienden werde.n. ZClldill"snoodbestuur 1941 13.5 X 20 cm. 28 blz. 

Een Ke rstverhaa l. DJocJa, Rlbbcns Boekendepot, I:> " , f 022 
194 1. Tcekeningcn van Fiet je va n Buurcn, . 
16 X 20.5 cm., 4 I blz. f 0.60 Goenoeng IOdoel Rapport. Onderzoek naa r de voe-

Bouwman, W . H.: Vaktheo rie voor metaalbewcr
ke rs, declII A. Ten dienste van het ambachts
onde rwijs en zelfstuuie in Ned.-Indië. Batavia-C., 
Noordhoff-Kolff N. V., 1941, 15.5 X 24 cm., 151 blz. 

i .2.25 
Brandt, 

Unie, 
Drukkerij De 

ing. i 2.
geb. i 2.75 

BromfieJd, Louis: Nacht in Bombay. Ve rtaald doo r 
H. C. E. de W it-Boonacker. Batavia-C., N.V. 
O. Kolf! & C.o., 194 1,1 6.5 X 22 cm., 407 blz., i 6.50 

Willem: Pacific. Batavia-C., 
194 1, 16 X 24 Clll ., 48 blz. 

Burgstede, Ds. E. C.: Boetseerder en leem. 
Preekcn-serie. Vierde jaargang No. 12. Bandoeng. 
Alg. Protes tantsch Publicatie Bureau, 1941, 12 X 
22 cm., 8 blz. abt. per half jaar f 1.-

Buyze, A. j . : Ste reometrie, 2e druk. Batavia-C., 
J. B. Wolters UiIg. Mij., 194 1, 15.3 X 24 cm., 
120 blz. ing. i 2.25 

Collodi, C.: De avon turen van Pinokkio. Nieuwe 
verta ling van L. J. va n Everd ingen. Batavia-C .• 
G. B. van Goor Zone n's Uiig. Mij., 194 1, met 4 
~e kl eurde en 36 zwarte tcekeningen va n Rie 
Lramer, 20.5 X 28 cm., 174 hlz. f 4.90 
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ding cn voedingstoestand der bevolking in het 
Regentschap Goenoe ng Kidoei in 1938- 194 1. 
Batavia-C., Instituut voor Volksvoeding, 1941, 
20.5 X 29.5 cm., 86 blz. gratis 

G~aaf, Dr. H. J. de: Chinese geschiedenis. Semarang, 
G. C. T. van Dorp & Co., 1941, 21.5 X i 4.5 cm., 
202 blz. i 3.50 

Haisma, Nyckle, J.: Werke rs. Indische jeugd roman. 
Djocja, Ri bbclls BoekendepOt, 1941 , 16.5 X 20 cm., 
226 bi ,. i 1.75 

Heindel, Ma,,; De wcrc ldbeschouwi ng der· rozen
kruisers of mystiek Christendom. Een elementa ire 
verha ndeling over de evolutie van den mensch in 
het verleden, zijn tegenwoord ige samenstelling en 
toekoms tige ontwikkeling, Se druk. Bandoeng, Het 
Rozekru isers Studiecentrum, 1941, 17 X 25 cm., 
443 blz. i 5.90 

Holstvoogd, C . . en H. C. Delsman: Ongewerve lde 
dieren ; Menselijk lichaam. Batavia-C., J. B. W olters 
Uitg. Mij., 194 1, 14.5 X 23 cm., 259 blz. i 3.90 

Honderd oude rijmpjes, oms lag in vie r kleu rend ruk: 
Jan Dickh off. Bandocllg, N.V. Mij. Vorki nk, 194 1. 
21.5 X 2 1.5 cm., 78 bi,. i 2.75 

I 
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Hulst, W. G. van de: Grote Bertus en kleine Berlus 

Voor onze kl7in7Jl No: 10. Teekcningen van Tjeerd 
l3ottema . . OJOCJél, Rlbbcns Boekcllc\epöt, 1941, 
16 X 20 CI11., 48 blz. f 0.55 

Hulst, W. ~. van de: Het wegje 'in het koren. Voor 
onze klellten No. 9. Teekeningen van Tjeerd 
Bottema. Ojocja , Ribbcns Boekcndepót, 194 1, 
16.5 X 20.5 cm., 47 blz. f 0.55 

KaleRder. Hel sa l wae racluig wel gaan met 28 foto's. 
Batavia-C., N.V. G. Kolff 11 Co., 1941 f 2.90 

Roelofsma, Mies: Ulli pukki en de vissen, teeke
Ilingell van Tilly Dalton. Batavia-C., Neyenhuis 
& Co., 1941,21.5 X 29 CI11., 62 blz. f 2.60 

Roggeveen, leonard: Okkie weet raad. Batavia-C., 
G. B. van Goor Zonen's Uitg. Mij., 1941, 15 X 21 
cm., 47 blz. f 1.50 

Roosevelt, Eleancr: Kerstmis. Een Kerstvertelling, 
ve rtaa ld door J. Lopcs Cardozo. Batavia-C., N.V. 
G. Kolff 6: Co., 1941, gei l!., 11 X 14 cm., 48 blz. 

f 1.50 Kalender. Holland, ons Holland ka lender 1942 lIIet 
28 illustraties. Batavia-C., N.V. G. Kolff & Co., Roothaert, A.: Onrust op Raubrakken. Bandoeng, 
1941 f 2.90 N.V. Boekhandel Visse r & Co., 1941, 11 X 16.5 

Kalender. Verjaardagkalender. Medan, N.V. Boek- cm., 197 blz. f 1.50 
handel Varekamp, 194 1, 24 X 32 cm., 4 blz. " Rottier, eh. J. M.: A new course of English 

f 1.50 grallll1lar. Batavia-C., J. B. Wolters UiIg. Mij., 
Kunstkaleilder 1942. Met 6 gekleurde platen. 194 1, 15 X 23.5 cm., 56 blz. f 0.60 

Batavia-C., N.V. G. Kolff & Co., 25.5 X 44 cm. 
f 2.90 

Marijlce: Plaatjes met praatjes serie I. Batavia-C., 
Ncyenhuis & Co. Uitg. Mij., 194 1, 20 X 30 cm., 
10 blz. f 0.85 

Met de J. M. e. tusschell de bergen in haar Kampeer
huizen bij den Tangkoeban Prahoe. liel vee rtiende 
van de serie toerislenboekjes. Sellla rang, Konink
lijke Ned. Indische Motorclub 1941, ge ill ., 13.5 X 
19.5 cm. , 21 blz. • gratis voor de leden 

Het nieuwe raadselboekje. Een verzameling aa rdige 
raadsels voor jong en oud. Batavia-C., G. B. va n 
Goor Zonen's, 1940,9% X 13 cm., 20 blz. f 0.20 

Norel, K.: Twee ankers. Djocja, Ribbensboeken-
depot, 1941 , 78 blz. f 0.75 

Padwiek, C. E.: De koning de r Liefde. Vertaald 
door J. Bik-Meima. Indramajoe, Zendillgskantoor 
Djoentikeboll, 1941 , 17.5 X 21.5 cm., 136 blz. 

f 0.75 
Pat jet-Rapport. Onderzoek naar de voeding en 

voedingstoestand van de bevolking te Pat jet 
( Regentschap Tjiandjoer) in 1937- 1939, 4e druk. 
Batavia-C., Instituut voor Vo lksvoeding, 1940, 
20.5 X 29 cm., 67 blz. gratis 

Sagalaherang-Rapport. Onderzoek naar de voeding 
en voedingstoestand der bevolking te Sagalaherang 
(Regentschap Krawang) in 1937-1939, 4e dru k. 
Batavia-C., Instituu t voor VOlksvoecling, 1940, 
20.5 X 29 Cl1\., 76 blz. gratis 

Sevenwouden, S. v.: Opbouw. 
Viribus Unitis, 1941, 22 X 15 

• 

Batavia-C., N. V. 
Clll., 260 blz. 

geb. f 3.75 

Sibbelee, Nora: Wie luistert en kijkt mee? Met 
teekeningcn en foto's van cic sch rijfster. 
Batavia-C., Uniebibliotheek 1941, 24.5 X 32 cm., 
33 blz. f 3.25 

Smit, J. e. en G. Stuiveling: Reisverhalen. Ned. 
Letferk. Bongerd boekjes. Batavia-C. , J. B. Wolters 
Uitg. Mij. N.V., 1941, 13.5 X 2 1 cm., 100 blz. 

ing. f 1.30 

I Snijders, J. M.: Leerboekje van de gesch. van Ned. 
I en N. 1. ,100 jaartallen met aanteekeningen, 6e druk. 

Bafavia-C., J. B. Wolters Uitg. Mij., 1941, 13 X 
19.5 CI11., 56 blz. f 0.55 

TOmkins, David: Raadsel-rijmen. Batavia-C., G. B. 
van Goor Zonen's Uitg. Mij., 1941, tt .5 X 16.5 cm., 
20 blz. f 0.30 

Pinocchio Disney, Walt: Batavia-C., G. Kolff & Co., 
1941,23.5 X 32.5 cm., 14 blz. f 0.75 Tomkins, David: Album versjes, 2e druk. Batav ia-C., 
. . O. B. van Goor Zoneu's Uitg. Mij., 1941, 11 X 15.5 

Rengasdengklol<-Rapport. Onderzoek naar de voedlllg em., 16 blz. f 0.50 
van de bevolking in Rengasdengklok (Regentschap . 
Krawana ) in 1939, 4e druk. Batavia-C., Instituut ~ Tuckermann, Ingeborg: Versjes en prentjes. Kl eur-
voor Volksvoedillg, 1940, 20.5 X 29 cm., 32 blz. boek. l3atavia-C., Unie Bibliotheek, 1941 ,25 X 32 

gratis cm., 24 blz. f 2.25 

JACOBSON VAN DEN BERG & Co. 
blijven Uw papierleveranciers. Wij handhaven onze service. 

VESTIGINGEN IN N. O. INDIË 

BATAVIA. SEMARANG, SOERABAJA, CHERIBON, BANDOENG, DEN PASSAR. MEDAN, PADANG, 

PALEMBANG. TElOK BElONG, MACASSAR, MENADO, SAMARINDA. PONTlANAK. BANOJERMASIN. 
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_ \Valden, Wouter: De Duinvlinder is startk laa r. XWOIf, B.: Gids voor den belastingbetale r jn Ned.~ 
7 illustraties van H. Horrebach. Batavia-C., N.V. Indië. Elfde ve rmeerderde druk bijgewerkt voor 
G. Kolff &: Co., 1941 , 14 X 20 cm., 157 blz. f 2.25 1941. Toelichtingen plus bijbehoorende tarieven. 

Bandocng, G. C. T. va", Dorp &: Co., 1942, 16 X 24 
cm., 168 + 49 blz. compl. met tarief f 5.25 Wielenga, D. K.: De verba nnen Prins. Teekeningen 

van Henk Poeder. Djocja, Ribbens Boekenc\epöt, 
1941 , 16.5 X 20 cm., 14 1 blz. f 1.20 

Winter, H. de: Uit de jeugd van Jantje Vroolijk 
(8-12 jaar) geiJI. door Rie Reinderhoff. Bandoeng, 
N.V. Mij. Vo rkink, 1941, 15.5 X 20.5 cm., 153 blz. 

f 2.25 

Wulfften Palthe, P. M. van: De invloed van oo rl ogs
dreiging op individu en gemeenschap. Twee voor
drachten gehouden door den schrijver voor de' 
Nirolll-microfoon op resp. 25 September en 2 
October 1941, 3e druk. Balavia -C., Nirom Publi
citeitsdienst, 1941, 16.5 X 24 cm., 24 blz. f 0.60 

Uitgaven in de Inheemsche Talen 
Affandy, Adlin: Gadis "Modern" Tonil girang liga 

babak. Batavia-C., Balai Poesta ka, 1941, 14.5 X 
20.5 cm., 54 blz., Ma!. , Lat. ka rakte rs f 0.36 

Almanak Goeroe 1942. Djoesahakan olèh Kantor 
adviseur van het Inlandsch onderwijs. Batav ia-C., 
Balai Poesta ka, 1941, 10.5 X 14.5 cm., 160 blz. 

f 0.28 
Babad Tanah Djawi XXX. Balavia-C., Balai Poes

laka, 1941, 15.5 X 22.5 cm., 80 blz., Jav., Jav. 
karakters f 0.50 

Babad Tanah Djawi XXXI. Batavia-C., Balai Poes
taka, 1941, 15.5 X 22.5 cm., 78 blz., Jav., Jav. 
karakters f 0.50 

Bafagieh, H.: Soa I Koedoeng. Fort 
nj iaran II moe, 1941, 14 X 17 cm., 
Lat. karakters 

de Koek, Pe-
60 blz., Ma!., 

f 0.50 

Bajolis (pseud.): Taufan. Forl de Kock, Penjiaran 
llmoe, 1940, 10 X 16 cm., 74 blz., Mal., Lat. 
karak ters f 0.18 

Bakri, H. S.: Soeriati. Fort de Kock, Penjiaran 
Hmoe, 1941, 10 X 16 cm., 70 blz., MaL, Lat. 
karakters f 0.18 

Che"g Hiang Niang dan Adiwema: Djoharmanik 
(Penghidoepan No. 2(0). Soerabaia, Tan's Druk
kerij, 1941, 1 t X 16 cm., J 28 blz., Ma!., Lat. 
ka rakte rs f 0.50 

Dadiarti: Serikandi ta nah Air. Fort de 
njiaran Hmoe, 1941 , 10 X 16 cm., 74 
Lat. karakters 

Kock, Pe
blz., Mal., 

f 0. 18 

Kasim, M.: Pengalaman di tanah Irak Fort de Koek, 
Penjiaran Bmoe, 1941, la X 16 cm., 65 blz., Mal., 
Lat. karakters f 0.18 

Keterangan bahasa Melajoe 1-3, jang dikarang à lèh 
Peladjar-peladjar Cursus Bahasa Melajoe di 
Betawi. Fort de Kock, Orukk. Tsamaratoel-Iehwan, 
1941,203 blz., MaL, Lat. karakters zonder prijs 

Marasoetan (Oesman) : Pelita I, Maleis leesb. in 
Arab. karakters 4e druk. Batavia-C., J. B. Wolters 
Uiig. Mij., 1941, 80 blz., Ma!., Arab. karakters 

f 0.40 

: = = 
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Marzusar, S.: Teboesall Dosa. 
njiaran IImoe, 1941, 10 X 16 
Lat. karakters 

Fort de Koek, Pe
cm., 80 blz., Mal., 

f 0.18 

Master Chen: Manoesia iblis (Penghidoepan No. 
201). Soerabaia, Ta ll 's Drukkerij. 1941 , 11 X lG 
cm., 110 blz., Mal., Lat. karakte rs f 0.50 

Noeradji, Z. R. : Kesaktian penganoet agama Toe
han. Fort de Kock, Penjiaran' Il moe, 1941 , tO X tG 
cm., 10 blz. f 0.18 

Ranoeh, Jg. K.: I Raka tekèn I Rai, deeill. 
Batavia-C., Noordhoff-Kolff Uitg. Mij., 1941, geil 1., 
13.5 X 19.5 cm., 11 1 blz., Balineeseh, Lat. 
karakters . f 1.25 

Ratna Zet: Darah remadja. Fort de Koek, Penj iaran 
Bmoe, 1941, tO X 16 cm., 65 blz., MaJ., Lat. 
karakters f 0.18 

Roma-Nita (pseud.): Ant i Kawin. Fort de Koek, 
Penjiaran Il moe, 1941, tO X 16 cm., 14 blz ., Ma!., 
Lat. karakters f 0.18 

Saëroen: Wanita dan Satria. "Ujoeja, Peroesahaän 
Penerbitan "Kabe" (Kolff-Buning), 1941, ge ill ., 
13 X 18 cm., 64 blz., Mal., Lat. karakters f 0.35 

Scetiksna, S. P.: Beternak kambing dimelajoeken 
olèh Soegeng. Batavia-C., Balai Poestaka, 1941, 
14.5 X 20.5 cm., 78 blz., MaJ., Lat. karakters 

f 0.44 
Tamar Djaja: Dewi Lola (Ratoe ketjantikan istana 

Keizer Ludwig) . Fort de Koek, Penj iaran IImoe, 
1941, 10 X 16 cm.} 70 blz., Ma!., Lat. karakters 

f 0.18 
Tamardjaja: Si Bachil. Fort de Koek. Penjiaran 

IImoe, 1941, 10 X 16 cm., 10 blz., Ma!. , Lat. 
·karakters f 0."18 

Thaher Samad: Student dokter. Fort de Koek, 
Penj iaran Ilmoe, 1941, 10 X 16 cm., 82 blz., Mal., 
La!. karakters . f 0.18 · 

Yusdja: Roemah Tangga Pengarang. Fort de Koek, 
Penjiaran Ilmoe, 194 1, 10 X 16 cm., 14 blz., MaJ., 
Lat. karakters f 0.18 

Zoelkarnain: Topeng Sétan.. Djoeja, 
Penerbitan "Kabe" (Kolff-Buning), 
64 blz., Ma!., Lat. karakters 

Peroesahaän 
1941, geill., 

f 0.35 
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NIEUWSBLAD 
V90R DEN BOEKHANDEL IN NED. OOST INDIË 
ORGA A N DER VEREENI GING VA N INDISCHE BOEKHANDELAREN 
VERSCHIJNT MAANDELIJ~S REDACTEUR G . OCKELOEN 

Adverteeren VOOr Boeken 
Er zullen slechts weinig, moeilijke technische pro
blemen zijn waarover meer belachelijke en onnÇlozele 
verklaringen ten beste zijn gegeven dan over het 
adverteeren voor boeken. 

Naa r waarheid kan gezegd worden, dat hoe minder 
de criticus geinformee rd is en hoe minder hij zijn 
gedach len heeft laten gaan over dit onderwerp, des 
te crHischer zal hij zijn en niets is eenvoudiger dan 
becritisec ren. 

meeste zich helaas 'nooit bezig behoefden te houden 
met de economische kant van het adverteeren voor 
boeken. Zij, die het wel deden, houden zich merk
waardig stil. 

Hun voornaamste interesse ligt in de verhoogde 
advertentie-cont racten onafhankelijk van alle zakelijke 
beschouwingen en hiervoor zijn zij maar al te graag 
tot lippendienst be reid. 

Ten~lotte komen wij bij de eenigste onbevooroor

Bij het bestudeeren van dit ontwerp kan hel van deelde critici, de uitgevers, wiens geld uitgegeven 
belang zijn, eerst ee ns na te gaan van wie voorname- wordt en die de resultaten van hun uitgaven moeten 

lijk de critiek komt en in hoeverre zij belangloos is. afwegen. 
Daar is dan de ee rste plaats de schrijver, wiens Hun eenige wensch, juister gezegd hun hoofddoel, 
natuu rlijk verlangen niet alleen is "beroemd te is hun uitgaven te verkoopen en zoo mogelijk met 

winst voor henzelf. worden" maar ook zi}n inkomsten te verhoogen. 
"Indien patent-medicijnen, sigaretten of zeep 

Heeft hij een "royal-ty" overeenkomst, dan zal hij voor<ieelig verkocht kunnen worden door advertenties, 
zijln uitgever achtervolgen om meer voor zijn boek waarom dan geen boeken?" is de vraag, die de uit
te adverteeren. Als door een extra uitgave van gevers vaak gesteld worden. 
E 500.- de verkoop van zijn boek stijgt met een 

Hier zijn wij bij de kern van het probleem gekomen 
verkoop àan boeken van I 50.-, clan 'krijgt dc 

en wij kunflcn dit het best duidelijk maken door een 
schrijver zijn pe rcentage over die extra verkoop, 

. paar vragen te stellen. 

\

- onafhankel ijk van de exhorbitante kosten, die hicr-
. voor maakt werden. Hoeveel boeken hebben dezelfde mogelijkheden op 

de markt a ls siga retten of zeep? Hoeveel zijn te 
, . Ware de schrijver geinteresseerd in de winst van .vergelijken met patent-medicijnen. Het antwoord is, 

- f de onderneming (als bij een winstpercentage of maar weinig. 

commissie-overeenkomst) dan zou de positie veran- Laten wij maar dadelijk vaststellen, dat deze zeer 
deren en zooals de ondervinding meesta l leerl kleine minderheid soms winstgevend verkocht kan 
ook de houding van den schrijver wat betreft hel worden door een goede reclame-campagne. Nu 
a~verteercl1 . Waar de meeste boeke~, tegenwoordig blijft evenwel de groote meerderheid van boeken over 
u~~gegevel1 wo rden o~der een "royalty -overeenkomst met haar meer beperk te afzetmogelijkheden. Waarom 
ZIJ.". ~e meeste schnJvers z~ker geen ~elangell I0oze.l\)·kunnen zij niet op dezelfde w ijze behandeld worden? 
cnhtcl, want adve rteeren IS voordeehg voor hen, ~ Hier raken wij de kern va.n het probleem. 
alhoewel het ~akelijk niet verantwoo rd kan zijn. Iedere beginneling op het gebied van adver,teeren 

- -Het is zeker, dat de beste feiten, die ooit geschreven kcnt de noodzaak van "frapper toujours". Iedere 
zijn over het adverteeren van boeken, vastgesteld zijn fabrikant kent de waarde :van nabestellingen. Een 
door de schrijve r F rank Swinnerton, maa r hij had adverteerder van een enkel product, waarop hij steeds 
ook uitgevers-ervaring. 

Vervolge ns komen wij op de advertentie-colporteurs 
en r.eclamechefs va n nieuwsbladen, waarvan de 

, 
weer de aandacht kan vestigen, bouwt ecn reputatie 
op voor clat product, zoodat het een naam krijgt op 
~c markt en dit is een tastbaar bezit. 

r .... ~~ 
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Een adverteerder, die het lukt een klant van 
sigarettenmerk of zeepsoort te doen veranderen, kan 
rekenen op nabestellingen. Beide resultaten rechtvaar
digen grooie uitgaven en het Cén of het ander, zoo 
niet beiden, is het resultaat van succesvolle reclame. 
Maar past dit nu eens toe op het adverteeren van 
boeken. 

De uitgever werkt niet met één produot, maar met 
honderden ieder met een eigen karakter - en door 
de eenvoudige herhaling van de naam van den uit
ge\'er of de meest aanlokkelijke aanbieding van zijn 
waren, zal hij geen boeken over theologie verkoopen 
aan den man, die geen behoefte heeft iets ernstiger 
Ic lezen dan de werken van Edgar Wallace. 

Bovendien, ieder bOtk, welke strekking het dan ook 
heeft, treUt slechts vergelijkender wijs en klein deel 
der lezers van een courant met een groote verspreiding. 
Het deel zal varieeren met hel boek, maar in ieder 
geval heeft de uitgever de kosten te betalen vaar de 
oplage aan velen, die in geen geval koopers van zijn 
product zullen worden. 

Bovendien kan de uitgever, die door middel van 
herhaaldelijk adverteeren een kooper heeft gekregen, 
geen nabestelling ve rwachten. Verre van een aantal 
exemplaren van éénzeJfde boek te koopen, zal de 
kooper zijn exemplaar waarschijnl ijk uitJeenen aan een 
half dozijn mogelijke koopers en daardoor de markt 
ervoor beperken. 

Hierui t volgt dus, dat de uitgever van honderd 
boeken, ieder met eCn eigen af·zet, ook honderd 
advertentieproblemen heeft en niet, als andere adver
teerders een nabestelling kan verwachten van dezêlfde' 
klant, wat de hooge uitgaven zou rechtvaardigen. 

Maar er is nog een andere moeilijkheid. 
Van de 11.000 nieuwe boeken (exclusief herdruk

ken) die per jaar uitgegeven worden. mag veilig 
worden aangenomen, dat de gemiddelde bruto op
brengst van meer dan 9.000 onder de E 400.- blijft. 
Ik denk niet, dat ik het onderschatten zou, indien 
ik E 250.- per exemplaar aannam. De verkoop van 
sommige van deze boeken kon en moest opgevoerd 
worden, maar het feit blijft, dat de verkoop v:an 
de meeste door hun beperkte afzet-mogelijkheid, niet 
belangrijk vergroot zou kunnen worden, tenzij met 
abnormale kosten, totdat het publiek .geleerd heeft .om 
boeken te koopen en ze niet slechts uit te leenen (b.v. 
kunt U iemand, die niet geinteresseerd is in De 
Volkenbond of Het Muntwezen een boek laat koopen, 
dat daarover gaat?). Het is al moeilîjk genoeg te 
verkoopen aan personen, die er interesse voor ·hebben. 
Met een bruto omzet van t 250.- per boek, zjjn cr 
heel wat beperkingen van de mogelijkheden. 

Laten wij aannemen, dat 10% van de omzet uit
getrokken is voor ·advertentie-kosten, welke ruimte 

koopt U dan voor oE 25.- in bladen, die oE 5.- per 
inch berekenen voor 1 maal plaatsen. Het antwoord 
is natuurlijk 5 inches, als U tenminste dwaas genoeg 
is om op ·deze wijze Uw geld te verknoeien. Als hij 
dit deed. zou de uitgever van een ernstig werk een 
publiek bereiken, waarvan slechts een klein gedeelte 
maar eenige interesse in zijn uitgaven heeft. 

De meeste boeken zijn gericht tot de meer-ontwik_ 
kelden en men zal toch niet verwachten, dat de bladen 
met g roote oplagen die zoo geliefd zijn bij groote 
adverteerders, hoofdzakelijk toegewijd zijn aan de 
zaken van de geest, zooals Mr. Kegan Paul zei, "Het 
is <loor boeken, dat het verstand lOt heot verslaml 
sp reekt" . 

Het is waarschijnlijk, dat de beste resultaten 
verkregen -worden door zich ste rk dit feit in herin
nering Ie brengen. Men heeft meer kans de roos te 
raken door zoo ongeveer in clen richting van de Scllijf 
te mikken dan door vaag in de lucht te schieten. 

Wij zullen st raks de belangrijke kwestie van wat 
in de advertentie voor boeken moet staan, bespreken. 

I·ndien ze ontworpen is, om de menschen bij wie 
de gedachten om het boek te koopen reeds is opge
komen in bewegir,lg te brengen, dan zal het resultaat 
zeker beter zijn, dan wanneer ge ld verknoeid wordt 
aan ecn boek waarvoor niet de minste interesse is. 

Het is als een herinnering, dat het adverteeren van 
boeken effectief maakt net als de zweep, die slaan 
wil en de tol doet .doordraaien en zelfs harder doel 
gaan, maar niets bereikt met een tol, die stil op den 
grond ligt. Zoo zal adverteeren de verkoop besten
digen en misschien de verkoop opvoeren van een boek 
waarvoor interesse bestaat. Zoo komen wij op het 
belangriJkste, dat ,de meeste uitgev-ers weten, maar 
wat niet begrepen wordt door schrijvers en het publiek, 
dat door op g(oote schaal en door voortdurend adver
teeren niet altijd een groote verkoop tot gevolg heeft. 

Als ons gezegd wor.dt, dat een boek grif verkocht 
wordt, omdat de reclame zoo intensief is, dan is de 
waarheid, dat de reclame z66 intensief is geweest, 
omdat het boek goed verkocht werd. Als ik terug 
kijk over een periode van 25 jaar, dan vind ik deze 
waarheid bijna zonder uitgezondering bewaarheid in 
alle zichzelf vlot verkoopende boeken, die ik ken. 
De uitzonderingen waren boeken. die volgde op 
successen. Maar dit bew.ijs juist den regel, omdat .in 
zoo'n geval het groote publiek slechts zit ·te wachten 
op een aankondiging, dat het ll1ieuwe succes 
verschenen is. 

Natuurlilk zijn er voorbeelden van verkoopen volgen
de op intensieve reclame b.V. het voorbeeld geciteerd 
door Mr. Michael Sadlier in Publishers Adverlising 
(Constabie 1930) van een shilling boek, waarvan 

. 100.000 exemplaren verkocht werden in 5 dagen. 



Maar waar het ~ 40.000.- kostte om een waarde van 
oE 30.000.- aall boeken te verkoopen zou het goed
kooper geweest zijn, ze maar cadeau te geven. Er zijn 
ande re voorbee lden, met uitzondering van bepaalde 
soorten van reclame per brief - allen geven zij het 
zelfde resultaat. Zelfs met boeken, die goed verkocht 
worden, is voorzichtigheid .n.oodig. Toen ik in de 
Vereenigde Staten was, klaagde twee uitgeve rs, dat 
meer dan hun mogelijke winst op enkele buitengewone 
succesvolle boeken opgeslokt was door advertentie
kosten en dat de rekening van deze twee boeken een 
tekort toonde. 

Toen ik de ge legenheid kreeg de boeken van een 
uitgever te controleeren, bemerkte ik , dat de bruto 
winst (dit is de adverte ntiekosten inbegrepen, maar 
zonde r aclministrntiekosten) op een boek, dat vlot 
verkocht werd met een omzet van duizenden ponden 
ni et meer dan 16/- bedr.oeg. dat is onvoldoende 0111 
de kosten van het papier en touw te betalen, waar
in de boeken ve rpakt werdell. Het is twijfelachtig, 
wal sommige menschen onder "uitgeverij" verstaan, 
maar men kan het toch moeilijk "zaken cloen" 
noemen. 

Het vertrouwen van !'iommige schrijvers, dat de 
advertenties in courantcn beslist een goede verkoop 
verzekeren, is aandoen lijk. 

Ik heb herhaalde malen legen zu lke auteurs gezegd 
"U en ik verschillen van meening wat betreft de 
advertcnties in de couranten, wel, laten wij de kwestie 
eens testen. Geeft uit, wat U wilt en waar U wiJt 
en ziel het beste advies te kr ijgen". 

Als de bruto opbrengst van hel resultaat zelfs maar 
gelijk is aan het bedrag van de onkosten, dan wil ik de 
totaalkosten dragen. 

De uitdaging is wel eens aangenomen, maar in geen 
enkel geval hebben de verkoopen ook maar de 'helft 
der onkosten bedragen, zoodat men de boeken goed
kooper weg had kunnen geven. In één, wel heel erg 
geval hadden een advertentie-onkosten van f. 250.-, 
goed uitgevoerd en in buitengewoon goede bladen, 
de verkoop van nog geen oE 10.- als resultaat. Een 
ervaren uitgever zou voo rbeeld na voorbeeld kunnen 
geven van de beperkte mogelijkheden van advertenties 

in nieuwsbladen met betrekking tot boeken, maar 
slechts we in ig zouden bereid zijn ze tc publiceeren om 
de moeilijkheid het probleem objectief te bestudeeren 
en het gemak waa rmede iedere critiek geb ruikt kan 
'worden tegen den uitgever. Wa,nneer hij onwelkome 
feiten produceert, zal dadelijk worden aangenomen, 
dat hij niet geloofd in adverteeren, alleen maar omdat 
hij denkt, dat het verstandig gedaan moet worden 
en met ove rleg. 

Wat mij betreft heeft het feit, dat mij.n firma één 
van de groote - waarschijnlijk de grootste adver
teerde r was, d ie regelmatig in de literai re en politieke 
weekbladen advertee rt, sommige menschen niet 
weerhouden van het geven van absolu ut valsche 
verklaringen. Times Lilerary Supplement, dat van 
zooveel belang is voo r den verstandige uitgever, 
waarin !liet een zonder een advertentie van mijn firma 
vërscheen, maaT U zult tevergeefs zoeken naar 
adve rtenties van sommige uitgevers, die de reputatie 
hebben van <Ie grootste adverteerders te zijn. 

Dit brengt ons op een belangr ijke maar moeilijke 
vraag, die zelden onderkend wordt, n.1. de samen
trekking van advertenties over boeken in een of twee 
bladen. De typische advertentie in een Zondagsblad 
van een dozijn jaren geleden, afgedrukt op pag. 10 
zou volkomen onvoldoende zoo niet belachelijk 
genoemd wo rden in deze tijd. Als een of twee personen 
in een menigte schreeuwen, dan zijn het ongetwijfeld 
hun stemmen, die gehoord worden, maar als iedereen 
schreeuwt, dan zal niemands stem eenige indruk 
maken .en het is ol1lwaarsohijn-lijk, dat die, waar naa.r 
het waard is Ie luisteren, gehoor,d zu llen wo'rden. 
Dit is het geval met vee l van de advertenties over 
boeken. Uitgevers schreeuwen steeds harde r met 
g roole en grooter lettersoorten en er wordt minder 
aandacht besteed aan datgene wat ze zeggen. Gesteld 
dat f. 100.- beschikbaar is, moet het dan gebruikt 
wo rden om één groote ruimte in hoogstens twee 
Zondags-bladen te nemen, of zou het beter verdeeld 
kunnen worden over een aantal periodieken. 

Waarschijnlijk door de afmeting waa rin zij n naam 
wordt gedrukt zal de schrijver, die uitgever kiezen, 
die zich concentreert op een of twee bladen, als groot 

N. V. INTERNATIONALE CREDIET & HANDELSVEREENIGING "ROTTERDAM" 
BATAVIA, CHER1BON, SEMARANG. SOERABAIA, PADANG, BENKOELEN. TANDJONG KARANG, PALEMBANG 

MEDAN, MAKASSAR, PANGKAL PINANG, BANDJERMASIN, PONTIANAK. 

Dupont linnen. Gegarandeerd insecten-vrij 

Kleuren-monsters .op aanvraag 
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adverteerder, maar volgt hieruit, dat de schrijver beter 
hiermede gediend is dan door een uitgever, die de
zelfde kosten ve rdeeld over een grooler aantal bladen. 

Dit probleem heeft twee kanten: een het resultaat 
op de verkoopen van een bepaald boek, dat geadver
tee rd wordt, het ander, het resultaat van boeken
verkoopen in het algemeen. Over het eerste kunnen 
twee meeningen bestaan, maar wat betreft het tweede 
kan er geen twijfel bestaan. wanl niemand kan 
beWer~r., (jat het belang der Iiterateur gediend is met 
een beperking tot den Zondag. 

Bladen als de Times LUerary Supplemellt konden 
niet bestaan zonder de hulp der uitgevers, het is echter 
twijfelachtig of de politieke weekbladen hel zouden 
kunnenj het staat vast, dat dagbladen looals Daily 
Telegraph en de News Cronicle, om de provincia le pers 
niet Ie noemen, waarvan de belangrijkheid, zoo vaak 
onderschat wordt, niel zouden kunnen of willen door
gaan met de ruimte, die ze geven voor de besprekingen 
van nieuwe boeken, als ze verstoken waren van alle 
advertenties van boeken. De verdwijning van The 
Londen Mercury ook van de Criterion, was grooten
deels, zoo niet geheel, een gevolg van het niet b ij 
machte zijn zich voldoende middelen te verzekeren uil 
de opbrengst der advertenties. 

In tegensteJling met wat, als een algemeen gangbare 
meening wordt opgevat, laten <Ie betere bladen, waar 
van ik hierboven de namen genoemd heb, zich in hun 
recensies niet beinvloeden door de adverteerende 
uitgevers (De Redacteur van de London Mercury 
verteléte me, dat de uitgever wiens boeken het meest 
werden besproken, zelden adverteerde. Zooa[s de 
zaken nu staan heeft de uitgever, die de aandacht op 
zijn advertenties vestigt en het voordeel der boeken
recensies benut, het beste gedaan wa,t er te doen valt. 

Wordt zijn voorbeeld ,nagevolgd, ,dan vermindert de 
waarde ervan. Laten "'lij hopen, dat -de dag komt, 
waarop schrijvers en literaire agenten zich realiseeren, 
aan welke kant hun brood besmeerd is en bij 
gelegenheid eens informeeren of de boeken, waarin zij 
geinteresseerd zijn, geadverteerd staan in 'bladen als 
Times Liferary Supplement en op zullen houden de 
advertenties van hunne uitgevers alleen te beoordeelen 
naar de afmeting Ger ruimte in de Zondagsbladen. 
Laat mij hier verklaren, <dat het gaat om het 
exclusieve gebruik der Zondagsbladenj hun uitsluiten 
komt niet in mijn gedachte op, integendeel, ik maak 
er vaak gebruik van. 

De opvatting, dat adverteeren in couranten met 
groofe oplagen beschouwd moet worden als de eenige 
of zelfs maar de meest belangrijke vor,m van publici
teit, is foutief. 
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Hel is een gemakkelijke, doch dure wijze, om groote 
advertentie ruimten te willen, maa r het zou bij 
voorbeeld niel de grooie ve rkoop van Mafllematics 
for ffle Milfioll en Sciellce for tlle CUizeli verzekerd 
hebben, waarvoor geheel andere methoden werden 
aangewend. Een heel andere reclame was noodig, om 
deze boeken besproken te krijgen cn het kan nuttig 
zijn eenige der plannen te noemen, die uitgewerkt en 
doorgevoe rd wer-den. 

Om te beginnen kreeg iedere rekcn-Ieeraar een 
persoonlijk briefkaart, waa·dn hun aandacht werd 
gevestigd op Mr. H. O. Well's opinie {)ver het boek. 
Iedere klasse van menschen, die geinte resseerd was 10 

de rekenkunde, werd afzonderlijk beschouwd. De 
verklaring in Branch banking, <lat beheersching van 
den inhoud zeker de efficiency van het personeel zou 
vl:rhoogen en dat ieder man op kantoor het boek 
overal bij de hand moest hebben, we rd opgevolgd. 
Het groole veld der accounta~lcy werd zorgvuldig 
bt!studeerd. E'r was geen enkele beroep, waarin reken
kunde een belangrijke rol speelt, of zij werd nagegaan. 
Maar rekenkunde is van betrekkelijk beperkt belang 
in vergelijking met de geheele wetenschap en maanden 
van voorbereiding gingen heen mei de organisatie 
van onze kruistocht voor "Hogben's magnum opus" 
Science .for tlle Citizen. De afzet-mogelijkheid was 
zeer groot. Geheel afzonderlijk van de gewone man 
voo r wie dit boek gesch reven was, omvat1e het ook 
talrijke handelszaken en beroepen en ieder op zich
zelf 'was om verschillende redenen voor dit .boek 
geinteresseerd. 

Alg.emeene ,reclame hiervoor was niet gerechtvaar
digd. Uit welk oogpunt stellen b.v. ingenieurs op het 
gebied van electrotechniek, civiele gasingenieurs en 
bouwkundigen of een tnspecteur van de gezondheids
dienst belang in dit boek. Deze verschillen waren zeer 
groot en hoe werd elk beroep op de meest doeltref
fende wijze bereikt. 

De interesse va41 scheikundigen op het gebied van 
de industrie, bouwers van schepen, piloten, weer kUII
digen of ingenieurs op het gebied van radiotelegrafie 
was geheel verschillend - voor elk beroep is dit 
verschillend - en -de adressen van hen, die bereikt 
moesten worden voor dit boek - moesten opgespoord 
worden. 

Verder kunnen de wetenschappelijke onderzoekers, 
astronomen, zielkundigen of biologen niet op dezelfde 
wijze bereikt worden als b.V. ingenieurs van verkeers
wegen. 

Met technische instituten, polyl'echnische scholen 
en universiteiten is het probleem eenvoudiger, het was 
echter ,noodzakelijk. om de verschillende af.deelingen 
uit elkaar te houden - ofschoon het niet zeggen wil, 



dat een universiteitslector om dezelfde redenen als 
een lector in de polytechllici hiC'rvoor geinteresseerd is. 

Voor scholen moet men verschillende manieren 
lOepassen, <lit is noodig vanwege de verschillende 
soorten \'an scholen en hun leeraren. 

Het onderwijs voor volwassenen in verschillende 
vakken, vroeg de speciale aandacht. In vele van deze 
gevallen hadden wij de onschatba re hulp en de 
vertrouwelijke persoonlijke interesse en kennis van één 
of ander lid van onze personeel. 

Ook het Leger is tegenwoordig geinteresseerd in 
de wetenschap (De R. A. F. neemt veel boeken af. 
b.v. Mat/lemalics for the Millions en als het leger dit 
doet, waarom dalll niet de vloot en waarom dan niet 
de gespecialiseerde divisies, waardoor het noodig was, 
dit bock Ier kennisname te brengen van b.v. tank<li
visies enz. Ten eerste is noodig om onszelf deze vragen 
te stellen en te beantwoorden, ten ,tweede, hoe brengen 
wij het boek in aanraking mei de man, die hiervoor 
geïnteresseerd is. Dit cischt veel fantasie, kennis en 
geduld. 

Geheel afzonderlijk van persoonlijke en zakelijke 
brieven, folders, b ijlagen en speciale prospectussen, 
waarvan meer dan 123.150 exemplaren verzonden 
zijn, hebben 'wij op de dag van de uitgave 60 .. 650 
doorslagen van 9 verschillende briefkaarten verzonden 
aan hen, die zich hiervoor waa·rschijnlijk zouden 
interesseeren. 

Deze methode zei Mr. Sadleir, vroeger genoemd 
"Lord der reclame", de onophoudelijke activiteit en 
ol'lVermoeide energie, die deze methode vergt, 
kan Iniet worden aanbevolen, daar zij zoo bescheiden 
is en daarenlegen veel intellect vereisehen; ze mt;)eten 
het mij :niet kwalijk nemen, indien i'k zeg, dat ze 
wetenschappelijk zijn uitgevoelld en zij meer zullen 
bereiken dan welke advertentie ook in de couranten. 

Ik ben bereid om ~ 500.- te besteden voor onkosten 
voor elke verantwoordelijk oordeel van iedere agent 
in nieuwsbladen van meer dan een half miljoen 
oplaag voor elk boek of van boeken uitgegeven door 
George Allen 6: Unwin Ltd. Wel te verstaoo, dat als 
de bruto winst (bepaald kan wor<len voor 'het doel 
op 30 procent van onze netto opbrengst) voort
vloeiende uit de verkoop, bÎ11nen laat ik zeggen, 6 
maanden, de advertcnticreclameuitgavcll te boven 
gaat, verder zal ik de agent ~ 2·50.- cadeau doen, 
maar Î'ndien dit niet het geval is, zal hij het tekort op 
zich nemen. 

De juiste bijzonderheden zouden van te voren 
besproken moeten worden met den agent, maar ik 
zal ervoor instaan ze zoo voordeelig mogelijk voor 
hem te maken, zoodat dit redelijk aanneembaar is en 
op elk twijfelachtig punt de uitspraak accepteeren 
van den uitgever van The New Statesman. 

Indien juist is, hetgeen sommige menschen beweren, 
dar. zou hier gemakkel ijk ge~d te verdienen zijn voor 
de advertentie-colporteurs. Maar de uitdaging weru 
niel aangenomen. 
. Voor aooeren zou dit een beslissend bewijs ziln 
adverteeren boeken, dat adverteeren voor boeken zijn 
beperking heeft, maar de ad\'ertentie-enthousiast is 
iemand, die moeilijk te ove rtuigen is. 0, ja, hij zal 
ani woorden, dat dit alleen maar is, omdat U niet weet 
hoe dit Ic doen; in Amerika hebben zij laten zicn, 
dat U het verkeerd doet. 

Het is gemakkelijk om te erkennen, dat wij in 
Engeland veel moeten leeren van de Amerikaaflsche 
methode van r-ecJame maken en in het bijzonder dat 
onze teksten dikwijls heel wat te wenschen overlaten, 
maar het is gemakkelijk om aan 'te toonen, dat de 
grondslagen van het probleem overal dezelfde blijven. 

Gelukkig kwam Mr. George Stevens .met een mooie 
proef getite ld Uncoln's Doctors Dog *) waarin hij 
onderzochi heeft hoe (niet waar.om) bepaalde .boeken 
"best sellers" in de U. S. A. worden. 

Hij ·kan best voor zichzelf spreken maar één punt 
is waard er den nadruk op te leggen; <ie belangrijk
heid van voorafgaande werk in de kostbare tijd 
tusschen het ger-eed komen van "het boek en de dag 
van verschijning in de boekha:ndel. 

Er zijn weinig schrijvers, die één dag kunnen 
wachten, indien hun we rk eenmaal is gedrukt. 

Zij zijn in vele gevallen zoo ongeduldig het publiek 
hun werk te laten zien, dat zij er op staan, hun boek 
in de wereld te zenden zonder de voor.bereidhlg, die 
er voor noodig is. 

Deze voorbereiding is door geen groot aantal 
opvolgende advertenties in nieuwsbladen te vervangen. 

Reclame met prospectussen is geen vervanger van 
de werkzaamheden v66r de verschijning; deze vragen 
om een afzonderlijke behandeling van elk boek, om 
voorstellingsvermogen en de bekwaamheid Om na te 
denken voor wie dil boek geschikt is. 

Dit geduldwerk wordt door een uitgever gedaan 
zonder uiterlijk vertoon en wordt door den schrij ver 
over 'het hoofd gezien, maar dit geeft resultaten. 

De beste uitgever is ~l i et degene, die de grootste 
lettersoort voor zijn advertenties gebruikt, hierom is 
hij slechts zeer geliefd bij de colporteurs. Integendeel. 
Men zou dan bijna evengoed de verdiensten van den 
dokter kunnen bepalen aaon cle grootte van zijn naam
bor<lje. Het bewijs voor een goede uitgever is of hij 

.) Dit is één van die verhalen in de boekenweretd, dat nlle 
boeken over tincoln goed verkocht worden, evenals alle 
hoeken over honden en alle boeken door dokters 
Ilcschreven, zoodat de man die het boek zal schrijven 
De hond van de dokter van tincoln schatrijk zal worden. 

(G. Stevens). 
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zijn vak werkelijk kent. Een waarheid , die merkwaa r
dig genoeg dikw ijl s geheel over het hoofd wordt 
gezien. 

Sommige schrijvers en agenten schijnen de voo r
keur te geven aan ongeschik theid van de n uitgever. 

Welke algemecne gevolgtrekkinge n kunnen ten 
slotte voor het adverteeren \'an boeken worden vast
gesteld. Onge\'cer tien jaar geleden heb ik deze voor 
mijzelf aJsvoJgt vastgesteld . 

I . dal deze vraag ontken nend bean twoord moel 
worde n, daar wij we len uit bittere erva ring. clat 
adve rlenties voor boeken zich niet beta len. 

2. Dat in verhouding tot de geringe omzet er waar
schijnlijk geen handelsartikel is, waarvoor zoo 
inte nsief geadverteerd wordt als voor nieuwe 
boeken. 

3. Dat in verh ouding weinig van de jaarlijksche 
uitgegeven boeken zichzelf leenen lot adverlee ren 
op groole schaal of lam-lam adve rtenti es en dàll 
zullen het d ie boeken zijn, die zonder deze 
ad\'e rtenties reeds goed ve rkoch t we rden. 

4. Dat hel bedrag. dal beschikbaar is voo r de meeste 
boeken een ernstige beperking is v.Qor hetgeen dat 
gedaan kan worden en het is bijzonder gemakke
lijk om meer uit te geven da n d~ bru to-winst. 

5. Dat de algemeene theo rie is, dat de ve rkoop van 
boeken verkregen doo r advert en ties in couran ten 
met groole op lagen in een lage v-erhoudi ng staan 
met de zware kosten. 

6. Dat voo r de meeste boeken (met ui tzonderi ng 
van de romans - die slechts 1/ 6 van he l totaa l 
omvatten) die doo r meer ontwikkelden gevraagd 
wo rden, het doelmatig is 0111 in ieder geva l te 
adverteeren in li tterai re of andere door he n gelezen 
va kblade n. 

7. Dat zul ke adve rtenties in hoofdzaak bedoeld zijn 
als kennisgeving, als -her inne ri ng en als aa n
moed igi-ng bij een publi ek, die reeds in boeken 
gein te ressee rd zijn. 

8. Dat 0 111 boeken te ve rkoo pen het nooel ig is o m 
hei pu bliek hierover Ie lale n praten, wat z ij ZlIll en 
doen, indien Lo rd Baldw in of een hooggeplaatst 
persoon de toon aa ngeeft, maar a ll een door adver
tenties in nieuwsbladen is het 'niet mogel ijk of 
waarschijnlij k dat iets bereik t kan wo rden. 

Dit artikel is een vertaling van een gedeelte uit hel 
boek "Best-Sellers" ; van Stanley Unwin de bekende 
groote Engelsche uiigever. 

De verhoudi ngen mogen in Indië anders zjjn. de 
g:rondslagen ge lde n ook voor hier. 

Nieuwe uitgaven • 
In Ned. Indië 

Adresboek van de voornaamste bedrijfstakken de r 
Nederlandsch- Indische Nij ve rheid. Bijgewerkt tot 
1 Jan uari 1941. Batavia-C. , N.V. G. Kolff & Co., 
194 1,1 7 X 25 cm., 294 bl z. f 3.-

Als de ziele luistert . ..• Dagboek. Geschreven door 
13 predi kanten. Solo, Colportage boekhandel 1941, 
14.5 X 18 cm., 365 blz. f 1.20 

Benignus en P. A. J. Luyben: 
10e druk. Batavia-C., J. B. 
1941, 13 X 19.5 cm., 44 blz . 

Wekelijks cijferen I, 
WoJters Uitg. Mij., 

f 0.45 

Bonjernoor, K.: Gesch iedenis van Nederl and 3e 
d ru k. Batavia-C., Noordhoff-Kolff N.V. Uitg. Mij ., 
1941, geill ., 15 X 20.5 cm., 82 blz. f 0.85 

Bouwma n, W. H.: Vaktheorie voor metaalbewerkers 
deel I. Kenn is van ger:ecdschappcn, materialen en 
constructie leer voor het Ambachtsonderwijs' 4e 
druk. Batav ia-C., Noordhoff-Kolff Uiig. Mij., 1941, 
15.5 X 24 cm., 127 blz. f 1.90 

Brings, Alice : Kers t-kaarselichtjes (Voor Jong 
Indië). Djocja, Ribbens Boekendepot, 1941, 16 X 
20 CI11., 65 blz. f 1.-

Chemisch jaarboekje der Nederlandsche Chemische 
vereeniging in Nederl andsch-Jndië. Buitenzorg, 
Ned. Ind. Chemische vereeniging in N.l., 194 1, 
15 X 20.5 cm., 80 blz. f 2.50 

ij 

Court, J. F. H. A. de la (M. Rasjid): Een ni euwe 
wereld IV, Ned. taalrnethode voo r Maleisch spre
kenden 2e druk. Ba tav ia-C., J. B. Wolte rs Uitg. 
Mij., 14.5 X 20.3 cm., 88 blz., + woordenlij s t 16 
blz. f 0.70 

Dorpe, C. van den en G. H. H. Zandvoort: Corres
ponden tie. Een ve rzameling brieven meI aa nwij
zingen ten behoeve van het voo rtgezet onderwijs 
en voor parti culier gebruik. Batavia-C., J. B. 
Wolters Uitg. Mij., 1941,20.5 X 29.5 CI11 ., 110 b lz. 

f 1.75 
Douglas, Lloyd, C. : Naar een Inieuw leven. Vertaa ld 

door Fraonçoise Birnie. Batavia-C., N. V. G. Kolff 
6( Co., 1941, 14.5 X 20 cm., 196 blz. f 3.50 

Van Ooor's Benjamin Bibliotheek deel I. Het boek 
van Jaap. Batav ia-C., N.V. Neyenhu is & Co., 1941, 
geill ., 15 X 20.5 cm., 16 blz. f 0.40 

Van Ooor's Benjamin Bibliotheek deel 2. Wat Hans 
deed. Balav ia-C., N.V. Neyenhuis & Co., 1941, 
geil 1. , 15 X 20.5 cm., 16 blz. f 0.'10 

Van Ooor's Benjamin Bibliotheek deel 3. Schoolfees t. 
Batavia-C., N.V. Ncyenhuis & Co., 1941, geil!., 
15 X 20.5 cm., 16 blz. f 0.40 

Van Ooor's Benjamin Bibliotheek deel 4. Van Riet je
Wiet. Batavia-C., N.V. Neyenhuis & Co., 1941, 
geill ., 15 X 20.5 cm., 16 blz. f 0.40 



Hengel, Hein van: Het hui sje in het duin . Batavia-C., 
N.V. O. Kolft 6( Co., 1941, geil 1., 14 X 20 cm., 
144 blz. t 2.25 

Hildebrand, H.: De zoon van Bolke de Beer. 
Illustraties naar raiO's van N. J. de Graaff. 
Batavia-C., Boekhandel Visser &: Co., 1941, 
14.5 X 20.5 cm., 4de druk, 136 blz. f 2.25 

Holvast, K.: Beknopte Netlerlandsche spraakkunst. 
Herzien door J. G. M. Maarman 21ste druk. 
Indische uitgave herzien door C. van der Togt. 
Batavia-C., Noordhoff-KoIrf Uiig. Mij., 1941, 
14.5 X 20.5 cm., 162 blz. t 2.25 

Hulst, W. G. v. d.: Anncke en cic sik. Djocja, 
Ribbcllsboekendep()I, 194 1, geil!., 16 X 19.5 cm., 
48 IJlz. t 0.55 

Hulst, W. G. v. d.: Bruin de beer. Djocja, Ribbens 
Boekcndepût, 1941, gei l!. , I G X 19.5 cm., 48 blz. 

t 0.55 
Hulst, W. G. v. d.: Gcrdicntje. Djocja, Boekcndepöt 

RibbcllS 1941, geilL, 16.5 X 20 cm., 235 blz. 
t 1.75 

Hulst, W. G. v. d.: Ouwe Bram. Djocja, Ribbens 
Boekcndepöt, 1941, ge il !., I G X 19.5 cm., liD blz. 

t 1.20 
Hulst, W. G. v. d.: Va.n Bob en Bep en Brammetje. 

Djocja, RibbelIs Boekcndepöt, 1941 , geil l., 16 X 
19.5 cm., 48 blz. t 0.55 

Hulst, W. G. v. d.: Van drie domme zusjes. Djocja, 
Ribbens Boekcndepöt, 1941, geil l. , 16 X 19.5 cm., 
48 blz. t 0.55 

Hulst, W. G. v. d.: De wilde jagers. Djocja, ,Ribbens 
Boekendepöt, 1941, geill., 16 X 19.5 cm., 48 blz. 

t 0.55 

Hulst, W. G. v. d.: Zo'n griezelig beest. Djocja, 
Ribbens boekendepöt, 1941, geil!., 16 X 19.5 cm., 
48 blz. t 0.55 

Hybride: Voetsporen aan de kim. Vijftien jaar als 
amateur-na tuu r-onderzoekers in de tropen. 
Batavia-C., N.V. O. Kolf! 6( Co'., 1941, geUl., 
16 X 24 cm., 122 blz. t 3.90 

Lansen, P. J. B. en H. G. Martin: Nieuwe Franse 
cursus 11 en woordenlijst, 7e druk. Batavia-C., 
J. B. Wolters Uiig. Mij., 1941, 13.5 X 18.5 cm.) 
100 en 32 blz. t 1.30 

Maalderink, H. J., J. de Vries en C. A. Frijlink: 
Grammatica voor de Mulo. Batavia-C., Noordhoff
Kolf! Uitg. Mij., 1941 , 13.5 X 21.5 cm., 78 blz. 

t 1.25 

MerkeRS, J. en J. F. Mohede: Veeartsenijkundige 
Med"cdeelingen 85. Bijdrage tot de kennis van de 
Kedoe-kip. Buitenzorg, Dept. van Econ. Zaken 
afd-eelin.g VeeleeH, gem., 1941, 18 X 25 cm., 22 blz. 

t 0.50 

Meulen, J. G. J. van der: Mededeelingen van het 
Algemeen Proefstation voor den landbouw No. 52. 
De rijstselectie in Nederléllndsch-Indië. Buitenzorg, 
Dept. van E. Z., Afdee ling Landbouw 1941, geil!., 
17.5 X 25 cm., 87 blz. t 1.75 

Molenaar, Kas: Drie verhalen uit de dierentuin. 111. 
van P. L. Vaerkuy!. Medan, Boekhandel Varekamp 
6: Co., 1941 , 17 X 22.5 em., 34 blz. f 1.75 

Nauta, A. J. N.: Meettechniek voor de werktuig
bouw. Batavia-C., W. Versluys' Uitg. Mij., 1941, 
62 blz., 16 X 24 cm. ing. t 0.95 geb. t 1.15 

Perks, J. P. H.: Niet hij - maar gij. Een opwekking 
lot goed leiderschap. Soerabaia, Marine-veree
niging, 1941, 12 X 19 cm., 136 blz. f 2.-

Post, P.: Het millieu-onderwijs (totaliteitsonder
wijs). Vernieuwing, Pract. Bibliotheek voor de 
Nieuwe school No. 9. Batavia-C., J. B. Woiters 
Uitg. Mij., 1941, 15.2 X 24 cm., 24 blz. t 0.60 

RuUmann, J. A. C.: Te wapen in de gerechtigheid. 
Soerabaia, Gereformeerde Kerk, 1941, 14 X 21 cm., 
67 blz. zonder prij~ 

Schendel, Arthur van: Mijnheer Oberon en Me
vrouw. Bafavia-C., Drukkerij ,de Unie, 1941, 
15.5 X 21 cm., 256 blz. ing. t 3.65 geb. t 4.90 

Schrek, D. J. E.: Analytische meetkunde. Batavia-C., 
Noordhoff-Kolff, 1941 , 5e herziende druk, 195 blz. 

t 4.75 

Sibbelee, Nora: Wie luistert en kijkt mee? Met 
teekentngen en foto's van de schrijfster. Bate.via-C., 
Drukkerij De Unie 1941, geil!., 24.5 X 32 em., 
33 blz. t 3.25 

Sung, John: Leven<l water .. Solo, Siang Hak, 1941, 
16 ill., 17 X 21 cm., 231 blz. t 1.25 

De tocht naar de Asahan watervallen in December 
1938. Medan, Deli AutomobielcJub, 1939, 14.5 X 
22 cm., geill., 10 ·blz. niet leden t 1.50 

Veldkamp - de Boer·Stassen: Kun je nog zingen, 
zin.g dan mee. Batavi·a-C., Noor<l:hoff-Kolff Uitg. 
Mij., 1941, 2e druk, 12 X 18 cm., 192 blz. t 1.50 

'Verburgh, Tippy: De droom van Liesje. Met UI. van 
Tilly Dalton. Batavia-C., Neyenhuis & Co.) Ui tg. 
Mij., 1941, 16.5 X 20 cm., 29 blz. t 1.25 

JACOBSON VAN DEN BERG & Co. 
blijven Uw papierleveranciers. Wij handhaven onze service. 

VESTIGINGEN IN N. O. INDIË 

BATAVIA, SEMARANG. SOERABAJA, CHERIBON, 'BANDOENG, DEN PASSAR, MEDAN, PADANG, 

PALEMBANG. reLOK BETONG, MACASSAR, MENADO, SAMARINDA, PONTIANAK. BANDJERMASIN. 
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Verjaardag kalender: J\ \cdan, Bockhanclel Varekamp 
6: Co .. 19-11,24.5 X 33.5 cm. f 1.50 

Vries, Anne de: Mi..:ntje, ons Moedertje. IJjocja, 
Ribbtlns Boekcndl:poI. 1941, 16 X 19.5 cm .. 32 blz. 

f 0.45 

I3innetlkorJ zul/CIl bij Drukkerij de Unie Ba/al'ia
Centrum verschijllen: 

Sibbelee, Nora: Babs een verhaal voor meisjes van 
J 8 j. "Alann" Het Nieuwe Leger door A. Zimmer
Illan, met ecn voo rwoord van H. ter Poorten, Luit. 
Gen. Comm. v. h. K. K L L met veel zwart-wit 
Icekeningen, 148 blz. 

"Het eigen Land" (Their own Country) door Atke 
Tisdale Hobart, vertaald door G. de Gorter, 336 blz. 

"De vuurproef der Democratie". Oe Atlantische Sta
tenbond der toekomst (The redemption of dcmo
cracy) door Hcrmann Rauschning, 272 blz. 

Vries, Anne de: Overal veilig. IJjocja, Ribbcl1s 
Boekendepot 1941. 16 X 19.5 C111., 32 blz. f 0.45 

Zwaan, R. C. en H. J. E. Denker: Taalucicningcil 
5e druk. Batavia-C., Naa rdhoif-Kolff l~ Co., 1941 , 
13.5 X 20 Clll., 88 blz. f 0.95 

"Uit de I-lel ontsnapt" (Out of the night) doo r Jan 
Valrin , 767 blz. 

. 111 de f«(lmeleoll serie: 
" Dagboel< van een Rotterdammer", 10-15 Mei 1940, 

120 blz. met veel fota 's. , 

111 de Fakkel-reeks: 
"Opstellen en Kronieken" door Mcnno ter Braak, 

196 blz. 

Een herdruk van: 
Hartog, Jan de: Hollands Glo rie ing. t 5.

geb. f 6.90 

Uitgaven in de Inheemsdlle 1f ,;,!e!lil 
Adegé Madjapait. Kapirid saka babad sing anja r. 

Saerabaia, Badan Pene rb itan G. Kolff 6: Co., 1941, 
met gekleurde teekeningen, 18.5 X 27.5 cm., 
8 blz., Jav., Lat. f 0.15 

·Ardjoena Wiwaha. Soerabaia, Badan Penerbitan 
G. Koli! 6: Co., 1941, 9 X 12 cm., 16 blz., Jav., 
Lat. f 0.05 

Baraboedoer. Saerabaia, Badan Penerbitan G. KolH 
& Co., 1941, met gekleurde teekeningen, 18.5 X 
27.5 cm., 8 blz. f 0.15 

Brotoamidarmo, R. Achmad: Is ra' sa reng Mi'radda 
Kan gdjeng Nabb i Mohammad s.a.w. Soerabaia, 
Badan Penerbitan G. Kolff 6: Co., 1941, 14.5 X 
LO.5. cm., 15 blz., Mad., Lat. f 0.15 

Damar Woelan ngèngèr. Soerabaia, Badan Penerbitan 
G. Kolff 6: Co., 1941, met gekleurde teekeningen, 
18.5 X 27.5 cm., 8 blz., Jav., Lat. f 0.15 

Damar Woelan ngèngèr. Soerabaia, Badan Penefb itan 
G. Kolff 6: Co., 1941, met zwarte leekeningc n, 
18.5 X 27.5 cm., 8 blz., Jav., Lat. f 0.10 

Djohan Bahder: Pertolongan pcrtama didalam kc-
tjelakaän. Batavia-C .. Balai Poestaka 1941, 10 X 
14 cm., 92 blz., Mal., Lat. f 0.24 

Djojo Hamisastro, M. S.: Tjerèla Babad-Basoké. 
Epakompol sa rla èanggit nabi tem bang Madoera 
djilid I, 11 en 111. Soerabaia, 8adan Pencrbitan 
G. Kolfl & Co., 1941, 14.5 X 20.5 CIII., a 24 blz., 
Mad., Lat. ä f 0.15 

Dongèng Kantjil kara Ketèk golèk gong. Soera ba ia, 
Badan Penerbitan G. Kolff & Co., 1941, lI1et 
gekleurde teekcningen, 18.5 X 27.5 em., 8 blz., 
Jav. , Lat. f 0.15 

Hardjawinata, Sadêli: Pêntja Socnda. Batavia-C., 
Bale Poeslaka, 194 1, geill., 10.5 X 14.5 cm., 38 
blz.~ So.nd., Lat. f 0.24 

Jndra Bangsawan. Soerabaia, Badan Penerbitan 
G. KoJff 6: Co., 1941, met 8 gekleurde illustraties, 
9 X 12 cm., 16 blz., Jav., Lal. f 0.05 

I{antjil. Soerabaia, Badan Penerbita,n, G. Kolff <.'( Co., 
1941, met gekleurde teekcllinge ll , JS.!:> X 2ï"~i cm .. 
8 'blz., Jav., Lal. f 0.15 

Kartawibawa, R.: Arja Blitar. Saerabaia, 8adi't:1 
Penerbitan G. Kolff &. Co., 1941, 14.5 X 20.5 cm.} 
16 blz., Jav., Lat. j 0 .1 5 

Kartawibawa, R.: Dongèng asalê toembak KYAI 
OEPAS lal1 T ELAOA NOEBEL djilid I en I!. 
Soerabaia, Badan Penerbitan G. Kolft &. Co., 
1941 , 14.5 X 21 cm., 24 blz. à f 0.:5 

Kartawibawa, R.: Dongèng Badjoel Kowor lan 
Sjèh I3ela-Beloe. Soerabaia, Badan Penerbitan 
G. Kalff 15: Co., 1941, J4.5 X 20.5 cm., 24 blz., 
Jav., Lat. f 0.15 

Kartawibawa, R.: Goenoeng Keloet. Socrabaia, 
Badan Pene.rb~tan G. Kolff & Co., 1941, 14.5 X 20.5 
cm., 32 blz., Jav., Lat. f 0.15 

Kartawibawa, R.: Mat jan Malihan djilid I en 11 . 
Soerabaia, Badan Penerbitan G. Kolff &. Co., 194 1, 
14.5 X 20.5 cm., 24 blz., Jav., Lat. à f 0.15 

Keizer, W.: Pendjaga diri, 4e dru k. Balavia~C., 
J. B. Wolte rs Uiig. Mij. N.V., 1941, 13.5 X 20.4 
cm., 104 blz., Mal., Lat. f 0.50 

Kèn Angrak, Babad Toemapel. Soerabaia, Badan 
Pcncrb itan G. Kolft &. Co., 1941, met zwarte tee
Icekc.ni.ng<:ll, 18.5 X 27.5 cm., 8 blz., Jav., Lat. 

f 0.15 
Kèn Angrok Babad Toemapel. Soerabaia, Badan 

Penerhitan G. Kolff 6: Co., 1941, met gekleurde 
teekeningen, 18.5 X 27.5 cm., 8 blz. f 0.15 

Ketèk Oglèng. S,oerabaia, Badan Penerbitan G. Kolff 
6: Co., 1941, met gekleurde teekeningen, 18.5 X 
27.5 cm., 8 blz., Jav., Lat. f 0.15 

Kidoengipoen Pasamoean Kristen. Modjawarno, Oost 
Java Zending, Colportagecentraic, 1941 , 12,5 X 
18 cm., 370 blz., Jav., La l. f 1.50 
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