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Dankwoord

De fascinatie voor Couperus bestaat al lang. Mijn eerste eindscriptie voor 
Nederlands, eind jaren vijftig, ging over Couperus. Ik was zeer ingenomen 
met het feit dat ik toen het bekende contract uit 1904, waarmee de rechten 
van Couperus aan de uitgeverij werden overgedragen, kon tonen. Er was 
destijds nog nauwelijks over gepubliceerd. 
 Een bijzondere ervaring tijdens dit onderzoek was het lezen van de zake-
lijke correspondentie van mijn grootvader. Op basis van deze documenten  
interpreteerden eerdere onderzoekers de gebeurtenissen en publiceerden zij 
daarover. Veel van die documenten heb ik nu zelf gelezen en er is een verdie-
ping ontstaan in mijn begrip van de familiegeschiedenis. Vaak herkende ik 
mijn eigen opvattingen en gedrag erin. 
Het schrijven van een proefschrift gaat niet zonder medewerking van velen. 
Vaak zijn die contacten vluchtig en zakelijk, maar ook zijn daar nog steeds 
voortdurende vriendschappen uit voortgekomen. Voor de ondersteuning en 
stimulering bij het onderzoeken en beschrijven van de Duitse Couperusuit-
gaven zijn deze vrienden onmisbaar.
 In de eerste plaats ben ik veel dank verschuldigd aan de bestuursleden 
van de Stichting Couperus-collectie. Rita van Eck en Andries Harshagen sti-
muleerden mij immers om contact op te nemen met Lisa Kuitert, nu mijn 
promotor. Ik ben haar zeer dankbaar dat zij een mapje wilde aanmaken en 
mij gedurende het schrijfproces ondersteund heeft met haar kritische op-
merkingen. Dat ik wat anders werkte dan de gemiddelde promovendus 
heeft mede te maken met mijn leeftijd en ervaring. Het is daarom dat ik de 
bureauredacteur Jos van Asperen heb ingeschakeld om de leesbaarheid en 
consistentie van mijn proefschrift verder te verbeteren. Hij heeft zijn werk 
voortreffelijk gedaan. Ook mijn zwager Jan Janssen en andere familieleden 
hebben hun steentje bijgedragen. 
 Speciale dank gaat uit naar Carola Staniek van de Deutsche Nationalbi-
bliothek en Deutsches Buch- und Schriftmuseum/Sammlung Archivalien 
und Dokumente zur Buchgeschichte in Leipzig die mij geholpen heeft met 
de daar schaars aanwezige uitgeverscatalogi. Niet vergeten mogen worden al 
die medewerkers van Duitse uitgeverijen die in de archieven gedoken zijn 
om mij van materiaal te voorzien. 
 Zonder medewerking van de antiquaren André Schwertz, Paul Snijders 
en Fokas Holthuis had ik niet zo’n mooie verzameling kunnen opbouwen. 
Een bijna complete verzameling Nederlands en vertaald werk. 
 De praktische ondersteuning van de bibliotheek- en studiezaalmedewer-
kers van de Koninklijke Bibliotheek, Letterkundig Museum en Documenta-
tiecentrum te Den Haag en de Universiteitsbibliotheek Amsterdam met de 
afdeling Bijzondere Collecties zijn van onschatbare waarde geweest. 
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Bijzonder dank ben ik verschuldigd aan Dick van Vliet voor het uitwisselen 
van gegevens en Herbert van Uffelen die toegang tot Literatur im Kontext 
heeft geregeld.
 Ten slotte dank ik mijn goede vriend Andries Harshagen die voor de rea-
lisatie van het mooie boek heeft gezorgd en mijn broer Maarten voor de ver-
zorging van het drukwerk. Zonder de inspanning en creativiteit van Andries 
was het niet zo’n mooi boek geworden. 
 Het resultaat dat er nu ligt, was echter niet mogelijk geweest zonder de 
steun van mijn echtgenote Ada die ruim vier jaar heeft ervaren dat Coupe-
rus een belangrijke plaats in mijn leven innam. We kunnen nu weer reizen 
zonder dat Couperus naast ons zit.

Ruud Veen December 2014
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Afb. 1.2. Portret van Louis Couperus omstreeks 1890.
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1  .  I n t r o d u c t i e

In 2007 kreeg ik de gelegenheid de privé-collectie Nederlandse Couperus- 
banden van de antiquaren Max en Wilma Schuhmacher aan te kopen met de 
morele verplichting de collectie openbaar te maken door een catalogus te 
publiceren. In deze tijd is het openbaar maken en actueel houden makke-
lijker met een website. Na het samenvoegen van de aangekochte en eigen 
verzameling bleek dat aan het vertaalde werk nauwelijks aandacht was be-
steed. Ik besloot het verzamelgebied uit te breiden met vertaald werk en ook 
de periode te verlengen tot 1973, het jaar dat de auteursrechten op het werk 
van Couperus vervielen en dit tot het publieke domein ging behoren. Ik heb 
voor onze oosterburen gekozen omdat daar de meeste Couperus-titels zijn 
vertaald en de exploitatie overeenkomsten vertoont met de wijze waarop 
Nederlandse uitgevers, in dezelfde periode, handelden. 
 Door de uitbreiding, naar de hele periode dat de uitgever over de rechten 
beschikte, is het handelen van de uitgever beter te analyseren. Na de Twee-
de Wereldoorlog is het aantal nieuwe Couperusvertalingen gering. Ook de  
Nederlandse uitgevers van Couperus hebben maar een beperkt aantal her-
drukken uitgebracht. Uitgevers zagen kennelijk geen commercieel haalbare 
exploitatiemogelijkheden. Als object van onderzoek is Couperus meer in trek 
gebleven; bij literatuurwetenschappers, biografen en boekwetenschappers. 
Als oud-uitgever was ik vooral in het uitgeversaspect geïnteresseerd en zocht 
antwoord op vragen zoals: wie namen de initiatieven en waarom, hoe werden 
de werken van Couperus geëxploiteerd, hoe werden deze gepositioneerd naar 
het publiek toe, hoe paste het werk in het fonds van de uitgever en welke om-
gevingsfactoren speelden hier een rol? Met deze vragen wordt de verzamelaar 
onderzoeker en is de stap naar boekwetenschappelijk onderzoek een logische.

1.1 Eerder onderzoek

Met Versierde verhalen heeft h.t.m. van Vliet de Nederlandse boekbanden 
van Couperus in kaart gebracht van 1884 tot 1925 maar, zoals hij schreef, 
‘compleet zal het nooit worden’.1 Toch is zijn werk baanbrekend geweest 
voor verzamelaars en behoort zijn boek tot de standaardwerken voor anti-
quaren, verzamelaars en onderzoekers. In zijn uitgebreide inleiding komt 
aan de orde hoe het werk van Couperus bij de uitgever Veen terecht is  
gekomen, hoe Veen Couperus en andere bekende auteurs als Stijn Streuvels 
en Guido Gezelle tot een succes wist te maken, over de boekverzorging en 
de kunstenaars die Veen bij de boekproductie betrok, over de verkoopont-
wikkeling en promotie van de titels, over het ontstaan van bindvariaties en 
de spanningen in de relatie tussen Couperus en zijn uitgevers. De kern van 
het boek is de beschrijving van de publicatiegeschiedenis van de 47 titels in 
volgorde van eerste publicatie. Van Vliets studie wordt afgesloten met de  
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serievorming door Veen en de curiosa die te vinden zijn. Aan het vertaald 
werk besteedt Van Vliet echter niet of nauwelijks aandacht. Ik constateerde 
vervolgens dat sowieso weinig onderzoekers zich hadden beziggehouden 
met de beschrijving van boekbanden van het vertaalde werk van Couperus 
zoals h.t.m. van Vliet dat voor de Nederlandse uitgaven had gedaan. Zijn 
werk is de inspiratiebron geweest voor mijn onderzoek.
 Oud-bibliothecaris van de Leidse universiteit, Ronald Breugelmans, heeft 
weliswaar een bibliografie gemaakt van alle bekende Couperusvertalingen, 
drukken en herdrukken tot circa 2008, maar Breugelmans besefte niet dat 
ook in Duitsland van één druk meerdere uitvoeringen en ook verschillende 
boekbanden gedurende de looptijd van de druk op de markt waren gebracht.2 
In zijn inleiding, in belangrijke mate ontleend aan de studie van Jaap Grave, 
wordt met geen woord gerept over de vele bandvariaties die van Couperus’ 
werk in Duitsland te vinden zijn. Nu leende zich de opzet van zijn biblio-
grafie daartoe ook niet. Wel is het een van de weinige overzichten van één 
auteur en al zijn vertaald werk die mij bekend zijn. De meeste onderzoeken 
naar het vertaalde werk van één auteur gaan over het vertaalde werk in een 
taalgebied, bijvoorbeeld het onderzoek van r. Vanrusselt naar Multatuli in 
het Duitse taalgebied en van Ignaas Dom naar het werk van Timmermans in 
Duitse vertalingen.3 
 Jaap Grave heeft een studie gedaan naar de belangrijkste vertalers van  
Nederlandse literatuur in Duitsland, maar ook hij besteedde weinig aandacht 
aan uitgevers en de diverse drukken en uitvoeringen.4 De studie van Grave 
onderzoekt de vertalers Paul Raché, Wilhelm Spohr, Else Otten en Otto 
Hauser die in de periode 1890 – 1914 representatief waren voor vertalers naar 
het Duits. Wilhelm Spohr is vooral bekend geworden door zijn vertalingen 
van Multatuli, Else Otten door haar vertalingen van Couperus, Paul Raché en 
Otto Hauser vertaalden een grote verscheidenheid aan Nederlandse auteurs, 
waaronder werk van Couperus. Uit Graves studie blijkt hoe belangrijk ver-
talers zijn geweest voor het doen uitgeven van vertaald werk in Duitsland.
 Een derde studie is die van Herbert van Uffelen naar de Nederlandse lite-
ratuur in Duitsland met nadruk op de acceptatie van de Nederlandse schrij-
vers en hun werken.5 Dit omvangrijke overzichtswerk gaat uitgebreid in op de  
receptie van de Nederlandse en Vlaamse literatuur in Duitsland en de achter-
gronden daarvan in de tijdsperiode van 1830 tot 1990. Maar ook in deze studie 
wordt nauwelijks aandacht besteed aan de uitgevers van het vertaalde werk. 
 Hier lag de uitdaging om een completer beeld te krijgen door te onder-
zoeken wat uitgevers in Duitsland met het vertaalde werk van Couperus 
hebben gedaan, hoe de contacten met de vertalers en de Nederlandse uitge-
vers verliepen en of er ook rechtstreeks contact was met Couperus. In deze 
introductie zal ik eerst een theoretisch kader schetsen om van daaruit bij de 
onderzoeksvragen uit te komen. 
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Uitgeverijen hebben al geruime tijd de belangstelling van literatuur- en 
boekwetenschappers. Ze worden gezien als gatekeepers, die enerzijds de 
macht hebben om een schrijver toegang te geven tot de markt en anderzijds 
die schrijver van een imago voorzien door de manier waarop de uitgever 
diens boek in de markt zet.6 Een uitgeverij kan bijvoorbeeld een klassieke 
literaire reputatie hebben, of juist een avantgarde-reputatie, of door haar  
reputatie de auteur meer in de populaire hoek plaatsen. Lezers zijn zich 
meestal niet zo bewust van een uitgeversnaam, maar critici en boekwinkels 
wel. Dit maakt een onderzoek naar de rol van de uitgevers in het geval van 
Couperus op de Duitse boekenmarkt uiterst relevant. Het gaat hier immers 
niet om maar één boek, maar om nagenoeg Couperus’ hele oeuvre waarvoor 
uitgevers toegang gaven tot de Duitse markt. In onderhavig onderzoek wordt 
echter niet gekeken naar de gevolgen van de Duitse uitgaven voor Couperus’ 
imago, het onderzoek beperkt zich tot de eerste stap: de uitgave zelf. Daar-
mee is het onderzoek een onderdeel van de boekwetenschap. 
 Boeken en hoe deze gemaakt zijn vormen al meer dan een eeuw het onder-
zoeksobject van boekwetenschappers. Eind negentiende eeuw leidde de studie 
van Shakespeare-uitgaven tot de ontwikkeling van de ‘analytische biblio-
grafie’.7 Deze benadering houdt zich bezig met het gedrukte boek als tastbaar 
voorwerp. Het idee is dat studie van materiële aspecten van een tekst ook de 
ontstaans- en overleveringsgeschiedenis kan verduidelijken. Daartoe moet 
men zicht hebben op hoe die materiële aspecten tot stand gekomen zijn, 
kortom hoe een tekst gezet en gedrukt werd. Met die kennis in de hand kun-
nen onder meer anoniem gedrukte, gecensureerde of nagedrukte uitgaven 
onder scheiden worden. Bij gebrek aan drukkers- of uitgeversarchiefmateri-
aal – die zijn er voor de vroege perioden niet – is het dan zaak om het boek 
zelf aan grondig onderzoek te onderwerpen.8 Hoe technisch de analytische 
bibliografie ook mag zijn, ze levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het 
cultuurhistorisch onderzoek. Toch vallen de onderhandelingen van vertalers 
met auteurs en uitgevers buiten dit onderzoeksterrein omdat ze op het boek 
als object niet altijd zichtbare sporen achterlaten.
 In de boekwetenschap is de laatste decennia, zo pakweg vanaf 1980, een 
verbreding van het onderzoeksobject in zwang geraakt.9 Naast de bestude-
ring van het product boek en daarmee vergelijkbare communicatiemiddelen, 
zoals vlugschriften, brochures en dergelijke, wordt ook alles wat tot dit pro-
duct leidt en zorgt voor de verspreiding en acceptatie onderzocht. Onder zoek 
naar handschriften, manuscripten, lettertypen, grafische ontwerpers, maar 
ook uitgevers, boekhandels, schrijvers, lezers en productie- en exploitatie-
methoden; dit alles behoort thans zonder al te veel discussie tot het domein 
van boekwetenschap. Kenmerkend voor boekwetenschap als inter- en mul-
tidisciplinaire wetenschap is het methodische pluralisme: het overnemen en 
aanpassen van methoden uit andere disciplines.10 Dit dient om de context in 
kaart te kunnen brengen. De context van het boek als object is veel breder 
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Figuur 1.1. Het model van Robert Darnton. 
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1  .  I n t r o d u c t i e

dan alleen de techniek, de typografie of drukgeschiedenis; het boek is een 
resultante van ideeën en gevoelens van auteur en uitgever. De auteur zorgt 
voor de inhoud, de uitgever voor de verpakking, zorgvuldig gekozen om het 
publiek tot kopen en lezen te verleiden.11 In deze studie naar de vertalingen 
van het werk van Couperus in Duitsland wordt de bibliografische speur-
tocht, waarvan de neerslag in bijlage 2 te vinden is, daarom voorafgegaan 
door een meer contextgerichte studie. 
 De brede contextgerichte aanpak in de boekwetenschap wordt ook wel 
‘histoire du livre’ genoemd.12 In deze benadering staat niet louter de productie 
centraal, maar wordt zoals gezegd ook gekeken naar distributie en consump-
tie. Omdat Couperus’ werk in Duitsland is uitgegeven in een politiek roerige 
tijd, waarbinnen twee wereldoorlogen hebben plaatsgevonden, is het nodig 
oog te hebben voor de politieke en maatschappelijke context. Dit vormt het 
uitgangspunt van de eerste hoofdstukken. Een boek dat wordt uitgegeven 
is onderdeel van een communicatieproces waarbinnen diverse schakels en 
actoren met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. De pre-
cieze aard van de onderlinge relaties heeft Robert Darnton gepoogd vast te 
leggen in een model.13 
 In dit model wordt de ‘biografie van een boek’ beschreven aan de hand van 
de actoren die zich met het boek bemoeien. We zien in het schema de auteur, 
die zijn boek schrijft en die het naar de uitgever brengt, die het laat drukken, 
waarna het distributieproces begint dat eindigt bij de lezer. De lezer kan door 
zijn of haar respons op zijn beurt de schrijver beïnvloeden, inspireren bij-
voorbeeld of juist ontmoedigen, en de schrijver is bovendien meestal zelf 
ook een lezer. Er is in de loop der jaren kritiek en aanvulling op het model  
gekomen. Zo was de kritiek onder meer dat het teveel op personen en te weinig 
op de boeken was gericht.14 Ook lijkt het nogal schematisch alsof er onder-
ling tussen de schakels geen relaties zouden bestaan, en het model houdt 
geen rekening met het feit dat boeken soms door de eeuwen heen blijven 
bestaan en functioneren met steeds weer nieuwe uitgevers en binnen een 
nieuwe context.15 Voor het onderzoek naar Couperus in Duitsland is daarbij 
nog een tekortkoming dat er in het model geen plaats is voor de vertaler. 
 Edwin van Meerkerk heeft vanuit Darntons model een nieuw model ont-
wikkeld om de verschillende functies bij de productie, distributie en con-
sumptie van een tekst meer omvattend weer te geven (figuur 1.2).16

 Hiermee wilde Van Meerkerk laten zien dat het niet zozeer personen zijn 
maar eerder functies, die met elkaar overlappen, en zo het onderlinge net-
werk van relaties tot uitdrukking brengen. Productie omvat dus meer dan 
alleen het schrijven, maar omvat alle partijen die bij de productie betrok-
ken zijn, bijvoorbeeld de vertalers. Maar ook de indirecte betrokkenheid en  
beïnvloeding van financiers, wetgeving en literaire conventies betrekt hij bij 
de productie. Als dit verder ingevuld wordt, krijgen we een verrijkt model 
(figuur 1.3).
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Productie Distributie

Consumptie

Figuur 1.2. Model 1 van Edwin van Meerkerk (2003). 

Consumptie

uitgeven

schrijven verkopen

DistributieProductie

Drukken
Zetten

Lezen

Vervoeren

Figuur 1.3. Uitgewerkt model waarin de verschillende actoren tot uiting komen.
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Zowel Van Meerkerk als Darnton, als ook andere onderzoekers, hebben wel-
iswaar aandacht voor de vertaler maar toch is deze bij beiden niet als aparte  
instantie, of ‘functie’ in hun modellen opgenomen. Het onderzoek van Grave 
heeft echter laten zien dat vertalers soms net zo bepalend zijn voor de ‘biogra-
fie van een boek’ als uitgevers. Ik zal in dit onderzoek dus nadrukkelijk de ver-
talers meenemen en opteer voor een vermenging van de schema’s van Darnton 
en Van Meerkerk. Van Van Meerkerk neem ik over dat een boek meerdere 
levenslopen kan hebben – in het onderhavige geval de eerste oorspronkelijke 
uitgave in Nederland, en de vertaling – soms bij diverse uitgevers en in meer-
dere edities – bij de Duitse uitgevers. Ook neem ik van Van Meerkerk over 
dat er aandacht moet zijn voor de onderlinge relaties, het netwerk van elkaar 
overlappende functies van de actoren in het model. Van Darnton neem ik 
over dat we de schakels veelal moeten bezien als handelende personen. Mijn 
bronnenmateriaal bestaat onder meer uit brieven, die door individuen zijn 
geschreven. Mensen laten nu eenmaal meer sporen na dan ‘functies’. Op de 
plaatsing van de ‘vertaler’ in het model van Darnton kom ik in mijn conclu-
sie terug.
 Hoewel de laatste jaren het onderzoek naar vertaald werk meer aandacht 
heeft gekregen, zijn onderzoekers vooral geïnteresseerd in uitgevers van 
oorspronkelijk werk in het land van herkomst.17 Herbert van Uffelen schreef: 
‘vragen naar de relatie tussen het succes van een bepaalde literatuur in een 
ander land en de rol van de literatuur uit dat andere land in het eigen taal-
gebied blijven meestal buiten beschouwing. De wisselwerkingen tussen de 
literatuur in vertaling en de literatuur in het oorspronkelijke taalgebied krijgen 
te weinig aandacht.’ Nederland is in de literaire wereld maar een margi-
nale speler maar daar waar auteurs toch vertaald worden en over de grens 
onder de aandacht worden gebracht, duikt een interessant studieobject op.  
Nederlandse auteurs kunnen in het buitenland een heel andere ontvangst en 
reputatie krijgen dan in Nederland. Dat is bijvoorbeeld in de jaren negen-
tig van de vorige eeuw met Cees Nooteboom gebeurd.18 Het fenomeen, de  
Nederlandse literatuur in het buitenland, is complex en dynamisch, en het is 
bovendien sterk aan verandering onderhevig.19 Van Uffelen schrijft verder: 
‘Nederlandse literatuur in het buitenland is als een hologram. Dat wat in een 
hologram te zien is, is er ook niet, maar verschijnt als men het steeds weer 
vanuit verschillende perspectieven beschouwt.’ Met andere woorden er zijn 
zoveel verschillende aspecten aan Nederlandse literatuur in vertaling dat 
breed en genuanceerd onderzoek gewenst is.
 De betekenis van vertaalde literatuur in Duitsland is tot aan de Tweede 
Wereldoorlog maar beperkt. Duitsland had in de onderzochte periode de 
grootste boekenproductie in de wereld en daar maakten de vertaalde boeken 
in alle categorieën maar een beperkt percentage van uit; het lag gemiddeld 
tussen de 2,5% en 5%.20 De categorie vertaalde literatuur maakte daarvan circa 
50% uit. De andere helft is verdeeld over alle rubrieken zoals kinderboeken, 
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schoolboeken en de verschillende wetenschapsvelden. In 1910 was de Duitse 
boekproductie ruim 31.000 nieuwe titels en herdrukken en daarvan werden 
tot de categorie literatuur iets meer dan 4.100 titels gerekend.21 In dat jaar 
was de productie van de Nederlandse uitgevers 3.700, Rusland was tweede 
met 29.000 en in de andere grote landen, zoals Engeland, Frankrijk en de 
Verenigde Staten, lag de productie tussen de 10.000 en 14.000 boektitels.22 
Verhoudingsgewijs werd er in Nederland dus veel uitgegeven, al domineerden 
in Nederland bij fictie de vertaalde titels. Slechts weinig Nederlandse auteurs 
wisten indruk te maken over de grens.23 Tot de meest in het Duits vertaalde 
Nederlandstalige auteurs in de periode 1914 – 1932 behoren volgens Van Uffe-
len de Vlaamse schrijvers Felix Timmermans en Hendrik Conscience.24 Een 
van de weinigen die in het buitenland beroemd werden, Maarten Maartens, 
schreef juist in het Engels en was in Nederland weer niet bekend.25 
 Het succes van een auteur in eigen land is geen garantie dat diens werk in  
vertaalde vorm ook een succes wordt. Bij Couperus is dit duidelijk wel het geval 
zoals zal blijken in de hoofdstukken 4 en 5. Daarbij komt dat het vertalen van 
een kleine doeltaal naar een grote doeltaal minder voorkomt dan het vertalen 
van een grote doeltaal naar een kleine doeltaal.26 Anders gezegd: in Duitsland 
zat niemand op vertaald werk te wachten, terwijl omgekeerd in Nederland de 
nationale productie niet voldoende was om het assortiment in de boekwinkel  

Afb. 1.3. De eerste uitgave in het Duits uit 
1892.

Afb. 1.2. De eerste uitgave van Noodlot uit 
1891 die in zeven verschillende talen is 
vertaald en in acht landen is uitgegeven.
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gevarieerd en van voldoende kwaliteit te houden. Desondanks werden ver-
schillende werken van Couperus vertaald en in Duitsland op de markt ge-
bracht, zoals we zullen zien. Heilbron had twee criteria om taalgroepen met 
elkaar te vergelijken. Ten eerste de verhouding van het aantal boekvertalingen 
in een taal tot het aantal vertalingen uit die taal. Het tweede criterium was 
het aandeel vertalingen in de nationale boekproductie. Stella Linn voegt daar 
een derde maatstaf aan toe, namelijk het aandeel van de taal in het aantal 
vertalingen.27 Om het vertaalde werk van Couperus in Duitsland te kunnen 
duiden is het wenselijk om, zoals van Uffelen heeft betoogd, het vertaalde 
werk van meer kanten te beschouwen. 

Couperus in vertaling
Van Couperus, net 24 jaar oud, verscheen in 1887 de eerste Duitse vertaling. 
Het sonnet Indisches dolce far niente afkomstig uit zijn eerste bundel Een lent 
van vaeren viel deze eer te beurt.28 Het sonnet, opgenomen in het slothoofd-
stuk Anthologie aus den Dichtern der Gegenwart in het overzichtswerk van 
Lina Schneider, is tevens het allereerste vertaalde werk van Couperus.29 De 
eerste vertaalde roman van Couperus, Noodlot, werd in 1891 in Engeland en 
Amerika gepubliceerd en een jaar later in Duitsland. Couperus is in de perio-
de tot 1973 niet alleen in het Engels en Duits vertaald maar ook in vele andere 
talen. Noodlot en Majesteit zijn in zeven verschillende talen vertaald en staan 
daarmee aan de top van het vertaalde werk van Couperus. 

Zoals uit tabel 1.1. kan worden opgemaakt zijn tot 1973 werken van Couperus in 
elf verschillende talen verschenen. Het betreft 31 van de 47 titels van Couperus 
die in totaal werden gepubliceerd. Vooral in de laatste 10 jaar van de 19e eeuw 
verscheen in veel verschillende talen werk van Couperus. Het merendeel van 
de vertalingen verscheen tussen 1914 en 1930, daarna, op een enkele herdruk 
na, tot 1945 niets meer. Na wo ii verschenen er nog slechts vier titels in een 
nieuwe vertaling. Na 1973, het jaar dat de rechten vrij kwamen, zijn er nog 
wel nieuwe vertalingen gepubliceerd maar deze vallen buiten dit onderzoek.
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Uit tabel 1.1. blijkt ook dat in Duitsland 12 van de 23 titels één of meerdere ke-
ren zijn herdrukt. In Duitsland was de best verkochte titel De berg van licht,  
in Amerika was dat het eerste deel van De boeken der kleine zielen. Er zijn 
meer conclusies uit deze tabel te trekken. Bijvoorbeeld de typisch Haagse ro-
mans zoals Eline Vere, De boeken der kleine zielen en Van oude menschen,  de 
dingen, die voorbij gaan zijn in Duitsland niet uitgegeven terwijl in Amerika 
twee van deze titels een of meer herdrukken beleefden. Dit geeft steun aan 
de constatering, uit eerdere onderzoeken, dat de leescultuur en smaak niet in 
alle landen gelijk zijn. Om de betekenis van Couperus in vertaling te duiden 
is tabel 1.2, ontleend aan de onderzoeken van Johan Heilbron en Barbara Kast-
ner, veelzeggend.30 Ik kom daar later bij de publicatiehistorie op terug.

We zien dus in bovenstaande tabel dat bij vertalingen het Duits de belangrijkste 
doeltaal is en dat Couperus in de twintiger jaren zijn hoogtepunt beleefde met 
vertalingen naar de diverse doeltalen. Ook blijkt in het geval van Couperus dat 
het aantal vertalingen naar verhouding gering is en daarmee  ook de invloed op 
de culturele ontwikkeling in Duitsland. In deze tabel is overigens geen rekening 
gehouden met de anthologieën waar werk van Couperus in voorkomt.31 
 Dat Couperus al zo jong, op 24-jarige leeftijd, zijn werk in handen van 
Duitse lezers kon zien, is opmerkelijk – al moet gezegd dat hij zelf ook een 
kosmopoliet was. Een overzicht van zijn leven en werk is in deze studie dan 
ook onontbeerlijk.

1.2  Louis Couperus

Naar het leven en werk van Couperus zijn al veel studies verricht. Tien jaar 
na zijn dood verscheen de studie van Henri van Booven.32 In de zestiger jaren 
verschenen er studies van h.w. van Tricht onder andere naar de brieven van 
Couperus.33 In de zeventiger jaren verscheen er een studie van Albert Vogel.34 
In de jaren tachtig is het vooral Frédéric Bastet met zijn omvangrijke biografie 
geweest die de literatuur over Couperus heeft verrijkt.35 Al deze studies be-
treffen vooral de persoon Couperus en zijn omgeving. Naar de inhoud van 
zijn werk zijn nog veel meer literatuurwetenschappelijke studies gedaan die 
in het kader van dit onderzoek maar beperkt van belang zijn. Wel van belang 
zijn de studies van de eerder genoemde h.t.m van Vliet die vanaf de jaren tach-
tig onderzoek heeft gedaan naar de werkwijze, correspondentie, boekbanden 
en de uitgevers van Couperus.36 Eveneens van belang zijn diens inspanningen 
voor de volledige werken van Couperus in 50 delen, die in de loop van de 
jaren tachtig zijn verschenen, met een wetenschappelijke verantwoording in 
elk deel. Niet alleen de inhoud maar ook de ontstaansgeschiedenis en andere 
relevante gegevens worden hierin verantwoord.
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In 2013 was het 150 jaar geleden dat Louis Marie Anne Couperus werd gebo-
ren op 10 juni 1863. Hij was de jongste van de elf kinderen van het echtpaar 
John Ricus Couperus (1816 – 1902) en jonkvrouwe Geertruida Reynst (1829 
– 1893). Hij kreeg de voornamen van zijn drie eerder overleden zusjes. Zijn 
vader was een hoge bestuursambtenaar in Nederlands-Indië. Een deel van 
zijn jeugd bracht hij door in Batavia waar hij ook kennismaakte met zijn nicht 
Elisabeth Baud (1867 – 1960) die hij in 1891 huwt nadat zij elkaar weer in Den 
Haag hadden ontmoet. Zijn hbs-tijd is geen succes en hij gaat, op advies en 
onder begeleiding van Jan ten Brink, m.o. Nederlands studeren.37 Deze stu-
die sluit hij in 1886 succesvol af. Inmiddels worden vanaf de zomer 1883 zijn 
gedichten regelmatig in kranten en tijdschriften gepubliceerd en wordt in 
1884 zijn eerste bundel Een lent van vaerzen uitgegeven door j.l. Beijers in 
Utrecht, gevolgd door Orchideeën in 1886, een bundel met gedichten en korte 
verhalen, verschenen bij Rössing in Amsterdam. Zijn eerste roman Eline Vere 
verscheen in 1888 als feuilleton in het dagblad Het Vaderland en een jaar later 
als boek bij Van Kampen in Amsterdam. Zijn eerste contacten met uitgever 
l.j. Veen stammen van eind 1890.38 Na zijn huwelijk reisde Couperus veel 
naar Italië, Frankrijk, Duitsland en Engeland en verbleef langere tijd in het 
zuiden van Frankrijk nabij Nice en in Italië te Florence. Tijdens zijn reizen 
bleef hij romans en verhalen schrijven.39 Hij was enige tijd redacteur van De 
Gids en betrokken bij de oprichting van het tijdschrift Groot Nederland waar-
in veel van zijn werk is voorgepubliceerd. In de Eerste Wereldoorlog keerde 

Afb. 1.4. De leermeester van Couperus, Jan ten Brink, omstreeks 1888.
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hij terug naar Den Haag. Vanaf 1920 reisde hij weer veel; eerst naar Algiers, 
daarna naar Parijs en Londen om vervolgens naar het Verre Oosten te gaan. 
Door zijn vele reizen was Couperus internationaal georiënteerd, ontmoet-
te in het buitenland soms andere schrijvers en had contacten met vertalers. 
In 1922 reisde hij in opdracht van de Haagsche Post naar Japan waar hij ziek 
werd en terugkeerde naar Nederland. In 1923 vestigde hij zich definitief in De 
Steeg waar hij op 16 juli, kort na zijn 60ste verjaardag, overleed. 

Couperus was een veelzijdig schrijver met verschillende onderwerpen en 
genres. André de Ridder heeft in zijn boekje Bij Louis Couperus een inde-
ling gemaakt.40 Deze heeft Else Otten ook gebruikt in haar bibliografie in de 
Duitse uitgave van Het zwevende schaakbord. De indeling is als volgt:

Moderne romans (13)
Eline Vere, 1889; Noodlot, 1890; Eene illuzie, 1892; Extaze, 1892; Majesteit, 
1893; Wereldvrede, 1895; Hooge troeven, 1896; Metamorfoze, 1897; De stil-
le kracht, 1900; Langs lijnen van geleidelijkheid, 1900; De boeken der kleine 
zielen, 4 delen, 1901 – 1903; Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan, 
1906; Aan den weg der vreugde, 1908.

Historische romans en verhalen (10)
De berg van licht, 3 delen, 1905 – 1906; Antieke verhalen, 1911; Antiek toeris-
me 1911; Schimmen van schoonheid, 1912; De ongelukkige, 1915; De komedian-
ten, 1917; Het zwevende schaakbord, 1918; De verliefde ezel, 1918; Xerxes of de 
hoogmoed, 1919; Iskander, de roman van Alexander den Groote, 1920.

Mythologische romans (3)
God en goden, 1903; Dionyzos, 1904; Herakles, 1913.

Symbolische en allegorische verhalen (4)
Psyche, 1898; Fidessa, 1899; Babel, 1901; Over lichtende drempels, 1902.

Feuilletons (8)
Korte arabesken, 1911; De zwaluwen neêr gestreken, 1911; Van en over mijzelf 
en anderen, 4 delen, 1910 – 1917; Van en over alles en iedereen, 5 delen, 1915; 
Legende, mythe en fantazie, 1918; De ode, 1919; Het snoer der ontferming en 
Japanse legenden, 1924; Proza, 3 delen, 1923 – 1925.

Reisverhalen (5)
Reis-impressies, 1894; Uit blanke steden onder blauwe lucht, 2 delen, 1912 – 
1913; Met Louis Couperus in Afrika, 1921; Oostwaarts, 1923; Nippon, 1925.
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Verzen (3)
Een lent van vaerzen, 1884; Orchideeën, 1886; Williswinde, 1895.

Bewerkte vertaling (1)
De verzoeking van den H. Antonius, 1896.

In de literatuur komen ook andere indelingen voor. Voor deze studie is het 
echter niet van belang om nader op deze indelingen in te gaan; bovenstaande  
opsomming geeft de veelzijdigheid en de zwaartepunten van Couperus’ 
werk voldoende weer. Van zijn romans zijn er 9 van de 13 vertaald in het 
Duits, van zijn historische romans en verhalen 9 van de 10, van zijn mytho-
logische romans 2 van de 3, van zijn symbolische en allegorische verhalen 2 
van de 4 en van zijn reisverhalen 2 van de 5. Zijn gebundelde feuilletons en 
verzen zijn niet in het Duits vertaald, behalve enkele verzen in anthologieën. 

Uit de als bladwijzer bijgevoegde tijdladder blijkt de reislust van Couperus 
die vanaf 1893, twee jaar na zijn huwelijk, bijna doorlopend buiten Nederland 
verblijft.41 Alleen tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij gedwongen langere 
tijd in Nederland te wonen. Ondanks zijn vele reizen is hij uitermate pro-
ductief met het schrijven van verhalen en romans. Vanaf 1892 verschijnen er 
bijna elk jaar, tot aan zijn dood, één of meer nieuwe titels. 
 Voor Couperus geldt dat hij, door zijn vele reizen en langdurig verblijf in 
het buitenland, geïnspireerd moet zijn door die culturen en zijn lezers ver-
rijkt heeft met romans en verhalen uit de klassieke oudheid. 

1.3   Uitgangspunten, onderzoeksvragen en onderzochte 
periode

Couperus is, zoals we hebben gezien, de meest vertaalde Noord-Nederlandse 
auteur van rond de eeuwwisseling in Duitsland, zodat er voldoende rede-
nen zijn om zijn uitgaven in dat land te onderzoeken. Dit onderzoek betreft  
nadrukkelijk de productie van Couperus’ oeuvre in Duitsland, niet de receptie. 
En binnen die productie gaat het hier vooral om de boeken zoals die op de markt 
werden gebracht: deze inventarisatie vormt de ruggengraat van dit onderzoek.
De eerste inventarisatie roept meteen al de vraag op waarom zijn werken 
bij zoveel verschillende uitgevers zijn verschenen en waarom titels wissel-
den van uitgever. Door in dit onderzoek niet de auteur centraal te stellen 
maar de exploitatie door uitgevers en vertalers, komen meer aspecten aan 
de orde dan louter literatuurhistorische. Met de bestudering van de uitgeef-
geschiedenis van de Duitse vertalingen wil ik de samenhang tussen econo-
mische, maatschappelijke, culturele, technische, juridische en historische 
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ontwikkelingen nadrukkelijk in beeld brengen. Mede door de gevolgen van 
de industriële revolutie is de periode van rond de eeuwwisseling tot aan de 
Tweede Wereldoorlog in al zijn aspecten interessant, want in de wereld van 
de uitgeverij hangt alles met alles samen, bijvoorbeeld de samenhang tussen 
boek en andere uitgeefproducten zoals kranten en tijdschriften.42 De wissel-
werking tussen boeken en tijdschriften in de uitgeverij valt veelal niet direct 
op omdat in de literatuur de uitgever van de tijdschriften meestal niet ge-
noemd wordt; de hoofdredacteur is degene die in de titel beschrijving ver-
meld staat. Maar is het niet zo dat bij het bestuderen van een uitgeefgeschie-
denis de invloed van het in huis hebben van een tijdschrift wel degelijk van  
invloed is op het uitgeefbeleid van die uitgever? Er is een wisselwerking, de 
persoonlijke voorkeuren van een uitgever spelen vooral bij kleinere uitge-
verijen een belangrijke rol, zo is uit eerdere onderzoeken gebleken.43 Al dan 
niet geadviseerd door lectoren of redacteuren neemt de directeur-uitgever 
uiteindelijk de uitgeefbeslissing. In hoeverre vertoont de werkwijze van 
Duitse uitgevers overeenkomst met die van Nederlandse uitgevers? Moes-
ten uitgevers in Duitsland ondanks een veel grotere afzetmarkt ook daar 
het risico beperken? Is ook daar, door risicobeperkend beleid, een variatie in 
boekbanden ontstaan? Hoe komt de bedrijfsvoering tot uiting in leerboeken 
uit die tijd en hoe verliep de handel in boeken?44 De onderzoeksvraag kan 
worden samengevat tot: 

Afb. 1.5. De balans over 1900 van L.J.Veen. Op de balans staat de lening van f. 5.000,00 
aan Couperus.
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Waarom gaven Duitse uitgevers, in de onderzochte periode, Couperus uit? 
Automatisch komen dan de subvragen op: hoe positioneerden de Duitse uitge-
vers Couperus in de markt en zijn er verschillen met de Nederlandse uitgevers 
van Couperus?
Om antwoorden te vinden op deze vragen is gebruik gemaakt van veel bronnen 
zoals secundaire literatuur, contemporaine vakliteratuur uit binnen- en buiten-
land, de correspondentie in het Letterkundig Museum en Documentatiecentrum 
(lmd) te Den Haag en jaarstukken en correspondentie uit het familiearchief 
van l.j. Veen.45 Een van de problemen is echter dat de correspondentie van 
uitgeverij l.j. Veen niet compleet bewaard gebleven is; er ontbreken vooral 
belangrijke stukken uit de beginjaren. De kopiebrievenboeken die ontbre-
ken zijn: 1 tot 9 (1887 – 1898), 11 (eerste helft 1900), 14 (eerste helft 1902), 17, 
18 (tweede helft 1903 tot een deel van 1904 en 23 tot 26 (juni 1906 tot sept 
1908).46 Ook de losse correspondentie uit de beginperiode is niet volledig 
bewaard. Een belangrijke bewaard gebleven bron zijn de persoonlijke scha-
duw-jaarstukken bestaande uit drie balansboeken. In het eerste boek staan 
de balansen van 1887 tot 1924, in het tweede boek de kapitaalbalansen van 
1887 tot 1926 en in het derde boek de voorraden op balansdatum van 1887 tot 
1898, de verlies en winst per artikel op balansdatum van 1887 tot 1898 en de 
persoonlijke huishouding van 1889 tot het jaar van het huwelijk van Veen in 
1900.47 Tevens is gebruik gemaakt van documenten en aantekeningen van r. 
Breugelmans, die na zijn overlijden in mijn bezit zijn gekomen.48

Ook veel materiaal is door de twee wereldoorlogen verloren gegaan. Zo is 
bijvoorbeeld het grootste deel van het verzamelde materiaal in de ‘Deutsche 
Nationalbibliothek’ en het ‘Deutsches Buch- und Schriftmuseum’ verenigd 
in de ‘Deutschen Bücherei’ in december 1943 door een bombardement ver-
loren gegaan.49 De bibliotheek en de historische collectie moesten geheel op-
nieuw worden opgebouwd. Daarbij kwam ook dat de verplichting voor leden 
van de Börsenverein om uitgegeven boeken en promotiemateriaal aan de 
Borsenverein te zenden slecht werd nagekomen. Ook Duitse onderzoekers 
kampen met de hiaten in de archieven.50 Het bewaard gebleven materiaal in 
Duitsland is zeer verspreid en moeilijk toegankelijk. Het is veelal nog niet di-
gitaal gecatalogiseerd of digitaal toegankelijk. Zo is bijvoorbeeld het Börsen-
blatt für den Deutschen Buchhandel nog niet gedigitaliseerd. De Nederlandse 
evenknie, het Nieuwsblad voor den boekhandel inmiddels wel.
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1.4 Opzet van het boek

Zoals in hoofdstuk 1.2 is aangehaald, hangt alles met alles samen en is het  
referentiekader om het handelen van uitgevers te kunnen plaatsen belang-
rijk. De kern van deze studie is het bibliografisch overzicht van vertaalde titels 
van Couperus in het Duits, tot 1973. Voor het samenstellen van dit overzicht 
met zijn variaties heb ik bronnen in binnen- en buitenland gebruikt om elke 
uitgave te kunnen autopseren. Omdat een illustratie soms meer zegt dan een 
beschrijving zijn ook afbeeldingen van de uitgaven opgenomen. Het is dit 
overzicht dat de basis vormt voor de hoofdstukken twee tot en met vijf. 

In hoofdstuk 2 wordt de context van Couperus in Duitsland geschetst. Uit-
gevers moeten een keuze maken uit het diverse aanbod dat zij dagelijks uit 
binnen- en buitenland onder ogen krijgen. De keuzes die uitgevers maken 
worden mede bepaald door het politieke, culturele en economische klimaat. 
Het gaat daarbij met name om de vragen: Welke scharniermomenten zijn 
er aan te wijzen in de periode 1880 – 1945 die duidelijk van invloed zijn  
geweest op de smaak van het lezend publiek? Welke ontwikkelingen in het 
auteurs- en uitgeversrecht zijn van invloed geweest op het handelen van 
uitgevers met vertalingen? Met name het Duitse uitgeversrecht lijkt van 
invloed te zijn op het uitgeefbeleid. Daartoe worden zowel de Nederlandse 
als Duitse ontwikkelingen en de verschillen in wetgeving beschreven. Ook 
wordt bekeken welke bepalingen in de wetgeving van invloed zijn op het uit-
geefbeleid. Daarnaast is ook de organisatie van het boekenvak een belangrijk 
facet. Onderzocht wordt in hoeverre de organisatie en handelspraktijken in 
Duitsland van invloed waren op de exploitatie van vertaald werk. 

In hoofdstuk 3 worden de spelers rond Couperus behandeld. Daarin staat de 
vraag centraal welke invloed de vertalers hebben gehad op het introduceren 
van Couperus in Duitsland, met name de rol van de vertaalster Else Otten. 
Naast de invloed van vertalers is ook van belang hoe Couperus in de Duitse 
pers werd beoordeeld. Wat zijn de positieve en negatieve persinvloeden op 
het uitgeefbeleid? Het beeld dat de scribenten van Couperus hadden komt 
ook in dit hoofdstuk aan de orde.

De Nederlandse en Duitse uitgevers van Couperus komen in hoofdstuk 4 
aan bod. Daarin wordt de geschiedenis en fondssamenstelling beschreven 
en wordt verklaard wat de reden zou kunnen zijn voor de overgang van 
Couperus titels naar andere uitgevers. 

In hoofdstuk 5 wordt de individuele geschiedenis van de vertaalde titels be-
handeld. Ook worden de overeenkomsten en verschillen beschreven tussen 
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Duitse en Nederlandse uitgaven van Couperus. Dit hoofdstuk moet antwoord 
geven op de vraag hoe uitgevers tot de keuze zijn gekomen om Couperus in 
hun fonds op te nemen. Dit hoofdstuk biedt de complete bibliografie van 
Couperus’ boeken in Duitsland in volgorde van eerste verschijning. In bijlage 
2 is de bibliografie in alfabetische volgorde samengevat.

De studie wordt afgesloten met analyses en conclusies omtrent de betekenis 
van Couperus in Duitsland, de overeenkomsten en verschillen tussen Duitse 
en Nederlandse uitgevers, de cultuurverschillen en marktomstandigheden 
alsmede aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Tot slot volgen bijlagen en 
registers.

Afbakening en definities
Deze studie behandelt de uitgaven in Duitsland. Voor zover bekend zijn er 
geen vertalingen in de andere landen van het Duitse taalgebied verschenen. 
Het gaat om uitgaven in boekvorm; uitgaven in tijdschriften of anderszins 
worden alleen behandeld indien er een verband is met een boekuitgave. Zie 
bijlage 2.
 De periode is afgebakend van 1892 tot 1973, het beginjaar hangt samen met 
de eerste vertaling van werk van Couperus in boekvorm, het laatste jaartal 
staat voor het laatste jaar dat de werken van Couperus auteursrechtelijk be-
schermd waren. 
 In deze studie wordt vanuit uitgeversperspectief naar het werk van Couperus 
gekeken. Vanuit dat perspectief zijn de edities die op de markt zijn gebracht, 
de herdrukken en bindvarianten van belang.
 Onder ‘edities’ worden verstaan de bindvormen: ingenaaid, gebonden en 
luxe uitgaven. Onder ‘bindvarianten’ wordt verstaan de verschillende band-
varianten van één druk of oplaag (zie hoofdstuk 5).

 Wanneer er over ‘vertalers’ wordt gesproken wordt daar onder verstaan 
de manlijke en vrouwelijke vorm.
 In aanhalingen in het Duits wordt de originele tekst aangehouden en 
wordt geen rekening gehouden met de spellingwijzigingen.
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Op de vorige pagina:
Afb. 2.1. Interieur van boekhandel G.A. v. Halem, Bremen in de tweede helft van de 19e 
eeuw. 

Afb.2.2. Duitsland 1866-1918.
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2.1    Het politiek-economische en culturele klimaat in 
Duitsland

2.1.1 Inleiding

De handel in boeken is niet los te zien van de culturele en politieke ontwik-
kelingen zoals al in hoofdstuk 1 is toegelicht.1 Daarom is het noodzakelijk 
verbindingen te leggen met de politieke en culturele toestanden in Duitsland 
die van belang zijn voor boekhandel en uitgeverij. Voor dit onderzoek zijn 
er feitelijk vier periodes te onderscheiden: de 19e eeuw, met name de tweede  
helft; de 20ste eeuw de periode tot en met de Eerste Wereldoorlog, de  
periode van de Weimarrepubliek in het interbellum en de periode van het 
Derde Rijk. 

2.1.2 Negentiende eeuw 

Zoals in meer landen van Europa het geval, was het ook in Duitsland niet 
mogelijk om zonder vergunning van de overheid een drukkerij te starten.2 
Het drukken en verspreiden van kranten, tijdschriften en boeken was aan 
regels gebonden en veelal moest vooraf toestemming gevraagd worden voor 
het openbaar maken van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst. 
Met de invoering van de vestigingsvrijheid (Gewerbefreiheit) in 1869 was 
ook voor de handel in boeken geen vergunning meer nodig. De ontwikkeling 
van handel en industrie en het ontstaan van nieuwe uitgeverijen en boek-
handels kwamen in een versnelling.3 Voorheen had elke staat zijn eigen eisen 
en kon men niet zomaar een uitgeverij of boekhandel starten. Eind 1872 was 
overal in de deelstaten de wetgeving gelijkgetrokken. 
 In de 19e eeuw, de eeuw van de industriële revolutie, ontwikkelde Duits-
land zich snel. Er was een trek van het platteland naar de steden. Op cultureel 
gebied ontstond er tussen 1872 en 1879 een cultuurstrijd die onder andere 
leidde tot onderdrukking van het katholieke volksdeel. Veel katholieken 
vluchtten naar Nederland. Het was een strijd tussen het protestantse noorden, 
gedomineerd door de Pruisen, en het katholieke zuiden, gedomineerd door 
Beieren.4 Er werden ondertussen allerlei nieuwe toepassingen ontwikkeld: 
steden kregen elektriciteit, spoorwegverbindingen werden aangelegd, tele-
graaf (1849) en telefoon (1877) zorgden voor een snelle communicatie over 
de hele wereld.5 
 Ook in de boekenindustrie werden nieuwe vindingen gedaan. In 1812 werd 
de eerste cilinderpers door Koenig ontworpen en in Engeland doorontwikkeld 
waar deze in 1814 op de markt kwam. Eind 1815 werden deze persen ook in 
Duitsland gebouwd.6 In de jaren dertig werden stalen snelpersen ontwikkeld 
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die ook geschikt waren voor de boekindustrie. In 1851 werd de vouw machine 
ontwikkeld en in 1885 de naaimachine waardoor bij het binden minder hand-
werk nodig was. Door deze technologische vooruitgang was goedkope mas-
saproductie mogelijk geworden.7 
 Handgeschreven kopij kon nu ook gemaakt worden met een schrijfmachine. 
Veel schrijvers bleven echter de voorkeur aan de pen houden.

Naast de economische vooruitgang in deze periode zijn ook de politieke ont-
wikkelingen van grote betekenis voor Duitsland. Met het Congres van We-
nen in 1814/1815 werd de Duitse Bond geboren. Deze bestond uit 35 voor-
namelijk noordelijke staten en vrije steden. In 1834 werd besloten tot een  
Zollverein, ook met de zuidelijke staten. Deze douane-unie stond onder 
leiding van Pruisen. Pruisen was de dominante factor in het ontstaan van 
de Duitse eenheid onder Otto von Bismarck (1815 – 1898). Bismarck was 
in 1862 minister-president van Pruisen geworden. De overwinning in de 
Frans-Duitse oorlog van 1870 – 1871 zorgde voor de Duitse eenheid en in 1871 
werd Wilhelm i (1797 – 1888) Keizer van Duitsland met Bismarck als kan-
selier. De kanselier regeerde met ijzeren vuist en stimuleerde de industriële 
ontwikkeling. Mede door zijn inspanningen verkreeg Duitsland de hegemo-
nie op het continent. Het verbond van 1879 tussen Oostenrijk en Duitsland 
werd in 1882 uitgebreid met Italië. In 1888 volgde Wilhelm ii (1859 – 1941) 
de eerste keizer van Duitsland op en dwong in 1890 Bismarck tot aftreden.  
Bismarck had tussen 1881 en 1889 nieuwe sociale wetten ingevoerd met be-
trekking tot ziekte, ongevallen, pensioenen en invaliditeit. Het socialisme 
was in opkomst en in 1893 veroverde de spd een kwart van de parlements-
zetels.8 Inmiddels had Duitsland zich ook koloniën in Afrika toegeëigend 
door gebieden met een Duitse handelspost onder staatstoezicht te stellen.

De eerste helft van de 19de eeuw kent Duitsland enkele grote filosofische denkers 
en romanciers. Ook op sociaal gebied zijn er voor de boekenmarkt zeer belang-
rijke ontwikkelingen: de inkomensontwikkeling verbeterde voor een brede 
laag van de bevolking en de geletterdheid steeg. Uit de algemeen aanvaarde 
schattingen van Engelsing en Schenda heeft Wittmann de volgende trend 
gereconstrueerd: rond het midden van de 18e eeuw was het aantal personen 
in het Duitse taalgebied dat kon lezen en schrijven 10% van de bevolking. 
Rond 1770 was het aantal gestegen naar 15% om in 1800 naar 25% te zijn ge-
stegen, in 1840 naar 40%, in 1870 naar 75%. In 1900 was de geletterdheid opge-
klommen naar 90% en was er een aanzienlijke markt ontstaan, niet alleen 
voor de ontspanningsliteratuur maar ook voor de meer gepopulariseerde 
wetenschappelijke literatuur (grafiek 2.1).9 
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Het merendeel van de uitgevers hield zich bezig met wetenschappelijke 
uitgaven.10 De uitgevers van bellettrie waren in de minderheid en meestal 
onder deel van een uitgeverij met meerdere specialisaties. Aan het begin van 
de 19e eeuw verschenen er in het Duitse taalgebied rond de 4.000 nieuwe 
titels per jaar, dit liep op tot gemiddeld rond de 10.000 nieuwe titels per jaar 
met een piekjaar in 1843 toen er meer dan 14.000 nieuwe titels verschenen. 
Ook de bellettrie had in 1843 een topjaar met meer dan 1.100 nieuwe titels. 
In de andere jaren lag de productie op dit terrein beduidend lager, minder 
dan 500 nieuwe titels. Ook het aantal uitgeverijen in het Duitse taalgebied 
groeide van rond de 500 in 1820 tot meer dan 1300 in 1840, ondanks het feit 
dat ieder nieuw bedrijf een vergunning moest hebben.11 
 De meeste uitgeverijen waren zoals eerder gezegd op de wetenschap gericht 
en hadden soms ook een klein algemeen fonds gericht op het grote publiek. Na 
wisseling van de leiding, door de dood of terugtrekking van de eigenaar, ver-
anderden uitgeverijen niet zelden geleidelijk hun uitgeef programma, startten 
nieuwe fondsen of staakten bestaande. Een voorbeeld is de nu nog bekende 
uitgeverij Reclam, opgericht in 1828, die in de loop van haar bestaan zich ont-
wikkelde van algemene en wetenschappelijke uitgever tot uitgever gericht op 
het onderwijs met literaire en informatieve reeksen.12 In het midden van de 19e 
eeuw zijn het jonge nieuwe uitgevers die zich specialiseren in nieuw aanbod 
in de bellettrie, zoals Rütten & Loening, opgericht in 1844. Maar veel van deze 
nieuwe uitgeverijen specialiseerden zich later ook in andere vakgebieden. 
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Grafiek 2.1. Geletterdheid in % van de Duitse bevolking naar Wittmann.
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In Duitsland ontwikkelde het realisme, dat de Europese literatuur vanaf 
1870 kenmerkt, zich meer tot streekgebonden literatuur met als belangrijkste  
vertegenwoordigers Wilhelm Raabe (1831 – 1910), Theodor Storm (1817 – 
1888) en Theodor Fontane (1819 – 1898). Deze en andere auteurs van dit gen-
re werden vele malen herdrukt in hoge oplages.13 De uitgever Hinstorff’sche 
Verlagsbuchhandlung durfde in 1868 van het boek van Fritz Reuter – Reis’ 
nach Konstantinopel een eerste oplaag van 12.000 exemplaren te maken.14

  Dat stijgende literaire productie van eigen bodem vergezeld ging met een 
groeiende belangstelling voor vertaalde literatuur werd met lede ogen aange-
zien. In 1850 verschenen er 326 romans waarvan 164 vertaald werk was.15 De 
oorspronkelijke auteur werd door de uitgever niet betaald, alleen de vertaler 
kreeg een vergoeding en die was meestal lager dan het honorarium voor een 
auteur.16 Dit thema heeft de gemoederen tot de eeuwwisseling met regel maat 
beziggehouden. Een boekhandelaar schreef reeds in 1826 in Cotta’s Morgen-
blatt over de ondraaglijke concurrentie van vertaalde literatuur: 

‘Diese Übersetzungen, diese wohlfeilen Preise werden uns ohnedies 
bald genug ruinieren… Das Publikum wird dadurch verdorben und ver-
wöhnt…’17

Veel uitgevers begonnen series met vertaalde literatuur van bekende schrijvers 
zoals Scott, Shakespeare, Balzac, Irving enzovoort. De bekendste uitgevers die 
zich ook met vertaald werk bezighielden waren bijvoorbeeld: Brockhaus, Cotta, 
Hinrichs, Duncker & Humblot, Hallberger en Metzler.18

Voor de algemene boekhandel, in Duitsland ‘Sortimenten’ genoemd, kwam 
er in de tweede helft van de 19e eeuw nog een ander probleem bij: de over-
productie. In 1870 was de jaarlijkse productie voor het eerst boven de 10.000 
nieuw verschenen uitgaven uitgekomen. In de tien jaar daarna nam de titel-
productie volgens Hinrichs’schen Bücherverzeichnis met 50% toe tot 15.761 
titels. Door de toegenomen welvaart steeg de vraag in de breedte en ook gingen 
de oplagen van op het algemene publiek gerichte uitgaven omhoog. In die-
zelfde tijd groeide ook het aantal uitgeverijen en boekhandels: het aantal op-
genomen bedrijven in het Adressbuch des deutschen Buchhandels steeg met 
bijna 60% van 3.575 in 1870 tot 5.410 in 1880.19 Na 1880 liep de productie van 
nieuwe boeken en herdrukken tot aan de Eerste Wereldoorlog gestaag op tot 
35.000; rond 1920 was de productie weer gedaald tot minder dan 30.000.20 
Ook kregen de boekhandels en uitgevers concurrentie van verenigingen die 
zelf boeken lieten produceren. In 1891 werd de eerste ‘Buchgemeinschaft’ 
opgericht onder de naam ‘Verein der Bücherfreunde’.21 Al eerder waren er, 
net als in Nederland, leesgezelschappen ontstaan en ook uitleenbibliotheken 
opgericht die het boek breder toegankelijk maakten.22 
 Ondanks deze sterke toename van de literaire uitgaven bij uitgevers, bleven 
de wetenschappelijke uitgaven procentueel het merendeel van de nieuw ver-
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schenen boeken uitmaken.23 Tussen 1848 en 1880 bedroeg het aandeel van de 
bellettrie, in Duitsland ‘Schöne Literatur’ genoemd, rond de 8 tot 10 procent 
van de totale titelproductie.24 In 1851 bedroeg het aantal nieuwe literaire uit-
gaven 829 en dit aantal steeg tot 1.226 in 1881 en twintig jaar later tot over de 
2.000. De ‘Schöne Literatur’ werd, buiten de schoolboeken, uiteindelijk wel 
de grootste van de 17 rubrieken waarin de statistieken waren ingedeeld (zie 
ook tabel 2.2). 

In Nederland was rond 1880 – 1885 de beweging van de Tachtigers in de lite-
ratuur ontstaan. In dezelfde periode ontstond in Duitsland een vergelijkbare  

Afb. 2.3. Statistiek uit 1892 en 1893 met de nieuw verschenen boeken, inclusief her-
drukken en tijdschriften. De statistiek was ingedeeld in 17, voornamelijk wetenschappe-
lijke rubrieken. Bron: Börsenblatt.
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beweging, ‘Gegenwart’ genaamd, die net als de Tachtigers een autonome 
kunst in bredere zin voorstond. De uitgevers van bellettrie durfden ook 
meer te experimenteren met nieuwe tijdschriften en boeken. Er werden zo-
genaamde Kulturverlegers opgericht zoals g. Müller in 1903 en e. Rowohlt 
in 1908.25 Met name de laatste twintig jaar van de 19e eeuw en de periode tot 
de Eerste Wereldoorlog zijn belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de 
algemene uitgeverijen die 35 of meer bellettristische titels in het fonds hadden 
(zie ook paragraaf 2.3).26 

Afb. 2.4. In Duitsland werden uitgevers die gespecialiseerd waren in eigentijdse lite-

ratuur ‘Kultuurverleger’ of ‘Individualverleger’ genoemd. Onder ‘Kulturverleger’ of ‘Indi-

vidualverleger’ wordt in Duitsland verstaan een uitgever die deel uitmaakt van de kring 

van zijn auteurs en daar een actieve rol speelt, jong talent kansen geeft en niet bang 

is controversieel werk uit te geven. De vignetten zijn van links naar rechts van: Eugen 

Diederichs, Insel, S. Fischer, Albert Langen, Kurt Wolff en Ernst Rowohlt.

2.1.3   Rond de eeuwwisseling tot het einde van de  
Eerste Wereldoorlog

In dit tijdvak, zoals wij in tabel 1.1 in het vorige hoofdstuk hebben gezien, 
kwam Couperus voor het eerst in de belangstelling. In deze periode ver-
scheen zijn eerste titel in 1892 en in 1906 verscheen in dit tijdvak de laatste 
herdruk. Pas in de oorlog van 14 - 18 kwam Couperus opnieuw in de belang-
stelling en durfde één uitgever weer te investeren in Couperus. Na de oorlog 
waren dat meer uitgevers (zie volgende paragraaf).
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Aan het einde van de 19e eeuw was er op allerlei gebied een culturele op-
leving en stond men open voor invloeden van buiten Duitsland, die ook van 
belang zijn voor de boekenmarkt. Zoals wij in grafiek 2.1 hebben gezien was 
in 1900 de geletterdheid opgeklommen naar 90% en was er een aanzienlijke 
markt ontstaan, niet alleen voor de ontspanningsliteratuur en bellettrie maar 
ook voor de meer gepopulariseerde wetenschappelijke literatuur.27 

In nagenoeg elke Duitse plaats van redelijke omvang was een uitleenbiblio-
theek te vinden en in de grotere plaatsen zelfs meerdere; in totaal rond de 
4.000 openbare bibliotheken. Ook de vakverenigingen stichtten zogenaamde 
volksbibliotheken en verenigingsbibliotheken voor studiedoeleinden; in 
Berlijn alleen al waren dat er enkele tientallen.28 Deze bibliotheken specia-
liseerden zich in vakliteratuur. Aan het eind van de 19e eeuw was de Duits-
sprekende markt groot. Voor de boekhandel was vooral de middenklasse van 
belang geworden. Van de rond 65 miljoen inwoners in 1890 werden tot de 
zogenaamde onderklasse 5,25 miljoen gezinnen gerekend, dat wil zeggen, 
43% van de bevolking; tot de middenstand werden 3,75 miljoen gezinnen 
gerekend, 31% van de bevolking. De hogere inkomensklassen omvatten 2,75 
miljoen gezinnen, 22 % van de bevolking. Van het overige deel bestond zo’n 
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Grafiek 2.2. Inkomensverdeling in 1880 in Duitsland naar Wittmann.
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2% uit de adel, grootgrondbezitters, fabrikanten, groothandelaren en top-
ambtenaren (grafiek 2.2).29 De welvaart was niet gelijk over Duitsland ver-
deeld, vooral Pruisen was een arm gedeelte.30 Voor het merendeel van de 
bevolking bleef het boek, met een gemiddelde prijs van M. 2.60, een luxe.31 
De onderklasse had een dagloon van minder dan M. 5,-. In 1892 kostte een 
ingenaaid exemplaar van Couperus' Schicksal M. 2,50. 

Op politiek gebied ontstonden er spanningen door de verdragen tussen 
Frankrijk, Engeland en Rusland. Duitsland voelde zich bedreigd en ook de 
spanningen in de omliggende landen waren aanleiding voor Duitsland om na 
de moord op de Oostenrijkse aartshertog Frans Ferdinand op 3 augustus 1914 
de oorlog te verklaren aan Frankrijk en Rusland. De Eerste Wereldoorlog was 
een feit.32

 De Eerste Wereldoorlog bracht, zoals bekend, veel ellende met zich mee 
en na een lange en bloedige strijd ondertekende de Raad van Volkscommis-
sarissen op 11 november 1918 de wapenstilstand. De Keizer was inmiddels 
afgezet en naar Nederland vertrokken. Met veel moeite slaagde de Duitse re-
gering erin diverse opstanden in de kiem te smoren en een nieuwe grondwet 
in Weimar aangenomen te krijgen. De Weimarrepubliek was geboren. Met 
de Vrede van Versailles kreeg Duitsland zware voorwaarden opgelegd. Het 
optimisme van voor en kort na de oorlog sloeg om in pessimisme waardoor 
het economische leven nauwelijks meer op gang kwam.33

Afb. 2.5. Duitsland na de Eerste Wereldoorlog.
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Rond de eeuwwisseling kwam de cultuurindustrie in Duitsland tot een 
hoogtepunt. Nieuwe uitgeverijen werden gesticht en er kwamen veel meer 
boekhandels. Waren er in 1885 nog 1.549 boekhandelaren en uitgevers lid 
van de ‘Börsenverein des Deutschen Buchhandels’ in 1905 was dat aantal 
ruimschoots verdubbeld tot 3.609.34 Dit is inclusief het ook groeiende aantal 
buitenlandse leden. Er waren bijvoorbeeld ruim 20 Nederlandse leden.35 In 
nagenoeg alle westerse landen bestonden firma’s die gespecialiseerd waren 
in import en export van boeken in alle talen. De Börsenverein liet buiten-
landse leden toe. Deze hadden dan toegang tot alle informatie van de Bör-
senverein, zoals het Börsenblatt en alle circulaires.36 Duitsland was tot wo i 
het centrum voor de handel in boeken.
 Ook in Nederland heerste aan het eind van de 19e eeuw een gunstig klimaat 
voor de ontwikkeling van de handel in boeken. Er werden nieuwe uitgeve-
rijen opgericht, de belangstelling voor literatuur nam toe en was niet meer 
beperkt tot de hogere klasse.37 Stonden er in Brinkman’s Adresboek (1883) 
circa 1.100 uitgevers en debitanten (boekverkopers), in 1904 waren dat er in 
Sijthoff ’s Adresboek meer dan 1.600.38 De belangstelling in Nederland voor 
de wereldliteratuur was groter dan in de omringende landen.39 De meeste  
Nederlandse uitgevers van literair werk hielden zich ook bezig met het uitgeven 
van vertaald werk.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

1900 1905 1910 1913

24792

28886
31281

35078

Grafiek 2.3. Productie van boeken en tijdschriften in Duitsland.
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Hoewel Duitsland op boekengebied in veel opzichten vergelijkbaar was met 
ons land waren er toch belangrijke verschillen. Het merendeel van de pers en 
de uitgeverijen in Duitsland was regionaal georiënteerd, het waren kleinere 
bedrijven met bijvoorbeeld een plaatselijke krant, een klein fonds met boeken 
van streekauteurs en opleidingsboeken voor de onderwijsinstellingen in de 
regio.40 
 De meer landelijk werkende uitgevers waren vooral geconcentreerd in Leip-
zig en Berlijn. Uitgeverijen en boekhandels gevestigd buiten Leipzig hadden 
allemaal een vaste correspondent of een nevenvestiging in Leipzig. De corres-
pondenten, die de handel in boeken in binnen- en buitenland regelden, waren 
eveneens gevestigd in Leipzig. Daarnaast waren, voor het Duitse taalgebied, 
Keulen, Frankfurt a/M, Neurenberg, Augsburg, Stuttgart en Wenen van be-
tekenis als centra voor Duitse uitgeverijen.41 Dat de boekenmarkt floreerde 
maakt grafiek 2.3 duidelijk. Deze omvat alle nieuwe uitgaven, herdrukken 
en tijdschriften. In 1913, het laatste jaar voor de oorlog, verschenen er 6.896 
tijdschriften en 5.319 literaire uitgaven, respectievelijk 19,7% en 18,9% van de 
totale productie. Vooral het aantal tijdschriften valt op. 
 Hiermee behoorde Duitsland tot de top van de wereldboekenmarkt. Ter 
vergelijking: In Nederland werden in 1900 minder dan 3.000 nieuwe titels, 
herdrukken en tijdschriften geproduceerd.42 Na 1900 steeg de productie ge-
staag, mede door de sterkte stijging van het aantal nieuwe schoolboeken. 43 
Volgens het Nieuwsblad voor den Boekhandel (nvdb) was de totale productie 
in 1900 van boeken en tijdschriften in Nederland 2.889, in 1910: 3.276 en in 
1913: 4.451, dus ten opzichte van 1900 een groei van 54%.44 Het aantal tijd-
schriften steeg in die periode minder snel. In 1903 waren er in de Nederlandse 
statistieken 469 tijdschriften opgenomen en in 1913 was het totaal met 110 
gestegen tot 579 tijdschriften. In de categorie ‘taal- en letterkunde, bellettrie, 
toneel’ waren 460 nieuwe titels, 156 herdrukken, 20 tijdschriften en 194 ver-
talingen, nieuw en herdrukt.
 Het tijdschrift Literarische Echos heeft elk jaar van 1901 tot 1907 eigen on-
derzoek gedaan naar de best verkochte boeken in de boekhandel en de meest 
uitgeleende boeken in de leesbibliotheek.45 Zie voor de top van de lijsten de 
tabel 2.1. Opvallend is dat behalve Tolstoj en Zola er geen andere buitenland-
se auteurs in de top voorkomen.
 De meeste hier genoemde auteurs bleven lange tijd op de bestsellerlijsten 
staan en er werden in de loop der tijd enkele honderdduizenden exemplaren van 
hun werk verkocht.46 Bijvoorbeeld waren er van Gustav Frenssen’s Jörn Uhl tot 
1905 in totaal 200.000 exemplaren verkocht en in 1940 was de verkoop geste-
gen tot in totaal 463.000. De bestsellerauteurs Viebig en Ompteda haalden 
met hun in 1910 verschenen titels bij de uitgever Ullstein aantallen van res-
pectievelijk 283.970 en 226.161.47
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Jaar auteur Titel

1900 Georg von Ompteda Eysen

Ludwig Ganghofer Das Schweigen im Walde

Tolstoj en Zola diverse titels van deze populaire schrijvers

1901 Clara Viebig Das tägliche Brot

Georg von Ompteda Eysen

Ludwig Ganghofer en Jacob Wasser-
mann

met diverse titels

1902 Gustav Frenssen Jörn Uhl

Clara Viebig Die Wacht am Rhein

1903 Franz Adam Jena oder Sedan

Elisabeth von Heyking Briefe, die ihn nicht erreichten

Gustav Frenssen Dorfpredigten 3e deel

Thomas Mann Buddenbrooks - Verfall einer Familie

1904 Eduard Stillgebauer Götz Krafft

Clara Viebig Das schlafende Heer

Mann en Frenssen diverse titels

1905 Eduard Stillgebauer Götz Krafft

Margarethe Böhme Tagebuch einer Verlorenen

Viebig, Ganghoffer, Ompteda en 
Frenssen

met diverse titels

Hermann Hesse Peter Camenzind

1906 Gustav Frenssen Hilligenlei

Clara Viebig Einer Mutter Sohn 

Margarethe Böhme Tagebuch einer Verlorenen

Tabel 2.1. De top van de bestsellerlijsten uit de periode 1900 – 1906. Bron: Witmann, 
1991, p. 298-299.

Tijdens de oorlog liep de boekproductie snel terug van 29.308 titels in 1914 
naar 14.748 in 1918.48 Het aantal tijdschriften en het aandeel literatuur hal-
veerden. Toch nam de betekenis van de literatuur in verhouding toe: het aan-
deel van de andere soorten boeken slonk sterker terwijl het aandeel van de 
literatuur in de totale boekproductie steeg van 15% voor de oorlog naar 20% 
in het laatste oorlogsjaar. Het is opmerkelijk dat zelfs in deze oorlogs jaren, 
met een sterk teruglopende boekproductie, nieuwe vertalingen van Coupe-
rus zijn uitgebracht (tabel 2.2). Daarover in dit hoofdstuk later meer. 
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Rubiek 1913 1916 verschil in %

Algemeen 494 327 167 66,2%

Theologie 2.683 2.133 550 79,5%

Rechts- en bestuurswetenschap 3.358 2.759 599 82,2%

Gezondheidswetenschap 1.972 900 1.072 45,6%

Wis- en natuurkunde 1.953 1.037 916 53,1%

Filosofie en Theosofie 699 448 251 64,1%

Schoolboeken 5.429 2.659 2.770 49,0%

Taal- en literatuurwetenschap 2.304 1.156 1.148 50,2%

Geschiedenis 1.705 833 872 48,9%

Aardrijkskunde en kaarten 1.450 579 871 39,9%

Krijgswetenschappen 673 927 (254) 137,7%

Handel, industrie en verkeer 2.346 964 1.382 41,1%

Weg- en waterbouw/techniek 1.217 628 589 51,6%

Landbouwwetenschap 1.066 722 344 67,7%

Literatuur 5.319 3.788 1.531 71,2%

Kunst 1.051 788 263 75,0%

Diversen 716 636 80 88,8%

Adres- en jaarboeken/kalenders 643 736 (93) 114,5%

Totaal 35.078 22.020 13.058 62,8%

Tabel 2.2. Vergelijking van de boekproductie in 1913, het laatste productiejaar voor het 
uitbreken van WO I en 1916, 10 jaar na het verschijnen van de laatste herdruk van een 
titel van Couperus in Duitsland. Bron: Geschichte, Band 1, 2001, T. 2, p. 320-321

2.1.4  Na de Eerste Wereldoorlog, de Weimarrepubliek  
(1918 – 1933)

Het bestuur van ‘Der Börsenverein des deutschen Buchhandels’ opende het 
eerste nummer van het Börsenblatt in 1919 met de zin: ‘het oude Duitsland 
is niet meer, een nieuwe tijd is aangebroken. Niemand weet wat de toekomst 
inhoudt.’ Toch volgde wel een hausse aan Couperus-uitgaven.
 Het waren economisch onzekere tijden. Alles was na de oorlog duurder 
en er was tekort aan veel goederen. Door onder andere papierschaarste wa-
ren de prijzen van de boeken met een toeslag van tien procent verhoogd. De 
uitgevers konden wettelijk niet zomaar de prijzen verhogen en daarom was 
de toeslag in nauw overleg met alle betrokkenen door de Börsenverein in 1918 
als noodverordening uitgevaardigd. Deze bleef ook na de oorlog van kracht.49  
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Afb. 2.6. De ontwikkeling van het sleutelgetal en de duurtetoeslag die boekdrukkers 
mochten berekenen.

Afb. 2.7. De opbouw van het sleutelgetal 41.000.
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In januari 1920 werd deze toeslag verhoogd naar 20% om in oktober van dat 
jaar weer terug te gaan naar 10%. De geldontwaarding bleef echter doorgaan 
en de prijzen van nieuwe boeken werden steeds hoger. In de loop van 1922 
begon de geldontwaarding ernstige vormen aan te nemen en op 13 september 
1922 werd een systeem ingevoerd met een zogenaamd ‘sleutelgetal’ waarmee 
de oorspronkelijke boekprijs verhoogd mocht worden. Men begon met het 
sleutelgetal 60. Eerst werd het sleutelgetal eens in de veertien dagen vast-
gesteld maar al vrij snel werden de termijnen steeds korter en in de tweede 
helft van 1923 werd het getal bijna dagelijks aangepast. Op 5 december 1923 
werd er een nieuwe munteenheid ingevoerd gebaseerd op de dollar en het 
goud, de Goldmark. Het sleutelgetal was op dat moment opgelopen tot de 
astronomische hoogte van 110 miljard (afb. 2.6.).50 Het sleutelgetal waarmee 
de prijzen van boeken verhoogd mochten worden, had een ingewikkelde 
samenstelling waarin de gestegen kosten van papier, drukken, binden en 
levensonderhoud werden opgeteld en rekenkundig gemiddeld, zie afb. 2.7.51 
 Bijvoorbeeld: Das schwebende Schachbrett van Couperus, verschenen in 
1921, kostte bij verschijning 2 M. Aan het eind van de inflatieperiode moest 
het onvoorstelbare bedrag van 3300 miljard papiermark worden neergeteld. 
De waarde van de nieuwe munt werd vastgesteld: 1 dollar was 2,40 Gold-
mark, de waarde van 1 Gulden was 1,60 Goldmark.
 Het spreekt voor zich dat deze geldontwaarding het economische leven 
drastisch beïnvloedde en er een politiek klimaat ontstond waarin de revolu-
tionaire ideeën van communisten en nationaal-socialisten konden gedijen. 
Op 8 november 1923 probeerden Hitler en Ludendorff de macht over te ne-
men, hetgeen mislukte. De putschplegers belandden in de gevangenis. 
 De herstelbetalingen verarmden Duitsland en er ontstond onder de bevol-
king een enorme armoede, helemaal toen Amerika door binnenlandse pro-
blemen ook de hulp aan Duitsland stopzette. Toch stond het culturele leven 
door de economische malaise niet stil. Er ontstonden zoals bekend, een ver-
nieuwende bouwkunst, schilderkunst en andere kunstvormen, geïnspireerd 
door de architectuur- en kunstacademie het Bauhaus in Weimar en in Dessau. 
Onder leiding van Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe doceerden en 
studeerden er mensen als Paul Klee en Wassily Kandinsky. In de kunst ont-
stond de nieuwe zakelijkheid, het surrealisme en de Art Déco die ook op de 
boekomslagen uit die tijd terug te vinden zijn. Ook de filmindustrie beleefde 
met de gesproken film een opleving, de radio werd goed beluisterd. Op die 
radio werden ook boekbesprekingen gehouden.52 Uitgevers maakten goed ge-
bruik van deze nieuwe ontwikkelingen en speelden daarop in (afb. 2.8). Film 
en radio werden serieuze concurrenten van het boek waar in de vakkringen 
over werd geklaagd. De bekende uitgever S. Fischer verwoordde het aldus:

Sehr bezeichnend, dass das Buch augenblicklich zu den entbehrlichsten 
Gegenständen des täglichen Lebens gehört. Man treibt Sport, man tanzt, 
man verbringt die Abendstunden am Radioapparat, im Kino, man ist 
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Afb. 2.8. Uitgevers adverteerden regelmatig in tijdschriften om het boek in de bioscoop 
te promoten.

Afb. 2.9. De propaganda-afdeling van de Börsenverein adverteerde regelmatig in het 
Börsenblatt met mededelingen en afbeeldingen die uitgever en boekhandelaren konden 
gebruiken in advertenties.
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neben der Berufsarbeit vollkommen in Anspruch genommen und findet 
keine Zeit, ein Buch zu Lesen.53 

De uitgevers met ‘moderne’ commerciële inzichten probeerden met een actieve 
marktbenadering hun marktaandeel bij het publiek maar ook bij auteurs te 
vergroten en zo hun omzet en winst op peil te houden. In de tweede helft 
van de jaren twintig ontstonden er collectieve reclame-acties (afb. 2.9.). 

Voor de uitgevers was er het probleem van de gestegen productiekosten die niet 
in de verkoopprijs van het boek konden worden doorberekend. Die productie-
kosten waren, ten opzichte van de vooroorlogse prijzen, gestegen met 80 tot 
100 procent, de boekprijzen maar met 30 tot 40 procent. Er werd minder risico 
genomen en de startoplagen werden kleiner. Ook de discussie over de vaste 
verkoopprijs voor boeken laaide opnieuw op.54 Nieuwe en bestaande uitgevers 
zagen kansen door de rechthebbenden van titels die bij de oorspronkelijke uit-
gever niet werden herdrukt een nieuwe overeenkomst aan te bieden.55 
 De beurskrach van 24 oktober 1929 in Amerika had wereldwijde gevolgen. In 
Duitsland evenals in andere landen liep de productie sterk terug, van 34.910 
nieuw verschenen boeken en herdrukken in 1928 tot 26.961 in 1930, het ni-
veau van het laatste oorlogsjaar. Het koopkrachtplaatje zag er in 1928 als volgt 
uit: 58% van de gezinsinkomens was lager dan 1.200 Mark per jaar, het ging 
om 18 miljoen gezinnen. Bijna 32%, rond de 10 miljoen gezinnen, had een 
inkomen tussen de 1.200 en 3.000 Mark. Tot de middenstand werden ge-
rekend gezinnen met een inkomen tussen de 3.000 en 8.000 Mark.56 Dat 
waren rond 2,8 miljoen gezinnen (9%). Tot de hogere inkomens behoorden 
niet meer dan 470.000 huishoudens, nog geen 1,5% van de bevolking.57

 Boeken waren een luxeproduct geworden. Iskander van Couperus, ver-
schenen in 1926, kostte bij verschijning RM 10,00, te kostbaar voor het ge-
middelde publiek. Dit zou nu neerkomen op circa € 36,00.

Uit de productiecijfers van vlak na de oorlog is op te maken dat uitgevers 
en boekhandels toen nog redelijk optimistisch waren (tabel 2.3). We zien in 
de tabel dat het aantal uitgaven na de oorlog snel toeneemt. De groei van de 
literatuur blijft echter in verhouding achter. 
 Overigens maakten vertalingen maar een beperkt deel uit van de literaire 
productie. In 1929 verschenen er 4.077 nieuwe literaire titels. Daarvan waren 
er 568 (14%) vertalingen. Uit het Engels werden 223 boeken vertaald, Frans 
109, Russisch 59, Scandinavisch 78, Italiaans 16 en de overige talen 10.59 De 
vertaling van Couperus' Nippon was in dat jaar één van de tien uit ‘overige 
talen’ vertaalde boeken.
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2.1.5  Het Derde Rijk (1933 – 1945)

Nadat de laatste herdruk van Heliogabal in 1931 was verschenen is er in de 
periode van het Derde Rijk geen enkele herdruk van Couperus meer ver-
schenen. Dit had onder meer te maken met politieke restricties. 

In economisch opzicht veranderde na de machtsovername het een en ander 
om de bevolking tevreden te houden. Vanaf de zomer van 1933 werd door de 
overheid veel in de economie geïnvesteerd door bouwprojecten te starten. 
Ook de oorlogsindustrie kwam op gang, de werkloosheid daalde in drie 
jaar tijd van 5,5 miljoen tot 1,5 miljoen in 1935 – 1936 en de gemiddelde wel-
vaart steeg daardoor.60 Met de uitbreiding van het leger verbeterde ook het 
carrière- perspectief van de officieren. Door deze economische vooruitgang 
kon het draagvlak ontwikkeld worden om politiek allerlei maatregelen te  
nemen, ook op sociaal-cultureel gebied.

Op 30 januari 1933 werd Adolf Hitler door de Rijkspresident Hindenburg 
benoemd tot kanselier van een rechtse coalitieregering. Op 10 mei 1933 wist 
Hitler met zijn partij de absolute macht te grijpen. Vanaf dat moment waren 
boekverbrandingen en openlijke haat tegen de joden een feit. In snel tempo 
werd na de machtsovername van de nationaalsocialisten het vrije gedachte-
goed aan banden gelegd en kwamen veel uitgeverijen en boekhandels met 
joodse eigenaren of auteurs in de problemen. Op 22 september 1933 werd de 
wet ‘Reichskulturkammer-Gesetz’ van kracht en kwam de cultuurindustrie 
onder controle van het Ministerie van Propaganda onder leiding van Joseph 
Goebbels (1897 – 1945).61 De boekverbrandingen werden georganiseerd om 
de niet-welgevallige literatuur te vernietigen. Voor zover bekend werden boe-
ken van Couperus hiervan niet het slachtoffer. In 1933 werden de volgende 
Kulturkammers ingesteld: Reichsschrifttumskammer (rsk), Reichspres-
sekammer, Reichsrundfunkkammer, Reichstheaterkammer, Reichsmusik-
kammer, Reichsfilmkammer, Reichskammer der bildenden Künste. Auteurs 
die gepubliceerd hadden, werden gedwongen om lid te worden van een van 
de kamers, net zoals dat later tijdens de bezetting in Nederland ook gebeurde. 
Wilde iemand uit de culturele sector iets openbaar maken, dan was lidmaat-
schap van een van de kamers een voorwaarde. Alle leden van de Börsenverein 
werden automatisch lid van de rsk. Wanneer de bedrijfsleiding niet voldeed 
aan de eisen werd ze gedwongen haar functie neer te leggen.62 
 De auteursorganisatie Schutzverband Deutscher Schriftsteller werd ge-
dwongen op te gaan in Reichsverband Deutscher Schriftsteller (rds). Van 
de joodse leden mochten er aanvankelijk 428 lid blijven. Deze joodse auteurs 
waren meestal oud-frontsoldaten met onderscheidingen of genoten anderszins 
bekendheid. Rond 1.500 joodse schrijvers mochten geen lid worden en dus 
ook niet meer publiceren. In 1935 werden de rassenwetten van Neurenberg 
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aangenomen en namen vervolging en zuivering sterk toe. In 1937 werd door 
de zuivering van de rsk alle joden het publiceren onmogelijk gemaakt. Ook 
vertalers in Duitsland woonachtig vielen onder deze wetten.63 In 1935 ver-
scheen er een lijst van 4.000 verboden titels. Titels van Couperus waren 
daar niet bij. Overigens bleven vertalingen uit het Engels en Scandinavisch 
wel in trek maar het aantal vertalingen liep in de oorlogsjaren drastisch te-
rug.64 Het aantal fictievertalingen bereikte in 1938 een hoogtepunt met 534 
vertalingen en een dieptepunt in 1944 met 143 (beide inclusief herdrukken).

Afb. 2.10. Oproep van de uitgeverij van de nationaalsocialisten tot boycot van de joodse 
bedrijven.
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Boekenmarkt
Ook de boekhandels en uitgevers ontkwamen niet aan de invloed van de na-
tionaalsocialisten. Ongeveer 2,5% van de circa 5.000 uitgeverijen en boek-
handels was in het bezit van een joodse eigenaar, dus ongeveer 120 uitge-
verijen en boekhandels.65 De eigenaren werden gedwongen de bedrijven te 
sluiten of te verkopen. Zo werd de gerenommeerde uitgeverij s. Fischer in 
1936 gedwongen de leiding van de uitgeverij over te dragen aan Peter Suhr-
kamp. In 1940 ging de uitgeverij verder onder de naam Suhrkamp Verlag. 
Alleen in de ghetto’s waren nog joodse uitgeverijen en boekhandels toege-
staan. Zo waren er in 1937 nog 27 joodse uitgeverijen en 61 boekhandels in 
bedrijf: 88 van de 120 bedrijven. Maar daar kwam in de zogenaamde Kris-
tallnacht van 9 op 10 november ook een eind aan. Veel joden weken uit naar 
de omliggende landen en naar Palestina, op dat moment nog onder Engelse 
controle. 
 In de twaalf jaar van het nationaalsocialisme was literaire productie die 
niet over het leven in de oorlogsjaren ging sterk teruggelopen.66 Uitgevers 
die zelfstandig konden blijven pasten zelfcensuur toe en gaven vooral ont-
spanningslectuur uit, zoals liefdesgeschiedenissen en familieromans. Pas in 
1947 kreeg de Duitse literatuur met Gruppe 47 weer een plaats in de wereld-
literatuur. Tijdens het nationaalsocialistisch bewind was er dus geen belang-
stelling meer voor Couperus. Ook na 1945 werden uitverkochte titels van 
Couperus niet meer herdrukt. De verdere politieke naoorlogse ontwikkelin-
gen zijn voor dit onderzoek daarom niet van belang.

2.2 De ontwikkeling van het auteurs- en uitgeefrecht

2.2.1  Inleiding

Een van de aspecten die van belang zijn bij de studie naar de uitgevers van 
Couperus in Duitsland is de auteursrechtelijke bescherming, zowel die in 
Nederland als die in Duitsland. In hoeverre zouden de onderscheiden au-
teursrechtelijke praktijken van invloed kunnen zijn geweest op het verta-
len van buitenlandse auteurs, zoals Couperus? Was er gelijke behandeling 
tussen oorspronkelijk en vertaald werk en hoe was de bescherming van au-
teurs- en vertalersrechten geregeld? 
 In de wetgeving ter bescherming van de auteur is tussen de twee landen 
een belangrijk verschil. Nederland kent in tegenstelling tot Duitsland geen 
wettelijk uitgeefrecht: tussen partijen bestaat contractvrijheid. De afspraken 
tussen Veen en Couperus werden met een eenvoudig briefje vastgelegd. In 
Duitsland bestaat die vrijheid voor de uitgevers sedert 1901 niet langer. Er is 
dwingend recht dat de relatie tussen uitgevers, auteurs en vertalers regelt. 
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De afspraken moesten in contracten worden vastgelegd volgens de wettelijke 
richtlijnen. Welke invloed hebben deze verschillen op het uitgeefbeleid gehad?
 Eerst worden de ontwikkelingen van het Nederlands auteursrecht in hoofd-
lijnen besproken en daarna die in Duitsland en de consequenties voor het uit-
geefbeleid.

2.2.2  Het auteursrecht in Nederland

In 1877 werd in Nederland een eerste ontwerp ter wijziging van de wet ter 
regeling van het auteursrecht ingediend. Het duurde tot 1881 voordat de ge-
wijzigde wet van kracht werd en de wet uit 1817 kon worden ingetrokken. 
De lange behandeling van de wet geeft aan dat er nogal wat discussie aan 
voorafging. De wet uit 1817 beschermde de auteur maar beperkt en er stonden 
enkele discutabele bepalingen in. De bescherming was meer gericht op het 
voorkomen van roofdrukken, kortom het werk van de drukker/uitgever  
genoot betere bescherming dan het werk van de auteur. De duur van het 
letter kundig eigendom gold in die tijd tot 20 jaar na de dood van de maker 
en is daarna geleidelijk omhoog gegaan naar 30, vervolgens 50 tot 70 jaar nu. 
Om de bescherming van de auteurswet 1881 te verkrijgen moest de uitgever 
twee exemplaren met handtekening van de uitgever en een geregistreerde 
verklaring van de drukker naar het Departement van Justitie sturen.67 

Vertalers die bijvoorbeeld een boek uit het Duits of Engels hadden vertaald en 
door een Nederlandse uitgever lieten uitgeven, waren in de wet voor hun ver-
taling gelijkgesteld aan een Nederlandse auteur. Een Duitse of Engelse auteur 
had echter, in tegenstelling tot de vertaler in Nederland, geen gelijkgestelde 
bescherming. Het vertaalrecht op werken uit een andere taal was vrij. Enkele 
landen hadden onderling verdragen gesloten om de oorspronkelijke auteur 
gelijke rechten te geven in elkaars landen. Nederland en België hadden met 
elkaar een dergelijk verdrag afgesloten. Ook met Spanje en Frankrijk bestond 
zo‘n verdrag. Voor vertalingen met Duitsland niet, maar wel een verdrag om 
roofdrukken in de oorspronkelijke taal in beide landen te voorkomen.68 Om 
de vertaler, die het voornemen had een werk te vertalen, bescherming te  

Afb. 2.11. Aanhef van het reglement voor het vertalingsrecht. 
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geven had de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels in 
haar reglement speciale bepalingen opgenomen. De vertaler kon zijn voor-
nemen laten aantekenen. Uitgevers en vertalers wisten dan dat er een verta-
ling aankwam en dat het dus weinig zin had een eigen vertaling op de markt 
te brengen. Niet-leden van de Vereeniging waren daar niet aan gebonden.69 
Wilde een vertaler bescherming krijgen dan moest deze een uitgever bereid 
vinden het voornemen tot vertalen te laten aantekenen in het register van de 
Vereeniging. Zie bijvoorbeeld de n.b. in de brief die Couperus namens zijn 
vrouw, die vertaalster was, aan Veen stuurde:

‘Wat kan men echter doen om de vertaling aan te teekenen, opdat nie-
mand ons, trots het consent van den auteur, voor zij? Zoû U niet reeds dit 
kunnen doen? Met de voorwaarde tusschen ons, dat als het werk u niet 
bevalt, u toch aan niets gebonden is?’ 70

In de auteurswet van 1912 werd de erkenning van de Berner Conventie uit 
1886 geregeld. Nederlandse uitgevers hebben heel lang de ratificering van 
het verdrag weten tegen te houden. De voornaamste reden daarvoor was 
dat de uitgevers veel vertaald werk uitgaven zonder toestemming van de 
buitenlandse uitgever en zonder vergoeding aan die uitgever of de betreffen-
de auteur. Vertaald werk vroeg meestal ook een lagere investering: kosten 
voor een vertaling waren geringer dan het kopijrecht van een Nederlandse 
auteur.71 In de Berner Conventie worden de auteursrechten grensoverschrij-
dend wederzijds erkend. Uitgevers en vertalers in binnen- en buitenland 
moesten vanaf dat moment vooraf toestemming verkrijgen van de rechtheb-
bende. Dat kon een uitgever zijn, die ook de vertaalrechten van de auteur had 
verkregen, of die auteur zelf die de vertaalrechten had behouden. Tot 1912 
kon in Duitsland dus nog Nederlands werk vrij vertaald worden omdat Ne-
derland de Berner Conventie niet had geratificeerd. In de wet van 1912 werd 
de duur van het auteursrecht tevens verlengd tot 50 jaar na de dood van de 
auteur.72 Vijftig jaar na de dood van Couperus kwamen de rechten dus in 1973 
vrij. Door het verwerken van de Europese Richtlijn in de nationale wetge-
ving is nu overal in de Europese Unie de duur van het auteursrecht 70 jaar na 
de dood van de auteur. 

2.2.3   De ontwikkeling van het auteursrecht en uitgeversrecht in 
Duitsland

Net als in Nederland werd ook in Duitsland de basis voor de huidige 
auteurs bescherming in de 19e eeuw gelegd. Duitsland bestond in de 19e 
eeuw uit zelfstandige landen die zich later tot Deutscher Bund verenigden. 
De noordelijke bondslanden hadden op 11 juni 1870 een auteurswet aange-
nomen.73 Deze wet heeft een lange voorbereidingstijd nodig gehad. Reeds 
in 1856 was een eerste ontwerp gepubliceerd. 
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Door de inspanning van de Börsenverein werd de auteurswet na behan-
delingen in 1857, 1862, 1864 en 1868 eindelijk in 1870 door de Noordduitse 
Bond aangenomen. In 1867 kwamen alle rechten van auteurs die voor 1837 
waren overleden vrij door het aflopen van de wet Preußisches Urheberrechts-
gesetz waardoor veel uitgevers nieuwe klassiekenreeksen op de markt kon-
den brengen. Daarom wordt 1867 ook wel het Klassikerjahr genoemd. In 1871 
gold de wet uit 1870 voor alle Bondslanden en werd de bescherming van het 
auteursrecht uitgebreid tot 30 jaar na de dood van de auteur.74 
 Door de technologische ontwikkelingen werd de handel in boeken steeds 
meer internationaal en kwam de bescherming van de rechten van auteurs 
onder druk te staan. In de wet van 1871 lag de nadruk meer op het verbod 
van nadrukken en minder op de bescherming van geestelijk eigendom van 
de maker. Duitsland had er belang bij om te voorkomen dat Duitstalige wer-
ken werden nagedrukt zonder toestemming van de rechthebbende of ver-
taald werden zonder medeweten van de auteur en uitgever. Er waren door 
alle oorlogen veel Duitsers naar andere landen uitgeweken en er was dus een  
serieuze markt buiten Duitsland ontstaan. Zo woonden er rond 1900 38.000 
Duitsers in Nederland, veruit het hoogste aantal met een andere nationaliteit in 
ons land.75 Daarbij kwam ook dat door de vestigingsvrijheid en het opheffen van 
de censuur de controle van de overheid op drukkerijen en uitgeverijen was afge-
nomen. Hoewel er vanaf 1841 persvrijheid was en geen censuur vooraf, was 
er nog steeds een vorm van censuur achteraf.76 Bepaalde categorieën hadden 
de aandacht, zoals sociaaldemocratische werken waarvan tussen 1878 en 1918 
in totaal 2592 titels verboden werden.77 Vooral de satire bij toneelwerken 
moest het ontgelden en er werden regelmatig gevangenisstraffen opgelegd en 
uitvoeringen verboden, zoals bij Oskar Panizza, die in 1895 voor zijn drama 
Das Liebeskonzil een jaar gevangenisstraf kreeg wegens godslastering. 

Duitsland was vanaf het begin aangesloten bij de Berner Conventie van 1886 
en had afzonderlijke verdragen met Nederland en de Verenigde Staten om 
nadrukken van Duitse werken te voorkomen.78 In tegenstelling tot de ont-
wikkeling in Nederland kwamen er in Duitsland twee wetten om de rech-
ten van de auteur te beschermen. Op 19 juni 1901 werd niet alleen een wet 
voor de uitgeverij – Verlagsrecht – maar ook een wet voor het auteursrecht  
– Urheberrecht – van kracht.79 In deze wetten wordt geen onderscheid ge-
maakt tussen auteurs en vertalers. Vertalingen worden gezien als een eigen 
prestatie en creatie van de vertaler. De wet voor de uitgevers is, behoudens 
enkele kleine aanpassingen, nog steeds van kracht. In de wet voor de uitge-
verijen worden de rechten en plichten van de uitgever geregeld en krijgt de 
auteur een sterkere onderhandelingspositie. De beleidsvrijheid van de uitge-
ver is ingeperkt. Er moet in een contract van alles geregeld worden over her-
drukken, presentexemplaren, speciale uitgaven, uitvoering, redactionele wij-
zigingen, honorarium, prijswijzigingen, overdracht van rechten, enzovoort.  
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Deze wettelijke bepalingen vormden een verklaringsgrond voor het be-
leid dat uitgevers ten aanzien van de vertalingen van Couperus voerden en 
dat in de hoofdstukken hierna beschreven wordt. Er wordt in de wet geen 
onder scheid gemaakt tussen soorten boeken en markten. Voor de wet is 
een literair werk, schoolboek of een wetenschappelijk boek gelijk, ondanks 
de verschillen in doelgroepen en eisen. Immers; wetenschappelijk werk en 
schoolboeken moeten bij herdruk door de auteur vaak aangepast worden 
om bij de tijd te blijven. Deze auteurs moeten dus bij elke herdruk een nieuwe  
inspanning leveren. Literair werk hoeft niet bij elke herdruk door de auteur 
aangepast te worden en kan dus ongewijzigd worden bij gedrukt. Een literaire 
auteur hoeft geen nieuwe inspanning te leveren bij een herdruk, hooguit op-
nieuw te corrigeren.

Afb. 2.12. Aanhef van de ‘Verlagsgesetz’.

Van de 50 paragrafen tellende ‘Verlagsgesetz’ zijn er enkele voor de vertalin-
gen van Couperus van belang.80

 In §5 wordt de oplage geregeld. Is er niets in een contract geregeld dan 
heeft de uitgever maar recht op één oplage en is de auteur of vertaler vrij om 
daarna naar een andere uitgever te gaan. Lid twee bepaalt dat als er in een 
contract niets geregeld is, de uitgever maar het recht heeft om duizend exem-
plaren te drukken. Wil hij minder drukken dan moet hij daar redenen voor 
geven en mag hij daar later niet van afwijken. De oplage moet volledig voor 
verkoop bestemd zijn. Dus de oplaag moet altijd iets hoger zijn, vanwege de 
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gratis exemplaren die verspreid worden, zoals recensie- en auteursexempla-
ren en dergelijke. De uitgever mag deze extra exemplaren niet in de verkoop 
brengen (§6). De verkoopprijs wordt door de uitgever vastgesteld voor de 
gehele oplaag en mag de belangen van een auteur niet schaden. Een prijsver-
andering moet de toestemming hebben van de auteur (§21 en §26).

Dat de wettelijke regelingen van invloed waren op de verhoudingen tussen 
auteurs, uitgevers en vertalers wordt duidelijk in het contract tussen mevr. 
Couperus en vertaalster Else Otten van 28 februari 1925 betreffende Lucrezia. 
In dit contract komt een verwijzing naar Art. 8 van de Berlijnse Conventie 
voor, een verdrag ter wijziging van de Berner Conventie. Het artikel luidde:

De auteurs van niet openbaar gemaakte werken die behoren tot een der 
Landen van het verbond, en de auteurs van werken die voor het eerst in 
dier Landen openbaar gemaakt zijn, genieten in de andere Landen van het 
Verbond gedurende de gehele duur van het recht op het oorspronkelijk 
werk het uitsluitend recht vertalingen van hun werken te maken of daar-
toe machtigingen te verlenen.81

De Duitse auteurswet is regelmatig aangepast aan de ontwikkelingen. De 
uitgangspunten zijn echter gelijk gebleven. In 1907 kwamen ook de beelden-
de kunst en de fotografie onder de wet te vallen. In 1934 werd de duur van 
het auteursrecht, na de dood van de maker, verhoogd van dertig naar vijftig 
jaar. In 1965 werd de bescherming verhoogd naar zeventig jaar. Omdat de 
auteurswet geen onderscheid maakt tussen een vertaler of een auteur zijn de 
termijnen van bescherming voor beiden gelijk. De nu geldende auteurswet 
is gebaseerd op de Europese Richtlijn en internationale verdragen zoals de 
Berner Conventie.

2.3  Organisatie van het boekenvak

2.3.1 Inleiding

Veel van de regelgeving en gebruiken omtrent het uitgeven hangt samen 
met de mate waarin de beroepsgroep in een land georganiseerd is. In deze 
paragraaf wordt daarom de organisatievorm van het Duitse boekenvak be-
handeld, die in navolging van Nederland al sinds het begin van de 19e eeuw 
landelijk georganiseerd was.
 In Nederland werd op 11 augustus 1815 de Vereeniging ter Bevordering van 
de belangen des Boekhandels opgericht waarin uitgevers en boekhandelaren 
samenwerkten om de gezamenlijke belangen te waarborgen. Voorlopers 
waren de plaatselijke gilden en verenigingen. Het ging toen met name om de 
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handhaving van het kopijrecht, opsporing en vervolging van nadruk en na-
drukkers.82 Het eerste reglement om het handelsverkeer te regelen stamt uit 
1821. De prijsbinding kwam pas in 1905 en werd vastgelegd in artikel 13 van dit 
reglement.83

Duitsland kende een vergelijkbare geschiedenis. Er waren eerst losse verban-
den rond de jaarlijkse Ostermesse in Leipzig. Begin 19e eeuw wilde men een 
betere organisatie van de beurzen, het betalingsverkeer en natuurlijk de mar-
ge. Het zou nog tot 30 april 1825 duren voordat 99 vertegenwoordigers van 
101 firma’s het protocol ondertekenden voor oprichting van de Börsenverein 
des Deutschen Buchhandels waarin boekhandelaren en uitgevers gingen 
samen werken.84 Zowel in Nederland als in Duitsland bestaan deze handels-
verkeersreglementen nog steeds.

2.3.2 Börsenverein des Deutschen Buchhandels

De Börsenverein des Deutschen Buchhandels, kortweg Börsenverein ge-
noemd, is de oudste bedrijfstakvereniging in Duitsland. Er bestonden net 
zoals in Nederland plaatselijke en regionale verenigingen van handelaren in 
boeken. In de tweede helft van de achttiende eeuw vertienvoudigde de boek-
productie van nieuw verschenen werken. Leipzig was het grootste centrum 
met 30 uitgevers. Andere centra waren Berlijn, Frankfurt a/M., Wenen en 
Nürnberg. Net zoals in Nederland had men ook in Duitsland al in een vroeg 
stadium de behoefte om de handel in boeken te reguleren.
 Al rond 1765 ontstonden er reglementen voor het onderlinge verkeer en het 
voorkomen van nadrukken. Nadrukken was voor veel handelaren goedkoper dan 
boeken uit andere delen van Duitsland laten komen. De transportkosten vanuit 
Leipzig waren vaak hoger dan de korting die handelaren van een uitgever kregen. 
Die korting was vaak niet meer dan 16% bij contante betaling. In 1765 werd Philipp 
Erasmus Reich gekozen tot secretaris van de Buchhandelsgesellschaft in Leipzig en 
werd ondersteund door 14 secretarissen in de grotere steden waar boekhandela-
ren waren gevestigd.85 Ook toen was er al discussie of de gemaakte afspraken 
enige rechtsgeldigheid zouden hebben. De regering van Sachsen ondersteunde 
deze afspraken met wettelijke maatregelen. Tijdens de Ostermesse in 1770 wer-
den deze afspraken in een bijeenkomst voor alle Messe-bezoekers en de leden van 
de Buchhandels gesellschaft bekrachtigd. Daarmee was de basis gelegd voor een 
algemene Duitse boekhandelsvereniging, de voorloper van de Börsenverein. In 
1788 werd retourrecht overeengekomen en een marge van 33 ¹/³%. In 1792 werd  
tevens het betalingsverkeer geregeld en werden de jaarrekeningen gedurende de 
Ostermesse afgewikkeld. 
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Afb. 2.14. Zaal in het beursgebouw.
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De handel verliep echter nog lang niet soepel; de belangen van partijen lie-
pen uiteen, waren niet gelijkwaardig en de afspraken waren niet in alle Duit-
se staten afdwingbaar. In 1802 werd er een breed gedragen verzoekschrift 
gepubliceerd dat opriep tot hervormingen van de handelspraktijken. Dit 
mondde in 1804 uit in een Vertrag der Buchhändler über einige Gegenstände 
ihres Handelns. Toen in 1815 de Duitse staten zich verenigden in de Deut-
schen Bund werd door de Buchhandelsgesellschaft het verzoek ingediend 
voor persvrijheid en bescherming van auteursrechten.86 Ook werd gepleit 
voor een 30- jarige bescherming. De persvrijheid kwam er niet, integendeel: 
in 1819 werd in Karlsbad besloten tot een preventieve censuur voor al het 
drukwerk onder 20 drukvellen of 320 pagina’s. Ook tijdschriften vielen on-
der deze preventieve censuur. De landelijk werkende handelaren kregen steeds 
meer behoefte zich te verenigen. Ook probeerde men een meer centraal gelegen  
Messe te organiseren in Nürnberg.87 Dit laatste kwam niet van de grond 
omdat de firma’s die de afrekeningen tussen boekhandels en uitgevers ver-
zorgden niet van plan waren Leipzig te verlaten. Van de 99 oprichters van 
de Börsenverein in 1825 kwamen er maar 6 uit Leipzig zelf. Aanvankelijk 
waren bedrijven de leden, vanaf 1838 werd het lidmaatschap persoonlijk. 
In 1836 kreeg de vereniging een eigen gebouw in Leipzig. Door de groei van 
het aantal boekhandelaren en uitgevers werd de betekenis van Leipzig als af-
rekencentrum tijdens de Ostermesse steeds belangrijker. De niet in Leipzig 
gevestigde bedrijven moesten een vertegenwoordiger hebben in die stad om 
bestellingen en betalingen te regelen. 

In 1840 hadden van de 1.231 niet in Leipzig gevestigde bedrijven er maar 2 
geen vaste vertegenwoordiging in Leipzig. Lang niet iedereen was lid van 
de Börsenverein. Besluiten genomen door de Börsenverein konden dus door 
niet-leden genegeerd worden.
 Om de communicatie te bevorderen werd in 1834 het Amtliches Blatt des 
Börsenvereins opgericht. Het verscheen eerst wekelijks, vanaf 1837 eens in 
de twee weken en vanaf 1867 dagelijks onder de titel: Börsenblatt für den 
Deutschen Buchhandel.88 Het kende twee secties, het Amtlicher Teil met  
officiële bekendmakingen, nieuw verschenen boeken, zakelijke wijzigingen 
in bedrijven, vakartikelen en een Nichtamtlicher Teil met advertenties, aan-
geboden en gevraagde boeken, teruggevraagde boeken, ingezonden brieven 
en nieuwe uitgaven voor de muziekhandel. Het Börsenblatt was een onmis-
baar vakblad geworden voor de branche, ook voor hen die geen lid van de 
Börsenverein waren.
 In 1841 werd mede onder de invloed van de Börsenverein de persvrijheid 
ingevoerd en in 1845 werd ook in de reglementen van de Börsenverein het een 
en ander vastgelegd. De ontwikkelingen in de boekenmarkt waren zodanig 
dat een sterke brancheorganisatie nodig was. Tussen 1870 en 1880 groeide 
het aanbod van nieuwe titels, blijkens het Hinrichs’sche Bücherverzeichnis, 
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met 50% van 11.140 tot 15.761.89 In diezelfde tijd groeide het aantal adressen 
in het Adressbuch des deutschen Buchhandels met 60% van 3.575 tot 5.410.90

 Het Hinrichs’sche Bücherverzeichnis was als rubriek vanaf het eerste begin in 
het Börsenblatt opgenomen onder de rubrieknaam: Erschienene Neuigkeiten des 
deutschen Buchhandels en was naar uitgeverij geordend. Vanaf 1842 werden in 
een wekelijkse bijlage de nieuw verschenen en in voorbereiding zijnde boeken 
in 17 wetenschappelijke rubrieken gepubliceerd. In 1843 verscheen naast 
de wekelijkse bijlage ook een maandelijkse uitgave. Daarnaast verscheen 
bij de Hinrichs’sche Verlagsbuchhandlung al sedert 1798 een halfjaarlijkse 
uitgave met daarin alle verschenen boeken, tijdschriften en landkaarten,  
inclusief registers. Vanaf 1862 werd ook een vijfjarige catalogus uitgegeven. 
In 1916 nam de Börsenverein deze activiteiten over. Het toezenden van nieuwe 
boeken en herdrukken aan de redactie was niet wettelijk vereist. Volgens de 
reglementen van de Börsenverein was het toezenden van nieuwe boeken en 
herdrukken wel verplicht, maar op het niet toezenden stonden geen sanc-
ties. Niet-leden deden dit op vrijwillige basis. Niet alle uitgevers hielden 
zich hier consequent aan en daardoor is de rubriek in het Börsenblatt niet  

Ledenaantal van Börsenverein per stad van 1825-1850

stad/jaar 1825 1830 1835 1840 1845 1850

Berlin 16 45 57 68 71 53

Breslau 1 7 12 12 13 11

Dresden 2 5 7 9 9 7

Frankfurt a/M 6 9 8 11 13 11

Hamburg 3 9 11 10 11 10

Leipzig 6 47 76 94 102 86

München 1 7 6 6 7 3

Nürnberg 3 10 10 7 7 5

Prag 2 6 4 8 8 6

Stuttgart 1 10 12 20 26 24

Wien 6 14 15 19 24 16

Sub Totaal 47 169 218 264 291 232

Overige 61 169 289 444 432 441

Totaal leden 108 338 507 708 723 673

Tabel 3.4. In de tabel is de ontwikkeling te zien van het ledenaantal in de belangrijkste 
steden met een concentratie van boekhandels en uitgeverijen. Bron: Der Börsenverein, 
p. 35.



C o u p e r u s  b i j  d e  b u r e n

68

betrouwbaar.91 De boeken werden na opname weer teruggestuurd. Vanaf 
1931 werd de rubriek Erschienene Neuigkeiten des deutschen Buchhandels als 
losse bijlage bij het Börsenblatt geleverd.
 Het Adressbuch des deutschen Buchhandels werd voor het eerst uitgegeven 
in 1839 door de Verlag Schulz & Thomas en deze uitgave werd in 1888 overge-
nomen door de Börsenverein.92

 In 1879 verenigden de plaatselijke organisaties zich in het Verband der 
Kreis- und Ortsvereine im Deutschen Buchhandel. Rond 1925 had deze 
vereniging ca. 4.000 leden. Ook de uitgevers kregen behoefte aan eigen 
belangen behartiging en richtten in 1886 Der Deutsche Verlegerverein op. In 
deze vereniging werd samengewerkt met de drie grote regionale uitgever-
verenigingen om in 1898 tot één vereniging samen te smelten.93 
 De roep om hervormingen en aanpassingen van de statuten en reglemen-
ten nam toe en door de inspanningen van de uitgever Adolf Kröner werden er 
in 1888 nieuwe statuten van kracht, bekend als Krönersche Reform. Met deze 
hervormingen werd de vaste prijs voor het boek definitief ingevoerd evenals 
het handelsverkeersreglement waarin onder andere de kortingen, retouren 
en betaaltermijnen geregeld werden. Ook werd het Deutsche Buchhändler-
haus in Leipzig in gebruik genomen, waardoor de activiteiten van de Börsen-
verein in één kantoorgebouw konden plaatsvinden. Om de reglementen te 
kunnen afdwingen werd afgesproken, net zoals in Nederland, dat geen han-
del gedreven mocht worden met personen of bedrijven die de afspraken niet 
onderschreven. 
 Na de hervorming van 1888 probeerde men weer tot een bibliotheek – de 
Deutsche Bücherei – te komen waarin alle Duitstalige boeken zouden wor-
den samengebracht. Eerdere pogingen waren door gebrek aan medewerking 
van een groot deel van de uitgevers op niets uitgelopen. Maar ook deze po-
ging kwam door rivaliteit tussen de verschillende steden en bondslanden 

Afb. 2.15. Het gebouw van de ‘Deutsche Bücherei’ in Leipzig.
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niet van de grond. Eerst met het verdrag van 3 oktober 1912 tussen de Bör-
senverein, de Staat Sachsen en de Stad Leipzig kwam de Deutsche Bücherei 
(db) tot stand en waren uitgevers per 1 januari 1913 verplicht kostenloos een 
exemplaar te schenken. Er kwam echter geen rijkswet en dus was de levering 
feitelijk vrijwillig, net als dat heden voor de levering aan de kb in Nederland 
geldt. De db stelt zich ten doel alle nieuw verschenen boeken in Duitsland 
en Duitstalige boeken in het buitenland te verzamelen en zo mogelijk ook de 
eerder verschenen en verkrijgbare boeken.

Uitgevers en boekhandelaren ontmoeten elkaar van oudsher op de Frank-
furter en Leipziger Buchmesse. De geschiedenis gaat terug tot de 15e eeuw. 
In de 16e en 17e eeuw was de bloeiperiode voor de beurs in Frankfurt, Leip-
zig kwam pas in de 18e eeuw op door het afrekensysteem dat de handel in 
Leipzig had opgezet. De betekenis van Leipzig werd door de komst van de 
papier- en schrijfwarenhandel in 1888 op de beurs steeds belangrijker, ter-
wijl de beurs van Frankfurt zich ontwikkelde tot een meer regionale beurs. 
De handelaren uit Leipzig kwamen niet meer naar Frankfurt. Voor de beurs 
in Frankfurt liep de belangstelling in de loop van de 20e eeuw zodanig terug 
dat in 1928 de laatste beurs plaatsvond. In Leipzig daarentegen kwamen aan 
het eind van de 19e eeuw ook steeds meer buitenlandse uitgevers, onder wie 
Nederlanders, op de beurs, zelfs een enkele met een eigen stand. De beurs 
verspreidde zich ondertussen over steeds meer gebouwen in de binnenstad. 

Afb. 2.16. Erkende verenigingen door de Börsenverein.
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Na de Eerste Wereldoorlog versnelde de groei van de beurs in Leipzig. Er was 
inmiddels een voor- en een najaarsbeurs ontstaan. Na de machtsovername 
door de nationaalsocialisten werd de beurs gebruikt als propagandamiddel. 
De laatste beurs werd in 1941 gehouden. 
 Na de oorlog startte in 1949 in Frankfurt de nu internationaal bekende 
Buchmesse waar voortaan de rechtenhandel voor vertalingen in andere taal-
gebieden over de hele wereld plaatsvindt. In Leipzig werd reeds in 1946 een 
beurs gehouden waar 37 uitgevers met een stand aanwezig waren. De Leip-
ziger Messe groeide uit tot een vooral op Oost-Europa gerichte beurs. Na de 
hereniging van beide Duitslanden zijn de beurzen in beide steden blijven be-
staan. De internationale betekenis van de beurs in Leipzig is inmiddels zeer 
beperkt.

De organisatie van de Börsenverein weerspiegelde de boekenmarkt. In 1926 
bestonden er 16 zogenaamde Kreisvereine, 4 Fachvereine en 6 Ausländische 
Vereine. Deze laatste waren voornamelijk gevormd door de handelaren in de 
Duitssprekende gebieden.94 Tot de buitenlandse verenigingen die officiële 
organen waren van de Börsenverein behoorde de Verein der österreichischen 
Buch-, Kunst- und Musikalienhändler in Wenen, opgericht in 1859 en de  
Schweizerische Buchhändlerverein, opgericht in 1849. De Kreisvereine wa-
ren de oorspronkelijke verenigingen van de afzonderlijke Bondslanden 
voordat deze zich verenigden tot één Duitsland. (afb. 2.16)

Er was een boekhandelsdichtheid in de grotere plaatsen. In 1840 bijvoor-
beeld kende Leipzig 113, Berlijn 108, Wenen 52, Frankfurt am Main 35, Stut-
tgart 30, Neurenberg 26, Dresden 25, Hamburg, 22, München 22, Breslau en 
Praag 20 boekhandels.95 Het gevolg was een scherpe concurrentie waardoor 
boekhandelaren ook aan particulieren en grootafnemers niet-gereglemen-
teerde kortingen gingen verlenen.
 In 1880 waren er in heel Duitsland 3.375 boekhandels, aldaar Sortiments-
buchhandel of Sortimenter genoemd, die boeken, kunst, muziek, landkaarten, 
en schrijfwaren verkochten. Er waren ook in het buitenland in Duits gespe-
cialiseerde boekhandels die lid waren van de Börsenverein. In Amsterdam 12  
bedrijven, in Brussel 15, in Kopenhagen 25, in Stockholm 15, in Sint Peters-
burg 31, in Riga 13, in Warschau 16, in Londen 30, in Boekarest 11, in Milaan 
10, in Parijs 45 en in New York 22 bedrijven.96

 Mede door de grootte van het land en het taalgebied kende de handel in 
boeken enkele bijzondere bedrijfsvormen, handelend in boeken, die in  
Nederland minder algemeen voorkwamen.
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Voor de uitgevers waren de colportage- of reis- en verzendboekhandels 
(Kolportage-, Reise- und Versandbuchhandlung) belangrijk. Deze groep 
verspreidde literatuur buiten de steden. Er waren in 1880 rond de 1.000 van 
dergelijke, gespecialiseerde bedrijven. Naast abonnementen op periodieken 
werden ook series aan de man gebracht.97 Deze groep kocht vaak restpartijen 
van uitgevers op.98 Voor deze handelaren werden ook speciale uitgaven in  

Afb. 2.17. Pagina uit Novitäten-Anzeiger für den Colportage-Buchhandel.
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afleveringen ontwikkeld. Er was zelfs een speciaal blad, de Novitäten- 
Anzeiger für den Colportage-Buchhandel, waarin uitgevers hun werken in 
afleveringen aankondigden.99 In Nederland heeft onder andere Veen met  
Couperus een dergelijke serie-uitgave ontwikkeld, Werken, in 115 afleveringen 
à ƒ0,50 per aflevering.100 In Duitsland was het zeer succesvol. Springer- Verlag 
verkocht eind jaren twintig 40% van zijn uitgaven via deze groep handelaren.101

 Een andere groep waar uitgevers grotere partijen konden afzetten waren de 
commissieboekhandels of tussenhandelaren (Kommissionsbuchhandlung en 
Barsortimentshandel). Deze kochten van uitgevers grotere partijen en zette 
deze af aan andere handelaren, vaak in commissie maar ook voor eigen risico. 
In 1880 waren er 1.472 bedrijven met eigen magazijnen die voor eigen reke-
ning bij uitgevers partijen inkochten met 7% extra korting. Louis Zander is de 
geschiedenis ingegaan als eerste tussenhandelaar in boeken, nu vergelijkbaar 
met een groothandel in boeken. In 1852 is hij zijn bedrijf gestart dat al snel con-
currentie kreeg van andere handelaren zoals Carl Voester. Deze tussenhande-
laren werden voor uitgevers steeds belangrijker. De druk op marges nam toe 
en de roep om de vaste boekenprijs werd daardoor steeds sterker. 
 Een bijzondere groep die voor verspreiding van boeken en tijdschriften 
zorgden waren de boekenclubs (Buchgemeinschaften).102 Ook Couperus is in 
boekenclubprogramma’s opgenomen. Hoofdstuk 4 gaat daar nader op in. 

Naast zelfstandige boekhandels zonder aan een uitgever verbonden te zijn 
waren er ook zelfstandige uitgevers zonder een boekhandel. Hoewel de 
meeste uitgevers oorspronkelijk vanuit een drukkerij waren ontstaan en 
ook een boekhandel hadden gehad, specialiseerden de bedrijven zich steeds 
meer en werden gesplitst. In Duitsland worden voor uitgeverijen twee ge-
lijkwaardige termen gebruikt, ‘Verlag’ en de voor Nederlanders verwarrende 
term ‘Verlagsbuchhandlung’. Deze laatste, inmiddels wat verouderde term 
staat dus niet voor de aan een uitgever verbonden boekhandel maar voor uit-
gever en komt in oude uitgeversnamen nog voor. Wanneer men het over een 
niet-gespecialiseerde boekwinkel had, gebruikte men de term ‘Sortimenter’.
 Rond 1880 waren er in Duitsland 1.238 zelfstandige uitgevers, 218 kunst-
uitgevers en 152 colportage-uitgevers.103 In die tijd was de gewoonte om van 
elke nieuwe uitgave er één ongevraagd aan de boekhandel toe te sturen. Men 
hield natuurlijk wel rekening met de specialisatie van de betreffende boekhan-
del. Tijdens de Messe werd dan afgerekend en werden er nieuwe afspraken 
gemaakt. Vooral toen de titelproductie steeg, wilden veel boekhandels geen 
automatische toezending meer. In het adresboek werd dit dan vermeld. 

Na de hervorming van de Börsenverein en de invoering van het handels-
verkeersreglement in 1888 wilde men af van de kortingen aan groepen en 
particulieren. Het heeft tot 1902 geduurd voordat de kortingen aan derden 
definitief werden verboden. Dat stuitte bij bibliotheken, wetenschappelijk 
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onderwijs en wetenschappelijke instituten op weerstand: de boekenstrijd 
was begonnen. In 1906 werd een overeenkomst met de bibliotheken gesloten 
en kregen deze een korting van 5% of 7,5% bij een besteding van meer dan 
10.000 RM.104 De strijd met de hogescholen en universiteiten ging door en 
uiteindelijk kwam men in 1922 tot een vergelijk: voor het wetenschappelijke 
boek werd een korting toegestaan van 25% op de winkelprijs. Ook de auteurs 
hadden zich in de strijd gemengd zodat auteurskortingen na een proces in 
1905 legaal werden.105 
 Belangengroepen die zich niet of onvoldoende binnen de Börsenverein 
vertegenwoordigd voelden, richtten eigen verenigingen op. Zo richtten de 
auteurs in 1909 het Schutzverband Deutscher Schriftsteller (sds) op. Deze 
vereniging trad ook op voor de belangen van de vertalers die, zoals eerder is 
gezegd, na het inwerkingtreden in Duitsland van de Berner Conventie in hun 
rechten gelijk waren gesteld aan auteurs van oorspronkelijk werk.106 Eerst in 
1916 verenigden de boekhandels zich landelijk in het Deutsche Buchhändler-
gilde. Daarnaast hadden in 1922 de handelaren in Leipzig, die de rekeningen 
afhandelden, zich verenigd in de Abrechnungs-Genossenschaft Deutscher 
Buchhändler (bag). 
 De Börsenverein probeerde de tegenstrijdige belangen van haar leden zo 
goed mogelijk te behartigen. Maar ook voelde de Börsenverein zich voor vak-
overschrijdende belangen verantwoordelijk, zoals de Deutsche Bücherei. Ge-
durende de moeilijke jaren twintig, met de geldontwaarding en de beurskrach 
heeft de Börsenverein zijn nut bewezen. Zij kon echter niet voorkomen dat de 
vaste prijs steeds meer onder druk kwam te staan. In de praktijk werd deze vol-
op ontdoken, en in 1927 werd de vaste prijs weer ter discussie gesteld. In 1933 
werd de controle over de Börsenverein overgenomen door nationaal socialisten.
 Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden er in 1948 twee organisaties, een 
in Leipzig en een in Frankfurt am Main. Na de val van de muur in 1989 en de 
vereniging van beide Duitslanden in 1990 werden in 1991 ook beide vereni-
gingen weer één met vestigingen in Leipzig en Frankfurt a/M.107

2.4  Algemene uitgeef- en handelspraktijken in 
  Duitsland in de onderzochte periode

Op hoofdlijnen verschilt de werkwijze van Nederlandse en Duitse uitgeve-
rijen niet veel van elkaar. Maar tussen uitgeverijen zijn er onderling natuur-
lijk wel verschillen: uitgeverijen die beter inspelen op de marktomstandig-
heden, meer publiciteit weten te genereren of een beter gevoel hebben wat 
bij het lezerspubliek in de smaak valt. Uitgeven is een vak.
 In Duitsland was al in 1852 een particuliere opleiding voor de handel in 
boeken gestart. Later in 1928 werd de opleiding onderdeel van de Börsen-
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verein. Het eerste officiële Lehrbuch des Deutschen Buchhandels verscheen in 
1908 in twee delen en beleefde een aantal herdrukken. De opleiding zorgde 
voor een bepaalde standaard in de bedrijfsvoering. Technologische ontwik-
kelingen waren ook van invloed op de bedrijfsvoering en werkwijze van de 
uitgeverij. Door de ontwikkelingen in de papierfabricage, het invoeren van 
verbeterde zet-, druk- en bindmachines kon in de uitgeverij sneller en goed-
koper geproduceerd worden en werden de financiële risico’s kleiner. Goed-
kope massaoplagen werden mogelijk.

Net zoals in Nederland brachten de Duitse uitgevers bijna altijd van een ti-
tel een ingenaaide en een gebonden uitgave op de markt. De ingenaaide of 
genaaid gebrocheerde uitgave had een slappe kaft, vaak vervaardigd van het 
omslagpapier dat ook gebruikt werd voor het stofomslag. In plaats van de ka-
ternen met garen te bewerken werden de katernen in Duitsland soms geniet. 
Het nadeel van geniete katernen was de roestvorming. De fabricage was ech-
ter goedkoper. Meer dan in Nederland brachten uitgevers de gebonden uit-
gave in verschillende uitvoeringen. De uitgever had de keuze uit een linnen 
of papieren band, een leren band of variatie met halfleren of halflinnen band. 
De basisuitvoering was de ingenaaide uitgave, de band voor de gebonden 
uitgave werd vaak op de factuur los berekend. Daarnaast had de uitgever de 
keuze om de uitvoering verder te verfraaien door het toevoegen van kapitaal- 
bandjes, leeslint, het verven van de kopsnee of geheel rondom, wel of niet 

Afb. 2.18. Titelpagina’s van de leerboeken voor het boekenvak.
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schoon snijden, versterkte hoekjes, wel of geen stofomslag en dergelijke. Zo 
kon de uitgever zich onderscheiden. Bij de Duitse Couperus-uitgaven zijn al 
deze varianten terug te vinden.
 Verder had de uitgever de keus uit verschillende formaten. Het standaard 
formaat voor een boekuitgave was het octavoformaat, dat ontstond als op een 
vel papier 8 pagina’s op de ene zijde en 8 pagina’s op de andere zijde werden 
gedrukt en later gevouwen tot een katern van 16 pagina’s. Men had de keus uit 
diverse formaten papier die dus gevouwen kleine maatverschillen opleverde. 
 In bibliografieën en uitgeverprospectussen werd voor octavo de aandui-
ding 8o gebruikt. Wanneer de hoogte kleiner was dan 18,5 cm dan noemde 
men dat klein octavo aangeduid met kl. 8o of wanneer de bandhoogte tussen 
de 22,5 cm en 25 cm lag noemde men dat groot octavo, aangeduid met gr. 8°.108 

boekformaat tot uitspraak

8 cm in cm

15 cm 16° sedecimo

18,5 cm kl. 8° klein octavo

22,5 cm 8° octavo

25 cm gr. 8° groot octavo

35 cm 4° kwarto

45 cm 2° folio

Tabel 2.5. Notatie van boekformaten.

Door de mechanisatie van de grafische industrie nam de behoefte aan nor-
malisatie van papierformaten toe. In 1922 werd een nieuwe din-norm voor 
het a-formaat vastgesteld met a0 als grootste basisformaat voor een vel 
papier van 84,1 x 118,9 cm. A4 is een kwart van het formaat a0. Deze din-
norm is nog steeds de standaard normering. Behalve het din-formaat is er 
wereldwijd weinig verdere eenheid in de maatvoering van papier gekomen. 
De persformaten van het drukvlak gingen feitelijk het papierformaat bepa-
len. Uitgevers kozen hun eigen formaten voor hun boeken om onderscheid 
te maken en kozen een papierformaat met het minste snijafval.

De toenmalige handelsgebruiken worden uitvoerig beschreven in het eerder 
genoemde leerboek voor de Duitse boekhandel.109 In 1888 werd het eerste 
reglement voor het handelsverkeer van kracht. In de jaren daarna werden 
er regelmatig kleine wijzigingen in aangebracht. Tien jaar later werd er een 
geheel vernieuwd reglement aangenomen dat lange tijd stand hield. In de 
praktijk hielden ook de niet-leden zich aan deze reglementen. 
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De uitgever leverde rond 1900 op jaarrekening, onder op de Ostermesse over-
eengekomen condities. De jaarrekening werd op de voorjaarsbeurs afgere-
kend. Niet alle uitgevers konden zich veroorloven op jaarrekening te leveren. 
De uitgevers die directe betaling (bar) verlangden, gaven meer korting. De 
basiskorting was minimaal 25% en de extra korting bij directe betaling lag 
tussen de 6 en de 10%. Daarnaast kon de uitgever ook een aantal onbereken-
de exemplaren leveren, bijvoorbeeld 7 exemplaren leveren en maar 6 be-
rekenen. Kortingen hielden ook verband met de aanvullende condities die 
waren overeengekomen, zoals afspraken over retourrecht of het leveren in 
commissie en dergelijke. 
 Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de kortingsmogelijk-
heden die een uitgever had. In de advertenties in het Börsenblatt komen al 
deze vormen voor. 

In het adresboek werd door middel van tekentjes en teksten aangegeven on-
der welke condities er geleverd werd of hoe men geleverd wilde krijgen. Er 
waren ook afnemers die uitsluitend ‘bar’ (is contant) geleverd wilden worden 
om zo een hogere korting te kunnen bedingen.
 Standaard werd een ingenaaid exemplaar uitgeleverd. Werd een gebonden 
exemplaar besteld dan berekenden uitgevers de band apart met een lagere 
korting. Veel uitgevers leverden bijna uitsluitend via een commissionair die 
veelal over eigen magazijnen en voorraad beschikte. De uitlevering ging per 
post of per lijndienst die op één of meerdere dagen per week tussen de be-
langrijkste plaatsen reden. Bijna al het handelsverkeer ging over Leipzig.

Afb. 2.19. Kortingstabel uit het Adressbuch des Deutschen Buchhandels. Bron: Adress-
buch des Deutschen Buchhandels.
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Net als in Nederland werd in Duitsland veel in een of andere serievorm uitge-
geven.110 Uitgevers konden zich makkelijker profileren door series op te zet-
ten en daarmee een zekere bekendheid te verwerven. Voor een serie promotie 
te maken was goedkoper en effectiever dan voor een losse titel. Series waren 
er in allerlei vormen: goedkoop in hoge oplagen of juist duur en in kleine 
exclusieve oplagen of herkenbaar in uitvoering. Allerlei mengvormen waren 
mogelijk, het ging om de positionering die de uitgever in de markt wilde. Uit-
gevers zetten klassieke series op of series met uitsluitend vertaalde werken. 
In de eerste helft van de negentiende eeuw waren Duitse boeken relatief 
duur en zagen uitgevers kansen in vertaalde goedkope series. Een bekend 
voorbeeld is de serie ‘Belletristisches Ausland’ waarin tussen 1834 en 1865 
niet minder dan 3.618 banden verschenen.111 Naast vooral Franse vertalingen 
waren er ook veel vertalingen uit het Engels, Italiaans, Russisch, Deens en 
Zweeds. Deze vertalingen kwamen uit ware ‘vertaalfabrieken’. 
 De boekjes in deze serie waren gemiddeld goedkoper dan de leenvergoe-
ding voor boeken uit de bibliotheek.112 Dat er tegen die goedkope vertalingen 
door vakgenoten werd geprotesteerd was niet verwonderlijk. De marge van 
de boekhandel kwam onder druk; boekhandels moesten meer boeken verko-
pen om hetzelfde te kunnen verdienen. 
 Na de revolutie van 1848 kwam de serieontwikkeling van literaire werken 
in een stroomversnelling. Er werden soms startoplagen bereikt van 150.000 
in de serie Nationalbibliothek sämtlicher deutschen Classiker die tegen lage 
prijzen op de markt werd gebracht.113 Deze hoge startoplagen waren een uit-
zondering. De gemiddelde startoplaag in die tijd voor een origineel Duits 
boek was rond de 350 exemplaren.114 Rond 1900 was de oplaag voor nieuw 
uitgebrachte boeken gestegen naar minimaal 1.000 exemplaren. Startop-
lagen boven de 5.000 exemplaren waren uitzonderingen. Heel bekend en 
nog steeds in de markt, met bij herdruk hetzelfde serienummer als de eerste 
oorspronkelijke uitgave, is de Universalbibliothek van Reclam waarin ook de 
vertaling van Couperus’ De verliefde ezel met nummer 6771-73 is versche-
nen. De serie is gestart in 1867. Zie voor de geschiedenis van Reclam verder 
paragraaf 4.3.13.
 Door series kreeg de uitgever bekendheid en daardoor ook vaker onge-
vraagd manuscripten aangeboden, waaronder vertaald werk. Maar nadat 
voor de rechten van vertalingen betaald moest worden was het aantal literaire 
vertalingen drastisch afgenomen en kwam dit ten tijde van de Weimarrepu-
bliek niet meer boven de drie procent van de totale boekproductie.

De uitgever moest, om de vraag op gang te krijgen, zijn boeken promoten, 
zowel bij de tussenhandel als bij particulieren. 
 Bij de boekhandel is de gebruikelijke manier aanbiedingsfolders en uitge-
verscatalogi toe te sturen. In de catalogi is ook het oud fonds te vinden voor 
nabestellingen. Om nieuwe boeken en herdrukken aan te bieden maakten 
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veel uitgevers bovendien gebruik van advertenties in het Börsenblatt. Ook 
de regionale en landelijk beurzen waren belangrijke gelegenheden voor de 
handelaren om hun fonds te promoten en informatie uit te wisselen.
 Om nieuwe uitgaven of herdrukken bij het publiek bekend te maken was op 
de lezer gerichte publiciteit nodig. De belangrijkste instrumenten waren voor-
publicaties (Vorabdruck) in kranten of tijdschriften, advertenties, recensies,  

Afb. 2.20. Wisselkast voor de etalage van een boekwinkel.
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folders en dergelijke.115 Bij nieuw werk, evenals dat in Nederland het geval 
was, waren voorpublicaties in periodieken en gespecialiseerde literaire bladen 
een effectief middel.116 De Nederlandse en Duitse werkwijze leken min of 
meer op elkaar. Bij positieve reacties op de voorpublicatie was het voor een 
uitgever makkelijker de beslissing te nemen om er een zelfstandige uitgave 
van te maken. Daarnaast werkte de uitgever met folders, door de boekhandel 
te verspreiden, en gebruikte de lege pagina’s in het boek voor vermelding 
van andere titels van de schrijver of titels uit de serie waarin het werk was 
verschenen. 
 Ook recensies waren een goede manier om publiciteit te verkrijgen. 
Duitsland kende veel regionale bladen en een relatief klein aantal landelijke 
bladen.117 Om al deze regionale bladen van recensie-exemplaren te voorzien 
was te kostbaar. Met name in de laatste vijftien jaar van de 19e eeuw was er in 
Duitsland een opleving van de belangstelling voor wereldliteratuur. Er ver-
schenen in die periode veel nieuwe gespecialiseerde literaire tijdschriften. 
Werden er in 1887 in Duitsland 41 literaire tijdschriften uitgegeven, in 1900 
waren dat er al 138.118 In Nederland verschenen in die periode naar verhouding 
veel minder nieuwe, op het algemene publiek gerichte, literaire tijdschrif-
ten.119 De Nieuwe Gids (1885 – 1942) is nog het meest vergelijkbaar: het gaf 
tegenwicht aan bestaande opvattingen. Wel werden er pogingen gedaan li-
teraire tijdschriften op te richten maar deze hadden economisch een moei-
zaam bestaan; er werd regelmatig van uitgever gewisseld. Behalve Groot  
Nederland, waar Couperus redacteur en medeoprichter van was; dat bleef ge-
durende haar bestaan bij één uitgever.120 In Nederland en Vlaanderen waren 
het meer de algemene tijdschriften die veel aandacht besteedden aan literai-
re en culturele ontwikkelingen, zoals Woord en Beeld, Het Leven, Elsevier’s  
Geïllustreerd Maandschrift, De Kroniek, De Nieuwe Tijd, Den gulden Winckel 
en Onze Kunst.121 
 Naast de literaire tijdschriften waren er in Duitsland tijdschriften die in 
afleveringen complete romans en gedichten, meestal zonder commentaar of 
inleiding, publiceerden. Een voorbeeld hiervan is Aus fremden Zungen (1891 
– 1910), uitgegeven door Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart.122 Hierin zijn 
boeken en gedichten van Couperus opgenomen, en ook werk van onder an-
deren Mark Twain, Emile Zola, Guy de Maupassant en Leo Tolstoi. Maar ook 
van auteurs uit Italië, Spanje en Scandinavische landen verschenen vertalin-
gen. In de loop van de jaren zijn nagenoeg alle nu nog bekende schrijvers uit 
die tijd erin gepubliceerd.
 Behalve in literaire tijdschriften verschenen er regelmatig artikelen in 
kranten en algemene tijdschriften over ontwikkelingen in de wereldlitera-
tuur. Mede hierdoor nam de belangstelling voor moderne niet-Duitse au-
teurs toe. Voor de Nederlandse literatuur waren de artikelen van Paul Raché, 
Wilhelm Spohr, Else Otten en Otto Hauser van belang.123 Raché publiceerde, 
naast vertalingen bijvoorbeeld 11 artikelen over Nederlandse literatuur in  
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Die Gesellschaft.124 Otto Hauser vertaalde behalve iets van Couperus’ ook 
werk van Frederik van Eeden, Stijn Streuvels, Multatuli en Hélène Swarth.125 
Hij heeft in zijn boek, Die niederlandsche Lyrik von 1875 – 1900 uit 1901, een 
drietal gedichten van Couperus opgenomen.126 Uit de bundel Orchideeën, 
verschenen bij Rössing in Amsterdam, kwamen twee gedichten: Ein veneti-
anisches Bild (De Moorsche Koopman, Een Venetiaansch Tafereel) en Meine 
Kunst (Maar ‘t Allerzoetst…). Het derde gedicht Kleopatra kwam uit Een lent 
van vaerzen. Dit gedicht is ook in Aus fremden Zungen gepubliceerd.127 
 Wegens tanende belangstelling en de moeilijke economische omstandig-
heden zijn veel literaire tijdschriften aan het begin van de 20ste eeuw weer 
verdwenen.
 Het boek kreeg steeds meer concurrentie van nieuwe media zoals de film 
en de radio. Ook het sporten werd een populaire bezigheid in de vrije tijd. 

Afb. 2.21. De wekelijkse advertentie van 
Reclam in het Börsenblatt. De boekhandel 
kon hier dan op inspelen. Merk op dat de 
radio nog niet landelijk te beluisteren was, 
het waren nog regionale omroepen. In 
1926 waren in Duitsland op een bevolking 
van 62 miljoen over de 1,2 miljoen radio’s. 
Alleen de omroep van Stuttgart besprak op 
30 april van dat jaar Aphrodite in Ägypten 
van Louis Couperus.130

Afb. 2.22. Brochure met ideeën en erva-
ringen voor het organiseren van boeken-
dagen en -weken.
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De verfilming van boeken was juist weer een positieve impuls voor de boek-
verkoop. Ook daar werd commercieel op ingespeeld met bioscoopreclame 
voor boeken en boekhandels in de bioscoopruimte.128 In de jaren twintig, 
vanaf 1923, begon ook de radio voor de boekpromotie belangrijk te worden.129 
Er kwamen boekbesprekingen op de radio en uitgever Reclam wist hier met 
advertenties goed op in te spelen. 

In de Eerste Wereldoorlog startte de Börsenverein met collectieve propa-
ganda voor het boek. In eerste instantie werden weinig nieuwe initiatieven 
genomen, maar door de slechte economische ontwikkelingen in de jaren 
twintig en de toenemende concurrentie van radio en film werd de nood-
zaak tot actieve propaganda evident. Na een besluit in 1923 van het bestuur 
van de Börsenverein kwam de collectieve propaganda pas echt op gang. In 
het Börsenblatt kreeg de afdeling een eigen rubriek en er werden brochures, 
publiekstijdschriften, affiches en dergelijke ontwikkeld. Ook werd in 1929 
landelijk de Dag van het boek (Tag des Buches) ingesteld met allerlei lokale en 
regionale activiteiten daaromheen.131 Daarvoor waren er al lokaal op initiatief 
van de plaatselijke boekhandels Büchertage und Buchwochen georganiseerd. 
Om die initiatieven te ondersteunen werd er een brochure ontwikkeld met 
allerlei ideeën voor de boekhandel. (afb. 2.22)
 Een bijzondere vorm van promotie, die ook in Nederland werd toege-
past, waren de uitgeverijalmanakken. Dat waren boekjes met een overzicht 
van alle verkrijgbare boeken en in voorbereiding zijnde titels met een korte 
omschrijving en soms ook fragmenten van nieuwe boeken of speciaal ge-
schreven verhalen. Onder andere Reclam was hier vanaf 1929 actief mee, 
evenals andere uitgevers van Couperus zoals Borngräber in 1920, Deutsche 
Buch-Gemeinschaft vanaf 1928, Deutsche Verlags-Anstalt vanaf 1913, Li-
terarische Anstalt Rütten & Loening in 1926, George Müller Verlag in 1908, 
Wegweiser-Verlag vanaf 1920 en Rainer Wunderlich vanaf 1937.132 

Samenvattend kan gesteld worden dat het Duitse boekenvak in het tijdvak, 
waarin de boeken van Couperus zijn verschenen, zich sterk heeft ontwikkeld. 
De uitgever moest in deze periode met voortdurend wisselende omstan-
digheden rekening houden; hij moest inspelen op de wijzigende politieke  
omstandigheden en de economische ontwikkelingen. Er was rond de eeuw-
wisseling een meer open klimaat ontstaan met meer aandacht voor buiten-
landse auteurs, hetgeen Couperus in de beginjaren in de kaart heeft gespeeld. 
Echter in aanloop naar de Eerste Wereldoorlog veranderde dat sentiment 
weer. In de Weimarrepubliek kwam er opnieuw ruimte voor invloeden van 
buitenaf, mede door de nieuwe media van toen. Tegelijkertijd moest opge-
bokst worden tegen de concurrentie van film, radio en andere mogelijkheden 
van vrijetijdbesteding. De goedgeleide bedrijven wisten hierop in te spelen en 
konden overleven.
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3.1  Inleiding

Zoals eerder beschreven kwamen de eerste vertalingen van Couperus op 
initiatief van de vertalers tot stand. Paul Raché (1869 – 1931) wordt gezien 
als een van de belangrijkste wegbereiders voor Couperus met zijn vertaling 
van Noodlot in 1892 en zijn artikelen over de Nederlandse literatuur.1 Noodlot 
was de eerste boekvertaling van Couperus in het Duits.
 Dankzij het promotie-onderzoek van Jaap Grave weten wij vrij veel over 
het leven van Else Otten en de andere vertalers van Couperus in Duitsland.2 
Ook nu h.t.m. van Vliet de correspondentie van en aan Couperus bijeen 
heeft gebracht is het eenvoudiger geworden een beeld te vormen over de 
gang van zaken in die periode.3 In dit hoofdstuk worden de eerste vertalers 
van Couperus beschreven en daarna Else Otten, die het leeuwendeel van de 
vertalingen voor haar rekening heeft genomen.
 Uit de briefwisseling en de commentaren weten wij dat de opvattingen 
over literaire vertalingen uiteenliepen. Vertalers van fictie hadden de keu-
ze: een vertaling die nauw aansluit bij het origineel of een die is aangepast 
aan de heersende opvattingen van de Duitse uitgevers. Rein a. Zondergeld 
heeft met zijn studenten in 2007 een onderzoek gedaan naar de vertaling van  
Couperus’ Herakles (1923) door Else Otten.4 Onder andere uit zijn onder-
zoek komt naar voren dat Otten de vertalingen bewerkte om deze geschikt 
te maken voor het Duitse publiek.5 De stijl van Couperus met zijn lange, 
beeldende zinnen, vele komma’s en zeer specifieke woordgebruik maakt het 
vertalen zeer moeilijk. 

Onder Nederlandse uitgevers is de gangbare opvatting dat literaire vertalingen 
zo getrouw mogelijk moeten aansluiten bij het origineel. Zo wordt dat in de uit-
geverscursus van de Vakopleiding Boekenbranche overgebracht. Als belangrijk-
ste reden werd gegeven dat het Nederlandse lezerspubliek veelal in staat was het 
origineel te lezen en dus de vertaling kon vergelijken en beoordelen. Ook recen-
senten vergeleken het origineel met de vertaling; een kritische opmerking over 
de vertaling had vaak negatieve invloed op de verkoop. Bij veel Nederlandse uit-
gevers van literaire fictie was en is het uitbrengen van vertalingen een volwaar-
dig onderdeel van de uitgeverij.6 De medewerkers van de uitgeverij hadden ook 
voor de oorlog een brede ervaring met vertalers en grepen beperkt in. 
 Bij Duitse uitgevers was het uitgeven van vertalingen veelal een uitzon-
dering. Daardoor hadden medewerkers minder ervaring met het redigeren 
daarvan en verduitsten zij de vertaling nog meer dan vertalers al hadden ge-
daan.7 De opvattingen over vertalen zijn in Duitsland in de loop der tijd sterk 
geëvolueerd en sluiten nu aan bij de internationale opvattingen over het ver-
talen van literatuur.8 In Duitsland werd, voordat ook vertalingen werden be-
schermd door auteurswetgeving, vrij vertaald en verduitst en soms verkort.9  
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Toen oorspronkelijke auteurs meer grip op vertalingen kregen door de wet-
telijke bescherming, konden deze ook meer eisen stellen aan vertalers en 
vertalingen. Voor vertalingen uit het Nederlands kwam de ommekeer na de 
invoering van de nieuwe auteurswet in 1912; vanaf toen konden alleen nog 
geautoriseerde vertalingen verschijnen. Vooral na de Tweede Wereldoorlog 
werden de eisen aan de kwaliteit van vertalingen steeds hoger. Vertalers moes-
ten, ook in Duitsland, steeds vaker hun vertalingen laten beoordelen door de 
oorspronkelijke auteur of diens vertegenwoordiger. Ook kwamen er steeds 
meer opleidingen voor vertalers en werd er wetenschappelijk onderzoek ge-
daan naar de opvattingen over en de kwaliteit van vertalingen.10 Omdat het 
in onderhavig onderzoek niet zozeer gaat over de inhoud en kwaliteit van de 
vertaling maar over de exploitatie door vertalers en uitgevers van Couperus in 
Duitsland, laat ik dit onderdeel hier verder rusten. Bij de titelgeschiedenis in 
hoofdstuk 5 kom ik daar nog wel op terug.
 

3.2  De eerste vertalers van boeken

Voordat Else Otten zich over Couperus had ontfermd waren andere verta-
lers, Paul Raché, Ida Frick, Freia Norden, Marie Luise Wengstein en een on-
bekende met de vermoedelijke naam Heiden, haar voorgegaan.
In tabel 3.1 worden alleen de boekuitgaven genoemd. De vertaling van Eline Vere 
is in sterk verkorte vorm in de Magdeburger Zeitung verschenen, maar nimmer 
in boekvorm. In de krant is de vertaalster niet vermeld. Uit de corresponden-
tie kan worden afgeleid dat dit vermoedelijk Anna Herbst (1869 – 1903) is ge-
weest.11 De vertaling is wel aan uitgevers aangeboden maar niet geaccepteerd. 

Jaar Vertaalde 
titel

Vertaler Titel met jaar van verschijning 
in Nederland 

uitgever 1e publicatie 
 in Duitsland 

1892 Schicksal Raché Noodlot (1890, Elsevier) Deutsche Verlags- 
Anstalt

1894 Extase Norden Extaze (1892, Veen) Beyer

1895 Ekstase Frick Extaze (1892, Veen) Deutsche Verlags- 
Anstalt

1895 Majestät Heiden Majesteit (1893, Veen) Minden

1895 Weltfrieden Raché Wereldvrede (1895, Veen) Minden

1902 Stille Kraft Wengstein De stille kracht (1900, Veen) Minden

Tabel 3.1 Overzicht van de eerste vertalingen.
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Er waren meer vertalers die initiatieven namen om Couperus te vertalen maar 
die de vertaling niet konden plaatsen of er achter kwamen dat een ander hen 
voor was geweest. In de correspondentie zijn daar diverse brieven over te vin-
den.12 Zo heeft Anna Fles zich bij Veen gemeld, waarschijnlijk aangespoord 
door Paul Raché.13 Ook Martha Sammers-Lübeck heeft bij Couperus een po-
ging gedaan de vertaalrechten van Psyche te verkrijgen, deze waren echter al 
vergeven aan Else Otten. Waarschijnlijk zijn er meer geweest, maar omdat niet 
alle correspondentie is bewaard zullen wij daar nooit zekerheid over krijgen.
 In hoofdstuk 4, waar de uitgevers worden beschreven, wordt nader inge-
gaan op de contacten tussen vertaler en uitgever evenals in hoofdstuk 5 over 
de uitgavegeschiedenis. 

3.2.1 Paul Raché 

Paul Bernhard Raché (1869 – 1939) wordt door zijn artikelen gezien als de 
belangrijkste wegbereider voor de Nederlandse literatuur in Duitsland en in 
het bijzonder voor Couperus.14 Zijn artikelen verschenen in diverse bladen, 
kranten en tijdschriften. Zo schreef hij in de periode 1891 – 1897 elf artikelen 
over de Nederlandse literatuur in Die Gesellschaft, een achttal artikelen in 
Das Magazin für die Litteratur des In- und Auslandes in de periode 1890 – 
1898, een tiental artikelen in Das litterarische Echo in de periode 1898 – 1907 
en in diverse andere kranten en tijdschriften. Raché heeft ook zelfstandige 
publicaties op zijn naam staan en vertaalde niet alleen uit het Nederlands 
maar ook uit het Engels.15 Zijn belangstelling voor Nederland was een toeval-
ligheid volgens zijn zeggen in een interview met het Algemeen Handelsblad 
ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag.16 Daaruit blijkt dat hij op 16-jarige 
leeftijd een Nederlandse krant in handen kreeg en die redelijk kon lezen. 

Afb. 3.1. Fragment van Eline Vere in de Magdeburger Zeitung van 25-6-1893. Het feuilleton 
verscheen dagelijks vanaf 28-5-1893 in 46 afleveringen.
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Daarmee was zijn belangstelling voor het Nederlands gewekt en is hij met 
behulp van een woordenboek Nederlands gaan leren. Hij las veel en vertaal-
de later alles wat hem interessant voorkwam en probeerde het aan Duitse 
uitgevers te slijten. 
 Na zijn promotie in 1891 is Raché gaan werken bij de Kamer van Koophan-
del in Frankfurt. Zijn belangstelling ging echter uit naar de literatuur. Hij kon 
een jaar later een aanstelling krijgen bij de Hallesche Zeitung. In 1895 kreeg 
hij een aanstelling als redacteur bij het Hamburger Fremdenblatt waar hij tot 
1914 bleef werken. Naast zijn werk als redacteur hield hij zich bezig met ver-
talen en het schrijven van artikelen over literatuur in binnen- en buitenland. 

Uit zijn recensies kunnen wij opmaken dat hij voorstander was van her-
scheppend vertalen.17 In zijn bespreking van Majesteit schreef Raché:

Wir haben bei Couperus ungemein viel Stimmungsmalerei, deren Ei-
genart in der Übersetzung sehr schwer wiederzugeben ist. Einfach Wort 
für Wort übersetzen lässt sich so etwas nicht, das muss nachempfunden 
und aus derselben Stimmung heraus nachgedichtet werden.18

Over de vertaling van Marcellus Emants’ Tot, vertaald door A. Crous schreef hij:
weist ziemlich viel Mängel auf; undeutsche Wendungen wirken mehr als 
einmal störend. Die Überzetsung von Lilith ist bei weitem gelungener 
und glatter.19

Uiteindelijk heeft Raché maar twee boeken van Couperus vertaald, Noodlot 
in 1892 onder de titel Schicksal en op verzoek van Veen, Wereldvrede in 1895 
onder de titel Weltfrieden. Ook vertaalde hij het verhaal Een Zieltje uit Eene 
Illuzie. Het verhaal verscheen in een anthologie bij Deutsche Verlags-Anstalt 
in 1894.20 Couperus meldde dat in zijn brief aan Veen.21

 Hoewel hij daarna niets meer van hem vertaalde, bleef Raché contact met 
Couperus houden; niet alleen via de brieven maar zij zochten elkaar ook op. 
Ook hield hij contact met Veen in zijn pogingen boeken van Couperus ver-
taald te krijgen. In zijn brief van 17 november 1898 schreef Raché aan Veen:

Sie haben wohl die Freundlichkeit mir ein Exemplar von ‘Psyche’ zuzus-
tellen. Bezüglich der Übersetzungen von Couperus ins Deutsche möchte 
ich in Zukunft empfehlen, sich doch stets mit mir in Verbindung zu set-
zen. Es ist das im Interesse des Dichters doch sehr wünschenswert. Wie 
Sie wissen haben die von andrer Seite gemachten Versuchen, Couperus 
zu übersetzen, stets schlechte oder gar keine Resultate gehabt.

De brief gaat ook in op de mislukking van Else Otten om Metamorfoze bij 
een uitgever geplaatst te krijgen. Na overleg met Couperus handelt Veen de 
brief verder af en geeft Raché waarschijnlijk een optie op toekomstig werk die 
daar uiteindelijk geen gebruik van zal maken.22 Zelf vertelt hij in het eerder 
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genoemde interview dat hij tot meer lucratieve werkzaamheden was ge-
dwongen en het vertaalwerk aan Else Otten moest toevertrouwen. Zoals 
eerder gezegd is, na het eerste succes, van 1902 tot aan de Eerste Wereld-
oorlog geen nieuwe vertaling van Couperus bij een Duitse uitgeverij in 
boekvorm verschenen. Ook de belangstelling voor de Nederlandse litera-
tuur verminderde: na 1907 zijn er van Raché’s hand geen artikelen of recen-
sies meer betreffende Nederlandse literatuur in tijdschriften verschenen.  
In Nederland was de aandacht die Raché voor de Nederlandse literatuur had 
ook het Nieuwsblad voor den Boekhandel opgevallen.23 De opening van dit  
artikel luidde:

Van Dr. Paul Raché, die meermalen reeds belangstelling in onze letterkun-
de getoond heeft, vindt men in het bijblad der Allgem. Buchhandlerzeitung 
van 1, 8 en 15 Aug. een opstel over de moderne Nederlandsche letterkunde, 
dat wij meenen hier niet onvermeld te mogen laten… Boven hen allen ver-
heft zich Louis Couperus, wiens zielkundige novellen in ‘t bizonder door 
landgenoot en vreemdeling bewonderd worden om ›sein fein tastendes 
Nachspüren psychischer Vorgänge, seine virtuose Kunst im Sezieren der 
Gedanken und geistigen Zustanden‹…

Afb.3.2. Paul Raché. Afb. 3.3. Brief van Paul Raché aan L.J. 
Veen, gedateerd 4-5-1897, met het verzoek 
bijgevoegde brief aan Couperus door te 
sturen. De brief gaat over de vertaalrech-
ten van Metamorfoze.
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog had Raché een speciale taak en verbleef, als 
medewerker van de Duitse ambassade, in Nederland.24 Na de oorlog vestigde 
hij zich in Berlijn en dreef hij een eigen redactiebureau en schreef artikelen, 
niet alleen over literatuur maar ook over politiek, handel, wetenschap, toneel, 
kunst en andere onderwerpen.25 Hij overleed in 1939 op 70-jarige leeftijd.

3.2.2 Freia Norden 

Over Freia Norden zijn nauwelijks meer gegevens bekend dan haar naam. 
Zij komt als vertaler verder niet meer voor in de literatuur. Haar vertaling 
van Extaze werd slecht beoordeeld, zowel door Couperus als door Raché. 
Couperus schreef aan Raché:

Hartelijk dank voor uw schrijven; gaarne geef ik u verlof te protesteeren 
tegen een zoo slechte vertaling. Doe er tegen wat u kan!26

Raché besprak de vertaling in Das Magazin für die Litteratur des In- und Aus-
landes en schreef:

Im Interesse des Dichters hätte ich gewünscht, die Uebersetzung, ver-
brochen von Freia Norden, wäre unveröffentlicht geblieben.27

De beoordeling van Raché trok ook de aandacht van de Nederlandse pers. 
Als eerste berichtte het Nieuwsblad voor den Boekhandel erover en dit be-
richt kwam ook met bron in andere kranten terecht.28 De redacteur van het 
Nieuwsblad voor den boekhandel schreef:

De duitse vertaling van Couperus’ ‘Extaze’ door Freia Norden, moet zeer 
slecht zijn. Misschien vindt eerlang een Nederlandsch uitgever het op 
zijn weg liggen, te zorgen, dat meesterwerken onzer belletrie in goede 
vertolking hun weg vinden naar het buitenland. Hij werve het uitslui-
tend recht dier vertolking in ‘t fransch, in ‘t duitsch, in ‘t engelsch, en 
stelle zich, voor de exploitatie, in verbinding met eene firma in elk dier 
taal-landen. Naar ‘t ons voorkomt moet zulk eene onderneming slagen.

Zo’n beoordeling zal haar ontmoedigd hebben om als vertaler door te gaan. 
Waarschijnlijk heeft zij zelf het initiatief tot de vertaling genomen en deze 
bij de uitgever Alexander Beyer in Dresden weten onder te brengen.29

Afb. 3.4. Fragment uit het artikel van 17-8-
1894 in het Nieuwsblad voor den Boekhandel 
op pag. 347 waarin de vertaling van Freia 
Norden als slecht wordt gekwalificeerd.
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3.2.3 Ida Frick 

Ida Frick (1824 – ?) is geboren in Zweibrücken als dochter van een ‘Rentamts-
beamten’, een soort belastingambtenaar, en groeide op in Mannheim.30 Later 
verhuisde de familie naar Lindau, de nieuwe standplaats van haar vader. Zij 
huwde op 20-jarige leeftijd een collega-ambtenaar, Finanzrat Krempe, waar 
ze zes kinderen bij kreeg. Na vijfentwintig jaar huwelijk overleed haar man 
aan een hersenaandoening. Zij verloor een zoon in de oorlog van 1870/1871 
en kort daarop een dochter. Zij werd vertegenwoordiger en werkte ook aan 
haar romans. Na een meerjarig verblijf in Rotterdam verhuisde zij in 1889 
naar München waar zij zich volledig met het schrijven van romans en ver-
taalwerk bezig hield. Zij publiceerde onder pseudoniem en gebruikte dan de 
naam j. Fremann.31 Zeker is dat zij toestemming van Couperus heeft verkre-
gen en Extaze vertaalde.32

Opmerkelijk is dat kort daarvoor nog een vertaling van Extaze verschenen 
was bij een andere uitgever. De vertaling van Freia Norden verscheen immers 
negen maanden eerder in 1894 onder de titel Extase bij Verlag von Alexander 
Beyer, een onderdeel van Boekhandel c. Pierson gevestigd in Leipzig. Hoe 
zoiets kon gebeuren is mogelijk te verklaren uit de briefwisseling.33 Daaruit 
blijkt dat zowel Couperus als Veen verzoeken kregen voor een vertaling van 
dit werk. Uit de brief van 7 juli 1892 aan Veen kan worden opgemaakt dat 
Couperus aan Ida Frick in de zomer van 1892 de toestemming heeft verleend. 
In de brief van 1 april 1894 aan Veen schreef Couperus: 

‘Al die kostlooze vertalingen beginnen mij de keel uit te hangen; meestal 
beantwoord ik ze niet’. 

In de brief van 9 augustus 1894 aan Veen kunnen wij lezen: 
‘Een Duitsche permissie. Ik kan mijne aanteekeningen omtrent vertalin-
gen niet vinden; ik herinner mij vaag, er eene gegeven te hebben, maar 
aan wie weet ik niet. Zeker niet in engageante bewoordingen, want al die 
aanvragen van dames pour l’amour de leur beaux yeux vervelen mij bar. 
Daarbij: Extaze in het Duitsch is niet verschenen aan wie ik permissie gaf, 
maar van mij geheel onbekende!! U ziet dus: willekeur zwaait den scepter 
en zoo raad ik U van harte: doe ook precies wat U wil met die vertalingen, 
als U mij maar op de hoogte houdt. Voilà. 

In een volgende brief wordt bevestigd dat Veen nu de vertaalkwesties kon 
afhandelen.34 Couperus was slordig in het vastleggen van afspraken en het is 
dus zeer wel mogelijk dat Couperus onbewust toestemming heeft gegeven. 
De meeste Duitse uitgevers wilden alleen geautoriseerde vertalingen uitge-
ven.35 De vertalers moesten dus veelal een bewijs overleggen dat zij over de 
vertaalrechten beschikten, maar een wettelijke verplichting was er niet. Er is 
ook geen correspondentie over deze kwestie tussen de uitgeverijen bekend.
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3.2.4 Marie Luise Wengstein

Over Gräfin von Wengstein (1864 – 1928), pseudoniem van Marie Luise Wan-
da Olga Gräfin von Wengersky, zijn tot nog toe niet veel gegevens bekend. Zij 
was een dochter van Georg Thomas Emanuel Hugo Graf von Wengersky, Frei-
herr von Ungerschütz (1824 – 1871) en Louise von Sydow (1835 – 1903) en bleef 
ongehuwd.36 Bij de publicatie van haar Couperusvertaling van De stille kracht 
in Aus fremden Zungen gebruikte zij het pseudoniem Mark v. Wengstein. 

Naast haar vertaalwerk heeft zij, voor zover bekend onder pseudoniem, later 
ook een drietal romans geschreven in de jaren 1914, 1915 en 1920.37 Zelf heeft 
zij het initiatief genomen om De stille kracht te vertalen en aan te bieden aan 
Minden. Deze uitgever had immers reeds twee titels van Couperus uitge-
bracht. De uitgever van Aus fremden Zungen, Deutsche Verlags-Anstalt 
zag zeer waarschijnlijk geen rendabele exploitatiemogelijkheid om de ver-
taling als boek uit te brengen, zoals de uitgever eerder wel had gedaan met 
Schicksal. In de brief over de verschenen vertaling van 30 januari 1902 van 
Minden aan Veen, nadat deze opheldering had gevraagd, staat dat niet hij 
maar Wengstein zelf het initiatief heeft genomen.38

Afb. 3.5. Portret van Ida Frick. Afb. 3.6. Titelpagina van de vierde druk 
van Stille Kraft. Hier gebruikte zij haar 
pseudoniem Gräfin Wengstein.
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3.2.5 Mej. v.d. Heiden

In de literatuur is er verwarring over wie Majesteit vertaald heeft. Dat wordt 
veroorzaakt door het niet vermelden van de vertaler in het boek. Dat is overi-
gens niet ongebruikelijk. Op de titelpagina staat: ’Einzige, vom Verfasser und 
Verleger autorisierte Übersetzung’. De uitgever Minden geeft hiermee aan 
dat het verkrijgen van de rechten van de vertaling via uitgever en auteur is 
verlopen. Waarschijnlijk kende Minden de naam van de vertaler niet eens 
en heeft hij die ook niet opgegeven bij de levering van nieuwe uitgaven voor 
opname in het Hinrichs’sche Bücherverzeichnis. Wij kennen de naam uit een 
brief van Couperus aan Raché waarin Couperus schreef:

Majesteit zou vertaald worden door Mej. v.d. Heiden. Maar ik weet niets van 
haar af. Wend u om inlichtingen tot Veen.39

Omdat over deze vertaling in het archief van Veen geen correspondentie be-
waard is gebleven, weten wij niet zeker of de naam juist onthouden is. In de 
literatuur wordt derhalve melding gemaakt van ‘v.d. Heiden’ of ‘von Hei-
den’.40 Waarschijnlijk is het een vertaling van iemand die geen prijs stelde 
op vermelding in het boek. In hoofdstuk 4 wordt op deze kwestie verder in-
gegaan.

Afb. 3.7. De kop van Die stille Kraft in Aus fremden Zungen. Hier gebruikte zij haar 
pseudoniem Mark v. Wengstein. De noot verwijst naar het artikel van Paul Raché over 
Couperus.
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Doordat uitgever Veen, noch vertalers na 1902 tot aan de Eerste Wereldoorlog, 
vertalingen van Couperus geplaatst wisten te krijgen, verslapte de aandacht 
voor de auteur in de Duitse pers en bij Duitse uitgevers. Alleen Else Otten 
bleef in Couperus geloven. 

3.3  Else Otten

Else Otten (1873 – 1931) nam zelf het initiatief tot het vertalen van Couperus na-
dat er al een viertal titels van hem in vertaling waren verschenen. Van Couperus 
verzorgde zij 18 van de 23 in Duitsland verschenen vertalingen. Alleen de eerder-
genoemde vertalingen van Noodlot, Extaze, Majesteit, Wereld vrede en De stille 
kracht zijn niet van haar hand.41 
 Geboren in Amsterdam op 27 oktober 1873, verhuisde zij in 1882 met het 
hele gezin eerst naar Zwitserland.42 Daarna vertrok het gezin naar Duitsland, 
eerst woonachtig in Karlsruhe, later in Frankfurt a/M om zich in 1890 in 
Berlijn te vestigen. Haar vader had zich als geneesheer daar gevestigd met 
haar moeder, die van oorsprong Duitse was.43 Daar heeft Else haar school-
opleiding afgemaakt. Zij ontwikkelde zich niet alleen als vertaalster maar 
was ook een verdienstelijke zangeres, musiceerde graag en trad ook op.44 Zij 
beheerste naast Nederlands: Duits, Frans, Spaans en Engels. Haar eerste ver-
taling van Justus van Mauriks Grog américain verscheen in 1894 nadat zij het 
verhaal aan veertig verschillende uitgevers had aangeboden.45 De literatuur 
uit haar geboorteland bleef haar interesseren en zij was dan ook geabonneerd 
op diverse Nederlandse kranten en tijdschriften en reisde regelmatig naar 
Nederland om daar de door haar vertaalde auteurs te ontmoeten en nieuwe 
contacten op te doen. Otten vertaalde niet alleen Couperus maar ook het 
werk van Henri Borel, Frederik van Eeden, Herman Heijermans, en diverse 
andere auteurs.46 

Niet onvermeld mag blijven het conflict met Herman Heijermans. Onder 
zijn pseudoniem Samuel Falkland publiceerde deze zogenaamde Falklandjes, 
schetsen over het kleinburgerlijk bestaan, veelal satirisch van toon. Zo ook 
in zijn 410de Falkland: daarin nam Heijermans onder andere Else Otten op 
de korrel.47 Het leidde tot een polemiek tussen Otten en Heijermans in het  
Algemeen Handelsblad waar ook de bekende publicist Bernhard Canter zich in 
mengde.48 De kwestie ging over het zonder vergoeding vertalen door Otten van 
schetsen van Heijermans. Hoewel hij de handelwijze van Otten niet goed-
keurde nam hij het wel op voor haar wegens de verdiensten die zij toen al 
had voor de Nederlandse literatuur in Duitsland. Otten rechtvaardigde zich 
met het argument dat toen zij ziek was, Heijermans de vertaalrechten van het 
toneelstuk Ghetto zonder overleg aan een ander had verstrekt.49 Otten had 
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de vertaling nagenoeg voltooid en had toen ter compensatie vertalingen van 
zijn schetsen, zonder toestemming en vergoeding, aan een feuilleton-cor-
respondentiebureau verkocht dat deze in diverse kranten en bladen wist te 
plaatsen.50 De kwestie laaide weer op toen in 1907 onder het kopje ‘Schande’ 
melding werd gemaakt van het verschijnen van acht gebundelde Falklandjes 
bij de uitgever Deutsche Verlags-Anstalt in vertaling van Else Otten. 

Afb. 3.8. Else Otten. Afkomstig uit het fotoalbum van Frederik van Eeden (UBA)
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Ook uit andere talen vertaalde zij in het Duits.51 Otten verwierf een goed inko-
men uit het vertaalwerk en liet zich professioneel secretarieel ondersteunen. 
Uit een vraaggesprek met Emmy van Lokhorst in De Telegraaf uit 1927 weten 
wij meer over haar werkwijze en leefstijl. Op de vraag hoe lang zij werkt ant-
woordt zij: 

‘Ik werk zoo raar. Ongeregeld als geen tweede, schrijven doe ik zelden. 
Ik dicteer alles. Soms vijf dagen achtereen, 8 à 10 uur per dag. Mijn steno- 
typiste heeft dan ongeveer twee maanden werk. Vroeger had ik een heel 
bureau, dan dicteerde ik eerst de een, dan den ander en zoo verder. Als 
een boek gauw af moest, was dat de snelste weg. Ik kan sterk geconcen-
treerd en in razend tempo werken, maar soms werk ik een paar weken 
heelemaal niet. Dien tijd besteed ik dan aan “propaganda”, het brengen 
van bezoeken, lezen, stukken zien enz. Ik heb een groot huis en ontvang 
bijna elken middag: ik ken natuurlijk veel acteurs en actrices. Elken winter 
geef ik een groot feest, daar komen dan ook stars van het seizoen uit de 
filmwereld.’52

Zij maakte met auteurs in brieven en via contracten afspraken dat zij als eerste in 
aanmerking kwam voor de vertaalrechten in het Duitse taalgebied. In vrijwel alle 
gevallen zocht zij zelf een uitgever. Dat liep niet altijd vlot en sommige vertalin-
gen hebben jarenlang op de plank gelegen. In tegenstelling tot Raché schreef zij 
weinig artikelen, een enkele keer wel inleidingen bij haar vertalingen.53 

Afb. 3.9. Fragment van het artikel van Emmy 
van Lokhorst in De Telegraaf van 29-10-1927.
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Haar initiatief om de vertaalrechten van Couperus te verkrijgen nam zij 
in 1894. Zij begon met Eene illuzie te vertalen, een bundel verhalen die in 
1892 bij Veen was verschenen. Zij probeerde de afzonderlijke verhalen in 
tijdschriften geplaatst te krijgen. Het verhaal Uitzichten over de uitzich-
ten uit hotelkamers heeft zij misschien wel vertaald maar dit kreeg zij niet  
geplaatst. De andere verhalen en de vertaling van Hooge troeven verschenen in 
diverse tijdschriften en bij Verlag Siegfried Cronbach in de bundel ‘Novellen’ 
in 1897.54 Deze bundel kreeg weinig publiciteit. Dat het Otten bij Cronbach 
lukte is mede te danken aan het feit dat Cronbach ook uitgever was van het lite-
raire tijdschrift Monatsschrift für Litteratur und Kunst waarin Hohe Trümpfe 
in feuilleton werd gepubliceerd. In 1924 wist zij de vertaling door te verkopen 
aan Ullstein Verlag. Ik kom daar bij de titelhistorie uitvoerig op terug.
 Otten nam regelmatig contact op met Couperus als er weer een nieuw 
boek van hem verscheen in Nederland. Uit de beschikbare correspondentie 
is op te maken dat zij voor het eerst in de zomer van 1895 contact had met 
Veen en Couperus. In een brief aan Veen vraagt Couperus te reageren op het 
verzoek van Otten om Epiloog te vertalen.55 In een brief van juli 1895 meldt 
Couperus dat Otten naar Wereldvrede had gevraagd. Veen en Minden waren 
toen al bezig met de productie van beide boeken.56 Dit is het ondersteunen-
de bewijs dat Otten niet de vertaalster is van Majestät, zoals dat in diverse  
publicaties is vermeld.57 In de volgende jaren probeerde zij de vertalingen 
van Metamorfoze en Psyche te plaatsen.58 Helaas lukte het Otten niet, na 
het eerste succes, meer vertalingen van Couperus bij een uitgever geplaatst 
te krijgen. Pas in 1916 lukte het haar weer Couperus te plaatsen. Ondertus-
sen had zij wel succes met andere Nederlandse en Vlaamse auteurs. Rond 
1911 had zij meer dan 50 romans en zo’n 20 toneelstukken en circa 1.500  
fragmenten vertaald en gepubliceerd weten te krijgen.59 Haar activiteiten 
bleven ook in Nederland niet onopgemerkt. Door de Nederlandse gezant 
in Berlijn werd zij gezien als de artistiek-literaire schakel tussen Nederland 
en Duitsland.60 In 1912 werd zij uitgenodigd om lid te worden van de Maat-
schappij der Nederlandse Letterkunde. Ook de pers had belangstelling en 
publiceerde interviews met haar.61 Ondanks de moeite die het kostte om 
voor Couperus belangstelling te wekken, liet zij hem niet vallen en bouwde 
zij een goede relatie met de schrijver op. 

Door invoering van de Nederlandse ‘Auteurswet 1912’ werden auteursrechten 
ook in het buitenland erkend en beschermd en kregen Otten en Couperus 
meer rechtszekerheid. Ook door de invoering van de Duitse uitgeverswet in 
1901 waren de rechten en onderhandelingspositie van auteurs en vertalers 
al sterker geworden. Otten vroeg in een brief uit januari 1913 alle nog niet 
vertaalde boeken van Couperus aan. Veen wilde deze alleen met 50% korting  
leveren.62 Waarschijnlijk is zij, toen het gebruikelijke werk in aanloop naar 
de Eerste Wereldoorlog steeds moeilijker te plaatsen was, Couperus gaan 
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vertalen. Aan de andere kant liep ook het aanbod van oorspronkelijk Duits 
werk sterk terug en kwam er ruimte voor bepaalde genres vertaald werk, 
zoals de historische romans van Couperus. 
 De vertaling van De berg van licht kreeg zij in 1916, midden in de Eerste 
Wereldoorlog, geplaatst bij de vermaarde Literarische Anstalt Rütten & 
Loening te Frankfurt am Main, die het uitgaf onder de titel Heliogabal. De 
eerste oplaag van 2.000 exemplaren was in twee maanden uitverkocht en 
er verscheen een herdruk van eveneens 2.000 exemplaren. Zij was met de 
vertaling al in 1912 begonnen, zo is te lezen in een interview uit dat jaar.63 Dat 
Couperus weer in de belangstelling kwam is mede te danken aan het suc-
ces van de Vlaamse auteurs in Duitsland. Door Borngräber, die in 1919 de 
titel overnam van Rütten & Loening, werd Couperus in eerste instantie bij 
de aankondiging van Xerxes ook als Vlaamse auteur in de markt gezet.64 Het 
succes van Heliogabal leidde niet onmiddellijk tot meer plaatsingen van ver-
talingen bij andere uitgevers. Zoals eerder vermeld, was de productie van nieu-
we boeken sterk teruggelopen. Pas na afloop van de Eerste Wereldoorlog lukte 
het Otten weer Couperus geplaatst te krijgen. Vanaf 1919, het eerste jaar na 
de 1e wo, wist Otten nagenoeg elk jaar tot 1929 een of meer titels van Coupe-
rus bij diverse uitgevers geplaatst te krijgen. In het eerste jaar na de oorlog 
wist zij drie boeken van Couperus bij drie verschillende uitgevers onder te 
brengen. In 1920 zelfs vier boeken bij vier verschillende uitgevers en in 1921 
weer drie boeken; twee bij uitgevers die al eerder werk van Couperus hadden 
uitgebracht en een bij een nieuwe uitgever. In 1922 lukte het niet, maar in de 
jaren daarna telkens weer een of twee boeken. In 1929 verscheen de laatste 
nieuwe vertaling. Door de hoeveelheid titels in één jaar voelde Otten zich 
genoodzaakt hier melding van te maken in het nawoord van Das schwebende 
Schachbrett. Otten schreef: 

‘Aus einigen letzter Zeit laut gewordenen Pressestimmen spricht sich 
sehr deutlich die irrige Auffassung, als habe der niederländische Dichter 
Louis Couperus seine Werke in ebenso rascher Aufeinanderfolge produ-
ziert, wie ich sie in deutschen Übertragungen veröffentliche. Als Übers-
etzerin und Herausgeberin des Couperusschen Gesamtwerkes lege ich 
Wert darauf, festzustellen, daß die Publikationsfolge der Originalwerke 
der Folge der deutschen Ausgaben nicht entspricht.’65

Bovenstaande opmerking versterkt de veronderstelling dat Else Otten de 
vertalingen op de plank had liggen en tegelijkertijd verschillende uitgevers 
probeerde te interesseren om ze te publiceren. Zo lukte het haar tien verta-
lingen in drie jaar te plaatsen. 
 Tabel 3.2 geeft een overzicht van de verschijningsjaren van Ottens vertalingen 
en de uitgevers waar de eerste druk bij is ondergebracht. Opvallend is daarbij dat 
zeven titels, gemerkt met een *, naderhand van uitgever zijn gewisseld. Bij de 
titelhistorie in hoofdstuk 5 volgt een uitgebreide analyse van het hoe en waarom.
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Afb. 3.11. De werkkamer van Else Otten in haar zomerverblijf (foto ongeveer uit circa 
1920).

Afb. 3.10. Het huis waar Else Otten met haar vriendin Helene Siegfried zomers door-
bracht (foto uit circa. 1920).
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Otten had in het begin moeite om voor de vertaalrechten te betalen. Veen 
vroeg in 1896 voor de vertaalrechten van Metamorfoze M 250,=.66 Voor de 
rechten van Iskander betaalde zij 1.800 gulden, zoals vermeld in het contract 
van 30 mei 1925. Zij was op dat moment waarschijnlijk zeker dat de vertaling 
werd uitgegeven bij Reclam. Toch ging het om een groot bedrag, 1.800 gul-
den stond in 1925 qua koopkracht ongeveer gelijk aan ruim € 12.000,=.67 In 
het contract was ook een clausule opgenomen dat zij wijzigingen in de tekst 
mocht aanbrengen om de tekst aan te passen aan de Duitse smaak. Door de 
manier van werken, al lezende dicteren, vertaalde Otten de boeken van Cou-
perus tamelijk vrij, waar in Nederland soms kritisch op werd gereageerd.68 
Voor de roman Am Wege der Freude kreeg Otten van de Duitse uitgever 
een aanzienlijk bedrag. Zoals beschreven in paragraaf 5.11 weten wij dat zij  
M. 7.000 voor de vertaling van de Duitse uitgever heeft gekregen. Een zeer 
redelijke beloning voor het vertaalwerk.69 Daarbij moet wel gemeld worden 
dat bij alle verkregen vertaalrechten Else Otten het financiële risico liep. In 
bijlage 6 heb ik geprobeerd, zover mij bekend, de inkomsten en uitgaven 
voor vertalingen van Couperus op een rij te zetten, gebaseerd op brieven, 
contracten en vermoedelijke inkomsten.

De uitgever Veen bemoeide zich na verloop van de tijd liever niet meer met de 
vertaalrechten. De verhoudingen met Couperus waren na 1904 bekoeld ge-
raakt nadat Veen, om de schulden van Couperus te verlichten, de rechten voor 

Afb. 3.12. Else Otten in haar werkkamer (foto uit circa 1920).
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de herdrukken en enkele in productie zijnde boeken had afgekocht. Veen was 
niet meer bereid het gevraagde honorarium te betalen omdat de verkopen 
van het werk van Couperus zwaar tegenvielen. Couperus ging vanaf 1911 dan 
ook met andere uitgevers in zee. Rond 1917 liet Couperus de onderhandelin-
gen over vertaalrechten over aan August Reyding (1863 – 1930), directeur 
van ‘Nederlandsch en Internationaal Bureau voor Auteursrecht’, een onder-
deel van de ‘Vereeniging van Letterkundigen’. Via dit Bureau onder handelde 
Otten ook over de film- en toneelrechten van Couperus’ werk en betaalde daar 
veel geld voor. Filmmaatschappijen betaalden aan de rechthebbende voor-
schotten om de rechten van te verfilmen romans te krijgen.70 Otten had zelf 
in 1912 in Berlijn het ‘Internationaal Bureau voor opvoerings- en auteursrecht’ 
mede opgericht om haar belangen en die van anderen te beschermen. Kennelijk 
viel het haar te zwaar en zocht zij samenwerking met het auteursrechtenbureau 
van de Vereeniging van Letterkundigen. In diverse bladen werd het volgende 
bericht uit de Nieuwe Courant overgenomen, het luidde:

‘Internationaal Bureau voor opvoerings- en auteursrecht. - Mr. h.l. de 
Beaufort, te Amsterdam, heeft de leiding aanvaard van dit bureau, ‘t welk 
door mej. Else Otten en de heer j.j. Bruna verleden jaar te Berlijn werd 
opgericht. Het bureau is nu naar Amsterdam verplaatst. Else Otten blijft 
als ‘litterarischer Beirat’ in Duitschland voor het i.b.o.a. werkzaam.’71

De band tussen Couperus en Otten was in de loop der jaren zeer vriendschap-
pelijk geworden en ze ontmoetten elkaar regelmatig, zowel in Nederland als 
in Duitsland. Na het overlijden van Couperus in 1923 deed zij zaken met zijn 
vrouw. Couperus’ vrouw volgde de lijn die haar man voor het overlijden had 
bepaald, door Otten de vrije hand te geven met haar vertalingen. Otten had 
al jarenlang respect betoond voor het werk van Couperus, het actief in Duits-
land gepromoot en de laatste jaren niet zonder succes. In 1929 verscheen haar 
laatste vertaling van Couperus en in 1931 de laatste herdruk.
 Else Otten overleed op 22 januari 1931 in Düsseldorf. De rechten op haar ver-
talingen kwamen naar Duits recht in 2001, 70 jaar na de dood van de maker, vrij.
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L.J. Veen. Getekend door Jan Toroop op hout, 1915. (Particuliere collectie)
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De 23 vertalingen die in Duitsland verschenen, kwamen van vijf verschil-
lende Nederlandse uitgevers. Dat waren: l.j. Veen, Van Holkema & Waren-
dorf, Nijgh & Van Ditmar, de Wereldbibliotheek en h.p. Leopold. Bij Veen 
verschenen 29 titels van Couperus waarvan er 13 in het Duits zijn vertaald, 
waaronder Noodlot, de titel die in 1896 van Elsevier werd overgenomen. Van 
vijf titels bij Van Holkema & Warendorf werden er drie vertaald, van vijf 
titels bij Nijgh & van Ditmar vier, van de twee titels bij de Maatschappij voor 
Goede en Goedkoope Lectuur (Wereldbibliotheek) één en bij Leopold ver-
schenen beide uitgaven in Duitse vertaling.1 
 In Duitsland zijn er 18 uitgevers die een vertaling van Couperus hebben 
uitgegeven. Behalve in het geval van Veen zijn er geen aanwijzingen dat de 
andere uitgevers directe contacten met de Duitse uitgevers over Couperus 
gehad hebben. Ook zijn er geen aanwijzingen dat de Duitse uitgever de  
Nederlandse uitgever actief benaderde; de Duitse uitgever deed zaken met 
de vertaler. 
 Nadat de Auteurswet 1912 in werking was getreden en een vertaler vooraf 
toestemming van de rechthebbende moest hebben, heeft Couperus de ver-
taalrechten zelf behouden en dus niet overgedragen aan zijn Nederlandse 
uitgevers, zoals uit briefwisseling en contracten met Nederlandse uitgevers 
is gebleken.2 De onderhandelingen met vertalers over vertaalrechten deed 
Couperus in het begin meestal niet zelf maar hij schakelde zijn uitgever Veen 
in. Dat de uitgevers het geen probleem vonden de vertaalrechten niet te be-
zitten is begrijpelijk. De Nederlandse uitgevers verwachtten geen inkom-
sten uit vertaalrechten van de door hen uitgegeven titels. Daarbij kwam dat 
Couperus in Duitsland en ook voor het Engelse taalgebied inmiddels vaste 
vertalers had waarmee hij persoonlijke banden had gekregen.

De geschiedenis van de uitgeverijen en haar relatie met Couperus worden 
hierna kort beschreven. Omdat de correspondentie tussen Veen en Coupe-
rus grotendeels bewaard is gebleven, is over Couperus en de relatie met Veen 
veel onderzocht en beschreven in eerder aangehaalde werken. De basis van 
de geschiedenis van l.j. Veen komt vooral uit één bron.3 De historie van deze 
uitgeverij heb ik aangevuld met enkele minder bekende gegevens uit andere 
bronnen.
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4.1  Uitgevers van Couperus in Nederland

4.1.1 Uitgeverij l.j. Veen4 

Lambertus Jacobus Veen (1863 – 1919) was zijn uitgeverij in 1887 in Amster-
dam gestart door het overnemen van enkele fondsen van derden en het ont-
wikkelen van eigen uitgaven, waaronder vertaald werk. Binnen enkele jaren 
wist hij een gevarieerd fonds op te bouwen. j.l. Beijers uit Utrecht had na 
het stoppen van diens uitgeverij in 1886 een deel van de voorraden verkocht 
via een fondsveiling.5 A. Rössing uit Amsterdam kocht daar voor 8 cent per 
stuk 236 exemplaren van de dichtbundel van Couperus, Een lent van vaerzen 
uit 1884.6 Enkele jaren later in november 1890 ging Rössing failliet en kocht 
Veen de voorraden onderhands van de curator.7 Door deze aankoop had Veen 
nu twee titels van Couperus in handen, Een lent van vaerzen en Orchideeën, 
in 1886 uitgeven door Rössing. Veen wilde, als jong beginnend uitgever, ook 
de nieuwe titels van Couperus uitgeven om zijn ambities als uitgever van 
onder andere moderne literatuur verder te realiseren. Eline Vere was reeds 
in 1889 bij Van Kampen te Amsterdam verschenen en het was binnen uitge-
verskringen bekend dat deze uitgever geen nieuwe titel van Couperus meer 
in het fonds wilde.8 Veen had Couperus geschreven en vernam dat Noodlot 
(1891) al toegezegd was aan de Amsterdamse uitgever Elsevier. Veen heeft 
diverse malen geprobeerd deze titels over te nemen, wat alleen met Noodlot 
gelukt is. Couperus had hier overigens ook bij Veen op aangedrongen, na-

Afb. 4.1. De twee onderhands aangekochte titels van Couperus uit de boedel van de 
uitgever A. Rössing.
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dat de persoonlijke verhoudingen met j.g. Robbers, directeur van Elsevier, 
waren verslechterd.9 Robbers was hiertoe pas bereid toen in 1896 de tweede 
druk nagenoeg uitverkocht was. 

De eerste uitgave die Veen zelf van Couperus kreeg, was Extaze in 1892, ge-
volgd in 1893 door Eene illuzie en Majesteit, in 1894 Reis-impressies, in 1895 
Williswinde en Wereldvrede, en in 1896 Hooge troeven en De verzoekingen 
van de H. Antonius, een bewerking van het werk van Gustave Flaubert. Tot 
aan zijn dood publiceerde Couperus nagenoeg elk jaar een of meer titels.10 
De samenwerking met Veen zou bijna 25 jaar duren, zij het de laatste 10 jaar 
met tussenpozen. Van de 47 zelfstandige titels heeft Veen er 29 uitgegeven. 
Hierover later meer.

Veen was de uitgeverij gestart in een klein pand aan de Prinsengracht 471. 
Reeds in 1891 moest er naar een groter pand worden uitgekeken en viel de 
keus op Herengracht 30. Ook dit pand voldeed op den duur niet meer en in 
1900 werd het pand aan Keizersgracht 687 aangekocht om vervolgens rond 
1907 op dezelfde gracht te verhuizen naar nummer 485. Lang werd boven 
de zaak gewoond. Maar na zijn huwelijk en uitbreiding van het gezin kocht 
Veen een moderne in aanbouw zijnde étagewoning aan de Lairessestraat 6. 
In deze woning hebben, op de leegstaande etages, Stijn Streuvels en de an-
dere Belgische vluchtelingen verbleven.11 In 1920 verhuisde het bedrijf naar 
de Leidsegracht 76-78 waar de uitgeverij tot aan de reorganisatie aan het eind 
van de zestiger jaren gevestigd bleef.

Afb. 4.2. Het kleine pand aan de Prinsengracht waar de uitgeverij was gevestigd.
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Vanaf het begin had Veen personeel in dienst voor de administratie en het 
magazijn. Op 1 november 1888 kwam a.p. Abramsz (1870 – 1937) in dienst 
die in de geschiedenis van de uitgeverij een belangrijke rol zou spelen. Hij 
bleef tot aan zijn dood op 23-12-1937 verbonden met de uitgeverij en had 
sinds de dood van l.j. Veen in 1919 de leiding van de zaak overgenomen. In 
1930, toen Uitgeverij l.j. Veen werd omgezet in een n.v., werd hij benoemd 
tot directeur. Ook a. Staller (1883 – 1960), in 1900 in dienst getreden, had 
een belangrijke rol in de continuïteit van het bedrijf. Hij werd na het overlij-
den van Abramsz benoemd tot procuratiehouder en bleef ook na zijn pensi-
onering werkzaam voor de uitgeverij.12

De gelukkige omstandigheid doet zich voor dat ik als nazaat van de uitgever 
beschik over documenten en andere informatiebronnen die de reconstructie 
van de familieverhoudingen binnen Veen kunnen verduidelijken.13

 Veen, in 1900 getrouwd met Clara w. Paehlig (1880 – 1918), kreeg vijf kin-
deren waarvan een zoon binnen een jaar overleed. Twee van de kinderen 
zouden later in de uitgeverij komen: m. Th. (Mies) Veen (1901 – 1980) en l.j. 
(Bert) Veen jr. (1907 – 1973). Deze waren te jong en te onervaren om, direct 
na het overlijden van hun vader in september 1919, in de leiding van de zaak 
te komen. Net als senior zelf was ook zijn zoon op twaalfjarige leeftijd wees 
geworden. De geschiedenis herhaalde zich want ook de moeder was een jaar 

Afb. 4.3. Het gezin Veen. Afb. 4.4. De titelpagina van het jubileum-
boek bij het 25-jarige bestaan.
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eerder op 38-jarige leeftijd overleden. Tot toeziend voogd en zaakwaarnemer 
werd benoemd Egbert a. Veen (1880 – 1952), deze werd bij de omzetting in 
een n.v. president commissaris. In 1941, toen de kinderen Mies en Bert tot de 
directie waren toegetreden, trad deze af: zijn taak zat erop. Egbert Veen was de 
zoon van de broer van Veen Sr. en zat in de directie van de Verkade Fabrieken 
te Zaandam. De twee oudste kinderen Mies en Thees konden na de dood 
van hun vader zelfstandig blijven, de twee jongste, Carla en Bert werden in 
Sneek opgevoed bij de Doopsgezinde dominee Schuurmans. Mies ging in 
1920 in de zaak werken.14 In 1924 kwam Rinse van der Velde (1904 – 1965), 
de zoon van de bekende Friese uitgever en boekhandelaar, bij de uitgeverij. 
Hij trouwde in 1929 met Carla Veen (1905 – 1983), het huwelijk hield niet 
lang stand, de scheiding werd in 1934 uitgesproken. Mies Veen trouwde in 
1926, nadat zij eerder verloofd was geweest met een Zwitserse hoteleigenaar 
uit Luzern, met g.w. Bodenhausen (1896 – 1944). Ook dit huwelijk duur-
de niet erg lang en de scheiding werd in 1934 uitgesproken. Bodenhausen 
trouwde in hetzelfde jaar met zus Carla. Mies kreeg vrij snel daarna een re-
latie met de Hongaarse uitgever Kálmàn g. Kollár (1898 – 1950) en huwde in 
1938 met hem.15 Kollár werd in de directie van uitgeverij Veen opgenomen. 
Er is weinig verbeelding voor nodig dat dit spanningen in de leiding van de 
uitgeverij met zich bracht; voor Rinse van der Velde een van de redenen om 
in 1941 over te stappen naar uitgeverij Van Holkema & Warendorf.16 Na het 

Afb. 4.5. Het personeel van uitgeverij L.J. Veen in 1947 bij het zestigjarig jubileum.
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vertrek van Van der Velde kwam ook l.j. Veen jr. uiteindelijk in de directie. 
Hij werkte toen al enige tijd in de zaak, na ervaring te hebben opgedaan in 
binnen- en buitenland. Nu beide kinderen in de directie zaten, trok Egbert 
Veen zich terug uit de Raad van Commissarissen. c.w. Bodenhausen, oud 
Vicepresident Raad van Nederlands Indië, en h. Gorter werden de nieuwe 
commissarissen, Johan van der Woude werd adviseur. In de nieuwe situa-
tie waren niet alle spanningen binnen de directie verdwenen. Tussen broer 
en oudste zus boterde het niet. Mies, na de vermissing van Kollár niet meer 
hertrouwd, gunde haar broer met vijf potentiële opvolgers de zaak niet. Mies 
had in 1960 afscheid genomen als directeur en was benoemd in de Raad 
van Commissarissen en stelde daarna alles in het werk, om op grond van de 
overeenkomst met Kluwer, de aandelen niet aan de familie, maar in 1965 aan 
Kluwer over te dragen.17 Het conflict is zo hoog opgelopen dat Mies niet op 
de begrafenis is gekomen toen haar broer in 1973 overleed. Mies werd in de 
directie opgevolgd door j.w. Voorn, die reeds in 1936 in dienst van de uitge-
verij was getreden.

Veen had in de loop van de jaren een bloeiende en winstgevende uitgeverij 
opgebouwd met een gevarieerd fonds en belangrijke auteurs uit binnen- en 
buitenland. In het eerste jaar was het meest winstgevende boek Veldpost 
van Carmen Sylva, vertaald uit het Duits, met een winst van ƒ514,97. In 
1888 was Dwaalwegen van dezelfde auteur de best renderende titel. Veen is 
vooral bekend geworden als uitgever van Couperus en de Vlaamse auteurs 
Stijn Streuvels en Guido Gezelle. Maar hij was ook uitgever van werken van 
Willem Kloos en zijn vrouw Jeanne Reyneke van Stuwe, Henri Borel en vele 
anderen. Naast de eerder genoemde literaire uitgaven werden ook kinder- en 
schoolboeken, wetenschappelijke en technische boeken en diverse tijd-
schriften uitgegeven. De bekendste tijdschriften waren De Hollandsche Lelie, 
Onze Kunst en Ons Thuis. 
 Veen ontwikkelde niet alles zelf maar nam ook regelmatig fondsen of titels 
van andere uitgevers over. In de jubileumcatalogus komt men frequent over-
genomen titels tegen. Niet onvermeld mag blijven de samenwerking met de 
Belgische drukker Jules De Praetere waarvan de briefwisseling met Veen 
door Van Vliet openbaar gemaakt is.18 In 1942 kwam het tot samenwerking 
en financiële deelneming in Het Kompas, een in Antwerpen gevestigde uit-
geverij, die ook enkele uitgaven van Couperus heeft gepubliceerd.19 De uit-
geverij Het Kompas n.v., opgericht in 1927, is in 1950 failliet gegaan. 
 In 1970 zijn de uitgeverijen binnen het Kluwerconcern gehergroepeerd 
naar specialisatie. Veen, op dat moment bij het publiek bekend om de  
Amstelpocketreeks, werd samengevoegd met Bosch & Keuning waar later 
het Veen Bosch & Keuning (vbk) concern uit is ontstaan toen Kluwer zijn 
algemene uitgevers verzelfstandigde. 
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De initiatieven van Veen met Couperus
Toen Veen feitelijk de vaste uitgever van Couperus was geworden, probeerde 
hij goede afspraken met Couperus te maken over de vertalingen. De eerste 
vertalingen van zijn romans zijn op initiatief van de vertalers tot stand geko-
men en bij Duitse uitgevers geplaatst. De belangstelling voor wereldliteratuur 
in Duitsland begon helaas kort na de eeuwwisseling alweer terug te lopen.20

 Met Majesteit en Wereldvrede meende Veen goed verkopende titels 
in handen te hebben, die het waard waren om vertaald te worden. Voor  
Majesteit (Majestät) en Wereldvrede (Weltfrieden) heeft Veen zelf vertalers 
gezocht en in de vertalingen geïnvesteerd. Dit was geen gebruikelijke gang 
van zaken, meestal ging het initiatief uit van vertalers. In de balansboeken 
zijn geen andere voorbeelden te vinden. Daarom heeft Veen vooraf afspra-
ken willen maken over de verdeling van de opbrengsten uit vertalingen.21

 In afbeelding 4.6 is te zien dat Veen op de balans van 1895 voor Majestät 
en Weltfrieden een bedrag van respectievelijk ƒ372,23 en ƒ416,23 in de jaarre-
kening heeft opgenomen als onderhanden werk; de verschijning in Duitsland 
was nog niet gerealiseerd. Gezien de cijfers achter de komma zijn er twee mo-
gelijkheden. Er is voor de vertaling per woord betaald, nu gebruikelijk bij ver-
talingen in opdracht, of er is een bedrag ineens in marken betaald. Uit bewaard 
gebleven correspondentie kan de conclusie getrokken worden dat het een be-
drag ineens is geweest.22 Het is dus zeer waarschijnlijk dat de vertaalster, mej. 
v.d. Heiden, in Duitsland woonachtig was en er, zoals gebruikelijk in die tijd, 
een rond bedrag was afgesproken. 
 Majestät en Weltfrieden werden ondergebracht bij Verlag von Heinrich 
Minden, gevestigd in Leipzig en Dresden. Zeer waarschijnlijk kende Veen 
Minden persoonlijk van zijn studie aan de handelsschool in Osnabrück waar 

Afb. 4.6. Fragment uit het balansboek van het jaar 1895, blad 79. 

Afb. 4.7. Fragment uit het verlies- en winstoverzicht uit de jaarkolommen 1895 en 1896.

Afbeelding 4.8. Fragment uit het verlies- en winstoverzicht uit de jaarkolommen 1897 
en 1898.
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Veen zijn opleiding afsloot.23 Het is niet gewaagd te veronderstellen dat Veen 
de vertalingen probeerde onder te brengen bij een uitgeverij waarmee hij al  
een goede relatie had opgebouwd.24 Immers, de Engelse vertaling van Majesteit  
(Majesty) had hij ondergebracht bij t. Fisher Unwin waar hij stage had ge-
lopen. Wegens het verlies op Majesty, is het vervolg Wereldvrede nimmer 
in een Engelse vertaling verschenen. Ook hier had Veen er een gezamenlijk 
project van gemaakt. Na de ervaring met Majesty schreef Unwin aan Veen 
dat hij geen nieuwe gezamenlijke projecten meer wilde. De vertaling was ge-
maakt door de later gerenommeerde vertaler Alexander Teixeira de Mattos.

Uit de briefwisseling tussen Couperus en Veen is ook op te maken dat Minden 
voor de vertaling niet heeft betaald aan Veen; de risico’s zijn gedeeld. Toen 
Veen van Minden vernam dat de verkoop in 1895, het eerste jaar van verschij-
ning, teleurstellend was, moest hij verlies nemen. In 1896 heeft Veen op de 
vertaling van Majesteit een verlies van ƒ238,86 genomen en op Weltfrieden 
ƒ346,89. Veen heeft dan ook in eerste instantie van Minden niet meer dan 
ƒ133,37 aan vergoeding voor Majestät en ƒ69,34 voor Weltfrieden ontvangen 
(afb. 4.7). Voor zover bekend heeft Veen van deze ontvangen bedragen niets 
aan Couperus afgedragen. Uit latere correspondentie blijkt dat er tussen 
Minden en Veen een royaltyregeling is afgesproken.25 In 1898 zien wij name-
lijk in de boeken een opbrengst verantwoord van respectievelijk ƒ81,00 en 
ƒ81,36. Van deze titels zijn later in de boeken geen opbrengsten van Minden 
meer verantwoord, hoewel er in latere jaren wel verkopen geweest zijn (afb. 
4.8). 

Over de precieze afspraken tussen Veen en Minden zijn geen documenten 
gevonden. Uit de kopieboeken en losse correspondentie is wel af te leiden 
dat er bijzondere afspraken waren gemaakt. 
In de brief van 25 februari 1897 schrijft Minden dat door de slechte kritieken, 
de verkoop niet goed gaat.26

Alle meine Bemühungen, beide ausgezeichneten Werke von Couperus, 
‘Majestät’ und ‘Weltfrieden’ in Deutschland zu verkaufen, scheinen völlig 
vergeblich zu sein. Die Kritik hat sich gänzlich ablehnend verhalten und 
dem Publikum fehlt leider das notwendige Verständnis. Ich habe noch 
über 2000 Bände der beiden Werke auf Lager, vielleicht findet sich dort 
eine angesehene Exportbuchhandlung, welche geneigt wäre eine grössere 
Anzahl, wenn auch sehr billigen Preises, für den Export anzukaufen. Ich 
meinerseits würde auf jede einigermassen acceptable Offerte eingehen 
und möchte Ihnen, sehr geehrter Herr, solches ebenfalls anraten.

Minden heeft van Couperus dus nog 2.000 boeken in voorraad en vraagt 
Veen om de vrije hand. Ook in de briefkaart van juni 1898, meer dan een 
jaar later, herhaalt Minden dat. In augustus 1898 komt er een afrekening en 
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schrijft Minden dat er 150 exemplaren van Majestät en 128 van Weltfrieden 
verkocht zijn met een royalty van M. 0,90 en nog 50 exemplaren met een 
royalty van M. 0,50 en dat hij dus M. 275,20 verschuldigd is. Minden schrijft 
ook weer over een gemeenschappelijk project. Dat wordt bevestigd in een 
brief 14 dagen later, waarin een bijdrage van 60 mark gevraagd wordt voor 
een nieuwe folder. In 1901 volgt er nog een afrekening die Veen echter verge-
ten is, zoals blijkt uit de volgende brief.27

Ich sehe aus Ihrem Circular dass von Couperus, Stille Kraft wieder eine 
neue Auflage kommt und kommt bei mir die Frage auf wie es steht mit 
Majestät und Weltfrieden.
Ich habe seit 1898 nichts mehr davon gehört und kostet mir die Ge-
schichte doch immer 425 Gulden und Sie werden doch kein neues Buch 
von Couperus verlegen, wenn Sie an die Andere soviel verloren hatten.
Wir haben die Bücher für gemeinsame Ausgabe gegeben und wollte ich 
gern Abrechnung haben,
Abwartend nach vielen Grüssen hochachtungsvoll.

In zijn brief van 30 sept. 1904 bevestigt Veen de ontvangst van M. 101,70 en 
vermeldt dat het toch nog goed is afgelopen en dat hij inderdaad vergeten 
was dat Minden in 1901 al een bedrag van M. 138 had betaald. Opvallend is 
dat al deze opbrengsten niet meer in de jaarstukken voorkomen. Er is nog 
een belangrijke conclusie te trekken uit de jaarstukken: betaalde honoraria 

Afb. 4.9. Het van Couperus cadeau gekregen inktstel bij het 12½-jubileum.29
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werden na verschijning van het boek, in zijn geheel, in hetzelfde jaar als kos-
ten genomen. Dus niets van de betaalde honoraria werd in de kostprijs van 
het boek verwerkt.28

 Zoals in paragraaf 5.3 en 5.4 beschreven wordt, heeft Minden deze titels 
in een later stadium toch herdrukt. Daarover is echter geen correspondentie 
gevonden. 

Na een eerste geslaagde poging kreeg Veen het niet meer voor elkaar om ver-
talingen bij andere uitgevers te plaatsen. Zoals eerder vermeld heeft Minden 
nog wel de vertaling van De stille kracht (1900) uitgegeven. Deze was ook 
niet op initiatief van Veen of Minden tot stand gekomen maar, zoals beschre-
ven in hoofdstuk 3, door toedoen van de vertaalster Gräfin von Wengersky. 

In september 1899 werd het 12½-jarig bestaan van de uitgeverij gevierd en 
gaf Couperus zijn uitgever een bijzonder cadeau in de vorm van een inkt-
stel met zilveren boek waarop de afbeelding van het omslag van Majesteit. 
Hiermede drukte Couperus de waardering voor zijn uitgever uit. De ge-
schiedenis tussen Veen en Couperus is een heel bijzondere en er is veel over 
geschreven, met name door h.t.m van Vliet, f.l. Bastet en h.w. van Tricht. 
De verwachting van Veen was dat Couperus een succesvolle auteur zou wor-
den en daarom was hij bereid te investeren en hoge honoraria te betalen. Uit 
de eerder genoemde boekhouding kunnen we ook afleiden hoe rendabel de 
uitgaven van Couperus waren over de jaren 1892 tot 1898. Tot 1898 werd een 
winst verantwoord van ƒ21.755,-, voornamelijk veroorzaakt door het suc-
ces van Majesteit en Wereldvrede, die gezamenlijk in die periode een winst 
maakten van ƒ12.598,-. In dezelfde periode werd aan honorarium ƒ15.150,- 
betaald.30 Gezien het feit dat betaalde honoraria in het jaar van verschijnen 
direct als kosten werden genomen kan de conclusie getrokken worden dat 
de uitgaven nauwelijks rendabel waren. En nadat in 1904 de herdrukrech-
ten werden afgekocht, voelden beide partijen zich er niet gelukkig mee.31 In 
totaal heeft Veen aan honorarium rond de ƒ55.000,- betaald, (zie bijlage 8.)

Geen enkele titel van Couperus, verschenen na 1904, heeft een herdruk ge-
kend en de voorraden raakten pas uitverkocht in de Tweede Wereldoorlog. 
De laatste titel die Veen van Couperus uitgaf is Legende, mythe en fantazie. 
Ogenschijnlijk zijn er twee drukken verschenen, maar vanaf het begin is de 
strategie geweest om er twee edities van te maken, een op groot formaat en 
opdikkend papier (1918) en een in klein formaat en dunner papier (1919), in 
twee deeltjes uit te geven. 

Na de dood van l.j. Veen Sr. (1919) had Couperus weinig vertrouwen in de 
continuïteit van de uitgeverij. Veen had verzuimd Couperus kennis te laten 
maken met zijn naaste medewerkers. Ook de leiding van de uitgeverij had 
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er weinig vertrouwen in dat Couperus weer populair zou worden. Zo ver-
kochten zij in 1935 de rechten van de vier delen De boeken der kleine zielen 
aan Van Kampen, verleende zij Querido in 1920 de licentierechten voor het 
verhaal Lucrezia, in 1935 voor Langs lijnen van geleidelijkheid en Metamor-
foze en in 1948 voor Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan. De drie 
laatste titels verschenen in de bekende Salamanderreeks. Na de oorlog werd 
in 1949 in samenwerking met Nijgh & Van Ditmar een bloemlezing uitge-
geven met de titel Mozaïek en in 1952 werd meegewerkt aan de uitgave Lou-
is Couperus, verzameld werk in twaalf delen onder leiding van Prof. Garmt 
Stuiveling. Ook werden aan Belgische uitgevers waar Veen mee samenwerk-
te licentierechten verleend. Zo is in 1951 samen met uitgeverij Het Kompas 
De stille kracht uitgegeven. In het begin van de zestiger jaren werd de poc-
ketreeks ‘Amstel boeken’ gestart. Daarin werden opgenomen de Couperus-
titels: Noodlot, Extaze, Majesteit, Wereldvrede, Psyche, Fidessa, Langs lijnen 
van geleidelijkheid, De stille kracht, De berg van licht en Van oude menschen, 
de dingen, die voorbij gaan.
 In 1973 kwamen de rechten vrij en was het werk van Couperus publiek 
domein geworden.

Afb. 4.10. De uitgave van Stille Kracht door L.J. Veen en Het Kompas. Voor beide boeken 
is hetzelfde zetsel gebruikt.
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4.1.2  Van Holkema & Warendorf 32

Deze uitgeverij is voortgekomen uit de boekhandel Scheltema en Holkema, 
nadat in 1868 de boekhandel Scheltema door Tjomme van Holkema (1843 
– 1891) was overgenomen. Na de overname startte Van Holkema ook met 
het uitgeven van boeken. Na veertien jaar waren de uitgeversactiviteiten zo-
danig gegroeid dat hij de boekhandel verkocht en alleen met de uitgeverij 
doorging. Door de dood van Tjomme van Holkema in 1891 zocht de weduwe 
een oplossing voor de voortzetting van de zaak. De kinderen waren nog te 

Afb. 4.11. De advertentie voor De Amsterdammer in de catalogus voor de Internationale 
tentoonstelling ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vereeniging ter bevorde-
ring van de belangen des Boekhandels in 1892.
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jong om de vader op te volgen. Na advies van bevriende uitgevers werd de 
uitgeverij voorgezet in samenwerking met Simon Warendorf jr. (1861 – 1918), 
een oud-medewerker van Holkema die in 1886 een eigen uitgeverij was be-
gonnen. Het bedrijf werd voortgezet onder de firmanaam Van Holkema & 
Warendorf (vh&w) met Simon als directeur. Door hem werd de spreuk be-
dacht ‘VolHardt En Waecht’. De oudste zoon van Tjomme, Arjen Buwalda 
van Holkema (1873 – 1953), kwam na het afronden van zijn opleiding ook in 
de zaak. Vooral het literaire fonds en het kinderboekenfonds ontwikkelden zich 
goed met de bekende series Warendorf’s Novellen Bibliotheek, De Hollanders op 
Reis, Oranje Bibliotheek, De Goede Kameraad en Neerlands Jeugd.

Naast Nederlandse auteurs als Justus van Maurik, Marcellus Emants, w.g. van 
Nouhuys en Joh. c. Kieviet, werd ook vertaald werk uitgebracht met auteurs 
als Mark Twain en Daniel Defoe. Daarnaast gaf vh&w ook tijdschriften uit 
zoals De Amsterdammer, later de Groene Amsterdammer en Groot Nederland 
met in de redactie Cyriel Buysse, Louis Couperus en w.g. van Nouhuys. De 
redactie was mede-eigenaar van het tijdschrift. In Groot Nederland werd veel 
werk van Couperus in afleveringen gepubliceerd voordat het in boekvorm bij 
een uitgever uitkwam. De uitgever betaalde Couperus naast een aandeel in 
de winst, vier gulden per pagina. Het is dus niet verwonderlijk dat, toen de 
relatie met Veen bekoeld was, Couperus bij Van Holkema & Warendorf aan-
klopte.33 Daar verschenen: De zwaluwen neêr gestreken (1911), Antiek toerisme 
(1911), Schimmen van schoonheid (1912), De ongelukkige (1915) en na de dood 
van Couperus drie delen Proza in 1923, 1924 en 1925. Tot aan de Tweede We-
reldoorlog haalde De zwaluwen neêr gestreken geen enkele herdruk, Antiek 
toerisme was de meest succesvolle titel met drie herdrukken, Schimmen van 
schoonheid, De ongelukkige en Proza haalden tot 1945 evenmin herdrukken.
 Toch betaalde Van Holkema & Warendorf niet de hoge honoraria die  
Couperus aan Veen vroeg. Couperus ontving voor de eerste drie boekjes 1.000 
gulden samen. Voor De ongelukkige kreeg hij 1.500 gulden.34 Couperus had dit 
werk ook aan Veen aangeboden. Deze was al met het zetten begonnen, daar 
hij dacht een definitieve overeenkomst met Couperus te hebben.35 Het zetsel 
is niet overgenomen door Van Holkema & Warendorf. Voor de eerste Pro-
za-bundel was het bedrag 2.000 gulden en bij succes eventueel meer. Het 
contract sloot Couperus vlak voor zijn dood. De twee andere bundels wer-
den met medewerking van Elisabeth Couperus samengesteld.36

Op een bijzondere wijze werd de uitgeverij betrokken bij de nu nog bekende 
uitgeverij Em. Querido. Het boekenbedrijf van Querido was in 1913 geliqui-
deerd. Vakgenoten vonden dat deze talentvolle Joodse uitgever een tweede 
kans moest krijgen. In 1915 kreeg Querido bij Van Holkema & Warendorf 
deze tweede kans; er werd hem ruimte aangeboden in het kantoor en de kos-
ten voor ondersteuning konden worden gedeeld. Ook werd hij geholpen bij 
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Afb. 4.12. De titels van Couperus die Van Holkema & Warendorf heeft uitgegeven.

de herstart van zijn uitgeverij met nieuwe uitgaven en ideeën. Zo verscheen 
in 1920 Couperus’ verhaal Lucrezia uit Schimmen van schoonheid bij Queri-
do in de serie ‘De Literaire Luxe-reeks’. Tot aan de Tweede Wereldoorlog zou 
Querido in het pand van Van Holkema & Warendorf gevestigd blijven. Door 
de Duitse bezetter moesten alle banden met Joodse bedrijven en personen 
worden verbroken. Ook Warendorf moest zijn aandeel in Van Holkema & 
Warendorf verkopen en zich terugtrekken uit de leiding van de uitgeverij. 
Op 15 februari 1941 werd Rinse van der Velde (1904 – 1965) benoemd tot 
directeur; deze was inmiddels vertrokken bij l.j. Veen.
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Van de bij Van Holkema & Warendorf verschenen titels werden naar het 
Duits vertaald: Antiek toerisme (Aphrodite in Ägypten), verschenen in 1920 
bij Rowohlt, De ongelukkige (Der Unglückliche) in 1921 verschenen bij Georg 
Müller en Lucrezia (Lucrezia Borgia) in 1926 verschenen bij Reclam. Er zijn 
geen aanwijzingen dat Van Holkema & Warendorf enige bemoeienis heeft 
gehad met het tot stand komen van deze vertalingen. Al deze titels werden 
vertaald door Else Otten.
 Omdat uitgevers niet direct op de honorariumeisen van Couperus ingingen, 
was Couperus gedwongen zijn boeken ook aan andere uitgevers aan te bie-
den. Hij deed dat niet altijd zelf maar schakelde ook zijn neef Mr. f.e. Vlie-
lander Hein (1882 – 1919) in.37 Deze wist Nijgh & Van Ditmar in Rotterdam 
te interesseren. 

4.1.3 Nijgh & Van Ditmar

De grondlegger van de uitgeverij Nijgh & Van Ditmar was Henricus Nijgh 
(1815 – 1895) die op 1 januari 1837 in Rotterdam een boekhandel begon en niet 
lang daarna ook zelf ging uitgeven.38 In die periode een vrij gebruikelijke gang 
van zaken. In 1843 richtte hij een krant op die hij in 1844 de naam Nieuwe 
Rotterdamsche Courant gaf. Nijgh & Van Ditmar hield de krant buiten de 
samen werkingsverbanden die hij later aanging. Naast de handel in boeken 
breidde het bedrijf uit met een eigen drukkerij en advertentiebureau. Ook 
werden er periodieken gestart en het bedrijf werd een brede algemene uit-
geverij. In 1864 kwam Willem Nicolaas Josua van Ditmar (1819 – 1883) in 
het bedrijf. Toen de samenwerking beviel werd ook zijn naam op 1-1-1870 
aan het bedrijf verbonden. De samenwerking werd iedere keer voor tien jaar 
overeengekomen. In 1873 verliet de oprichter het bedrijf en volgde zijn zoon 
Johannes Carolus Nijgh (1846 – 1908) hem op. Hij gaat zich vooral bezig 
houden met de krant. w.n.j. van Ditmar overlijdt op 17-6-1883 en wordt per 
1-1-1884 opgevolgd door zijn zoon Nicolaas Anton van Ditmar (1851 – 1907), 
eerst als directeur en later als vennoot. w.n.j. Ditmar en j.c. Nijgh werken 
hard aan de uitbouw van het schoolboekenfonds, de naslagwerken en tijd-
schriften. Daardoor verliest het literaire fonds van de uitgeverij aan beteke-
nis. Omdat het voor Nijgh & Van Ditmar lastig was goede literaire auteurs 
aan zich te binden, schreef zij in 1909 een prijsvraag uit met als beloning 
500 gulden voor het prijswinnende boek en 250 gulden als tweede prijs. De 
niet-prijswinnende manuscripten, maar wel uitgeefbaar, werden voor 100 
gulden verkregen. In 1908 wordt de uitgeverij omgevormd tot een n.v. met 
de naam Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij n.v. In 1910 werd de 
schoonzoon j.Th. Piek (1883 – 1966) directeur van de uitgeverij. Hij vormde 
met zijn zwager p.l.m. Ketting de directie; in de Raad van Commissarissen 
zaten j.c. Nijgh en h. Piek. De directie had weinig affiniteit met de literaire 
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activiteiten. Eerst met de benoeming in 1921 van Doeke Zijlstra (1889 – 1940) 
tot mededirecteur, reeds vanaf 1912 in dienst, kwam het literaire uitgeven 
weer tot bloei. Onder zijn bewind wist Nijgh & Van Ditmar vele, nu nog be-
kende auteurs, aan zich te binden.

Ondertussen had Zijlstra wel reeds titels van Louis Couperus, Cyriel Buys-
se, Carry van Bruggen en vele anderen met succes uitgegeven. Van Couperus 
werden 6 titels uitgebracht, De komedianten (1917), De verliefde ezel (1918), 
De ode (1919), Xerxes of de hoogmoed (1919), Iskander – De roman van Alex-
ander den Groote (1920), en Het snoer der ontferming en Japansche legenden 
(1924). Behoudens De ode en Het snoer der ontferming zijn alle titels in het 
Duits vertaald. Feitelijk was de uitgeverij, na de dood van Veen in 1919, de 
vaste uitgever geworden van Couperus. De komedianten was door bemidde-
ling van Vlielander Hein bij Nijgh terechtgekomen daar Veen het gevraagde 
honorarium niet wilde betalen. Daarom kwam ook Xerxes bij Nijgh & Van 
Ditmar uit.39 Maar ook de directie van Nijgh & Van Ditmar dacht aan het ren-
dement en de onderhandelingen over nieuwe titels liepen niet altijd mak-
kelijk, dus sprak Couperus ook met andere uitgevers. Van de zes verkregen 
Couperus-titels kregen, tot de Tweede Wereldoorlog, alleen De komedian-
ten en Iskander respectievelijk drie en vijf herdrukken. Omdat Nijgh & Van 
Ditmar niet op de eisen van Couperus inging maakte de schrijver in 1922 een 

Afb. 4.13. H. Nijgh J. Czn (1873 – 1948), commissaris van 1910 – 1948, getekend door 
Bernhard van Vlijmen.
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Afb. 4.14. Vignet van de reeks ‘Nimmer 
Dralend’.

uitstapje met Het zwevende schaakbord naar de Wereldbibliotheek en vlak 
voor zijn dood sloot hij nog met Van Holkema & Warendorf een contract 
voor de bundels Proza (zie § 4.1.2). In 1931 werd de naam van de uitgeve-
rij kortweg Nijgh & Van Ditmar n.v. In 1932 wordt het baanbrekende tijd-
schrift Forum opgericht onder leiding van Menno ter Braak, e. du Perron en  
Maurice Roelants. Door het tijdschrift kwam de uitgever makkelijker in con-
tact met beginnende auteurs zoals Jan Greshoff, Victor van Vriesland, Gerard 
Walschap, Jan Slauerhoff, Simon Vestdijk, h. Marsman en Marnix Gijsen. 
Nijgh was onder leiding van Doeke Zijlstra een belangrijke literaire uitgever 
geworden. Helaas sloeg het noodlot in mei 1940 toe met het bombardement 
van Rotterdam, waardoor het kantoor van de uitgeverij met alle inboedel 
verloren ging en Doeke Zijlstra door een sluipschutter werd doodgeschoten. 
De activiteiten werden in Voorburg voortgezet totdat in 1945 het kantoor 
gesloten moest worden omdat er geen uitgeefactiviteiten meer mogelijk 
waren. Kort na de oorlog werd het kantoor heropend en werden er nieuwe 
titels op de markt gebracht. De reeks Nimmer Dralend, in 1940 gestart, werd 
nieuw leven in geblazen en veel werken werden in deze reeks opnieuw uit-
gegeven. Ook werden samenwerkingsverbanden met andere uitgevers ge-
zocht om projecten samen te doen. Zo werd in 1949 in samenwerking met 
Veen Mozaïek, een bloemlezing met werk van Couperus, uitgegeven en later 
in 1952 met alle uitgevers van Couperus het Verzameld Werk onder leiding 

Afb. 4.15. Luxe band van de verzamelbundel 
‘Mozaïek’, uitgegeven in 1949 samen met 
L.J. Veen. 
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van hoofdredacteur Garmt Stuiveling. Xerxes verschijnt in 1960 in de reeks 
Zakdoeken en in de reeks Nimmer Dralend de combinatie van De ode en De 
verliefde ezel. Deze laatste uitgave is na de oorlog vele malen herdrukt.

In 1968 werd Leopold overgenomen en kwamen ook de rechten van Nip-
pon en Oostwaarts in handen van de holding waar de uitgeverij Nijgh & 
Van Ditmar een onderdeel van was, naast bijvoorbeeld een reclamebureau 
en vak uitgeverij. In de jaren tachtig werd door de eigenaren besloten het 
concern in onderdelen te verkopen. De literaire uitgeverijen werden in 1985 
overgenomen door de Weekbladpers (wpg) waar deze als zelfstandige im-
prints werden voortgezet. Nijgh & Van Ditmar kreeg daarna met de uitgever 
Vic van de Reijt weer een goede naam als literaire uitgeverij.

4.1.4  Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur/ 
Wereldbibliotheek

Deze uitgeverij werd in 1905 opgericht door Leo Simons (1862 – 1932). Het 
was een soort boekenclub te vergelijken met de Duitse ‘Buchgemeinschaf-
ten’.40 Er was echter ook een belangrijk verschil: de uitgeverij maakte een 
editie voor zijn leden, ‘Nederlandsche Bibliotheek’ en een editie voor de 
boekhandel, zonder serienaam en nummer. De Duitse Buchgemeinschaften 
leverden in principe alleen aan leden.41

De uitgeverij noemde zich aanvankelijk de Maatschappij voor Goede en 
Goedkoope Lectuur maar al vrij snel werd de lange naam in de praktijk ver-
vangen door de Wereldbibliotheek. Zij ontwikkelde zich tot een brede alge-
mene uitgeverij met naast oorspronkelijk Nederlands werk ook veel vertaald 
werk van bekende auteurs. Simons bezocht de hbs waar ook Couperus op 
zat. Voordat hij zijn uitgeverij oprichtte was hij journalist en werkte aan di-
verse tijdschriften mee, zoals Nederland en Het Toneel. In 1893 werkte hij in 
Engeland bij de uitgeverij Henry & Co. Deze uitgeverij bracht in 1892 Extaze 
(Ectasy: a study of Happiness) van Couperus uit in een vertaling van Teixeira 
de Mattos. Toen de Engelse uitgeverij geen succes bleek en in 1897 failliet 
ging, keerde Simons in 1900 terug naar Nederland. Hij begon met het uit-
werken van het idee, naar Engels voorbeeld, voor een uitgeverij met het doel 
goedkope boekjes uit te brengen om de mensen aan het lezen te krijgen. Het 
was geen nieuw idee; in veel landen waren vergelijkbare ontwikkelingen.42 
Bij familie en vrienden wist hij steun te krijgen: bij aanvang had de uitgeverij 
voor 40.000 gulden aandelen uitgegeven.43 

In 1930 nam Simons afscheid; hij had inmiddels zijn opvolger Nico van 
Suchtelen (1878 – 1949) vijf jaar ingewerkt.44 Van Suchtelen had eerder een 
eigen uitgeverij gehad maar was failliet gegaan.45 Op het hoogtepunt had de 
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Afb. 4.16. Leo Simons Afb. 4.17. Nico van  
Suchtelen

Afb. 4.18. De ring en de 
prins, een promotie-uitgave 
in kleinformaat van 6 x 9,5 
cm. Het verhaal ‘Een ver-
rassende ontdekking’ was 
een vraaggesprek om het 
bijzondere van de Wereldbi-
bliotheek te promoten. 

Maatschappij circa 30.000 leden. Couperus had Korte arabesken (1911) eerst 
aan Veen aangeboden maar deze wilde het gevraagde honorarium niet beta-
len. Ook over de gewenste uitvoering verschilden zij van mening. Zodoen-
de week Couperus uit naar Simons, die hij eerder had leren kennen bij een 
bezoek aan Teixeira de Mattos in 1898 in Engeland. Simons wilde de bundel 
korte verhalen goedkoop uitbrengen voor zijn leden en zoals gebruikelijk 
ook een editie voor de boekhandel.46 Er werd een eerste oplaag van 4.500 
exemplaren gemaakt. Couperus kreeg een voorschot van 850 gulden, te ver-
rekenen met de opbrengst van de verkochte exemplaren. Voor 3.000 exem-
plaren kreeg Couperus 15 cent per exemplaar (450 gulden) en 40 cent voor 
1.500 exemplaren (600 gulden). Korte arabesken kwam uit in het 6e boekjaar 
(1910 – 1911) in de Nederlansche Bibliotheek (nb), met de deelnummers civ/
viii. Op Nieuwe Romans (nr) kon men zich apart abonneren. De verkoop 
lag onder het gemiddelde van 4.370 exemplaren en de verkochte aantallen 
werden daarom in de jubileumbundel niet vermeld.47 Simons deed meer 
voor Couperus, hij werd penningmeester van het comité ter huldiging van 
Couperus bij zijn 50ste verjaardag. 
 De meeste verhalen uit Korte arabesken heeft de Wereldbibliotheek later 
ook apart uitgebracht. Van deze titel zijn, zover bekend, in de onderzochte 
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periode geen vertalingen in het Duits verschenen, wel is een enkel verhaal in 
het Engels vertaald. Korte arabesken was voor de Wereldbibliotheek redelijk 
succesvol, het boek werd herdrukt in 1923, 1927, 1938 en in 1940; in totaal 
9.000 exemplaren. 
Het tweede boek van Couperus bij deze uitgeverij, Het zwevende schaak-
bord, werd elf jaar later uitgebracht in 1922. Ook dit boek wist Couperus 
pas met veel moeite onder te brengen bij een Nederlandse uitgeverij, ter-
wijl Else Otten de vertaling al in 1921 in Duitsland had weten te plaatsen bij 
Rowohlt.48 Voor de Wereldbibliotheek was het geen slechte zaak, het boek 
haalde voor 1940 twee herdrukken, een in 1924 en een in 1936, waarmee de 
totale oplaag op 5.500 exemplaren kwam.49 

4.1.5  h.p. Leopold

H.P. Leopold is in eerste instantie opgericht om de verslagen van de reizen 
die Couperus voor de Haagsche Post naar Japan en Indië maakte in boek-
vorm uit te geven.50 De oprichter van de Haagsche Post, S.F. van Oss (1868 – 
1949) had Couperus overgehaald om vanaf mei 1916 wekelijks epigrammen, 
korte stukjes en reisverhalen in zijn tijdschrift te publiceren. De Haagsche 
Post was in januari 1914 voor het eerst verschenen in een oplaag van 12.000 
exemplaren en in 1917 gegroeid tot 50.000 exemplaren. De waardering die 
Couperus in het tijdschrift kreeg, bracht Van Oss op het idee om Couperus 
voor de Haagsche Post te laten reizen door Indië en Japan.51 Inclusief de reis-
kosten en de beloning kwamen de stukjes van Couperus op ƒ400,00 per af-
levering. De 71 afleveringen verschenen tussen 17 december 1921 en mei 1923. 
Van Oss schreef in zijn boek Vijftig jaren journalist hoe een en ander in zijn 
werk was gegaan.52 Hij schreef nadat hij Couperus het voorstel had gedaan:

‘Eenige dagen later kwam hij terug. “Als Pop mee kan is het in orde. Maar 
op jouw kosten”. “Desnoods. Hoe hoog taxeer je de kosten?” “ Je weet dat 
ik een verwend mensch ben, en een reis van een jaar voor ons beiden zal in 
die dure landen op ongeveer twintig mille komen. En dan tien mille voor 
mijzelf als honorarium”. “Dus in het geheel dertig mille? Ahem! Top! 
Wanneer kun je vertrekken?”

Van de reisverhalen verschenen na de dood van Couperus twee boekuitga-
ven: Oostwaarts in 1923 en Nippon in 1925. Oostwaarts verscheen in een ge-
bonden en ingenaaide editie in een oplaag van 3.000 exemplaren en werd 
voor de Tweede Wereldoorlog niet meer herdrukt. Nippon verscheen in een 
oplaag van 2.100 exemplaren en was ook ingenaaid en gebonden verkrijg-
baar. Ook Nippon werd voor de oorlog niet meer herdrukt. 
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van de Hem.

Afb. 4.21. Advertentie voor Oostwaarts in 
NvdB no. 84, 1923.

Afb. 4.20. De boekbanden van Oostwaarts en Nippon.
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Uitgeverij Leopold is vooral bekend geworden door zijn jeugdboeken. Het 
bekendste jeugdboek uit de beginperiode, en nog steeds in het fonds, is De 
Scheepsjongens van de Bontekoe van Johan Fabricius.
Van Oss had de uitgeverij opgericht samen met Joes Leopold, die de dagelijkse 
leiding had en in 1933 werd opgevolgd door zijn zoon Rob. In de Tweede We-
reldoorlog verloor Van Oss de controle over zijn ondernemingen maar werd 
door de bezetter verder ongemoeid gelaten omdat hij getrouwd was met een 
niet-joodse vrouw. Zoals bekend werd Leopold in 1968 overgenomen door 
Nijgh & Van Ditmar, nu onderdeel van wpg. Uitgeverij Leopold is thans be-
kend om haar specialisatie: de jeugdliteratuur. Met de vertalingen heeft de uit-
gever geen bemoeienis gehad, Couperus regelde dat zelf met Else Otten. Wel 
was het zo dat Van Oss na de dood van l.j. Veen het vertrouwen van Couperus 
had gewonnen die daarna veel onderhandelingen overliet aan Van Oss.53

4.2 De entree van Couperus op de Duitse markt

Uitgevers zijn sinds jaar en dag gewend om in kranten en tijdschriften  
artikelen over literatuur en besprekingen van nieuw verschenen boeken te 
volgen. Het is een van de manieren om trends en nieuwe potentiële auteurs 
te ontdekken.54 Paul Raché, die zich in het begin van zijn carrière als litera-
tuurcriticus en vertaler manifesteerde, was een van de eersten die Couperus 
in Duitsland introduceerde als moderne romanschrijver. Eerder hadden 
Lina Schneider en Otto Hauser aandacht aan de dichterlijke kwaliteiten van 
Couperus besteed. Hoewel de vertaling van Noodlot onder de titel Schicksal 
door Raché al in 1892 was bezorgd, als boek en als feuilleton in Aus frem-
den Zungen, duurde het tot 1895 voordat hij zelf in een artikel aandacht aan 
Couperus besteedde. In dat jaar verschenen nog drie vertalingen van Coupe-
rus in Duitsland, Ekstase, Majestät en Weltfrieden, waarvan de laatste door 
Raché was vertaald. Raché schreef in zijn artikel:

‘Von all’ den Schriftstellern aber, die in neuerer Zeit in Holland aufge-
treten sind, hat keiner einen solch nachhaltigen Erfolg zu verzeichnen 
gehabt, wie Louis Couperus, sicherlich die hervorragendste und zukun-
ftreichste Erscheinung der gegenwärtigen holländischen Literatur. Cou-
perus steht noch nicht in der Vollkraft seiner Entwickelung, die höchste 
Höhe des literarischen Könnens liegt noch vor ihm, aber sein letzter Ro-
man Majestät, der soeben in einer deutschen Übersetzung erschienen ist 
[…], beweist, dass er diese Höhe nahezu erreicht hat.’55

Raché schreef nog een aantal keren over Couperus in zijn artikelen over 
nieuw verschenen Nederlandse literatuur. Na Majestät en Weltfrieden was 
hij minder lovend over zijn werk.
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 Couperus werd door k. Busse gezien als de belangrijkste vertegenwoordi-
ger van de vernieuwende stromingen in Nederland. Hij schreef in 1896:

‘Louis Couperus, der vielleicht bedeutendste, sicher aber bekannteste 
Vertreter dieses jüngsten Hollands, hat dieses Taumeln von Extrem zu 
Extrem wie kein andrer mitgemacht. Was sich in seinen Lyrikbänden 
schon verfolgen ließ, tritt noch stärker und gröber in seinen Romanen 
auf. Er stellt eine seltsame Mischung von Naturalismus und Fantastik dar 
und mag so als Haupt jener Dichter gelten, die für Holland den ‘Sensiti-
vismus’ proklamierten, jenen Sensitivismus, der eine Fortentwicklung 
des Impressionismus ist, dessen Gefühlsfeinheit er mit der rohen Kraft 
und Exaktheit des Naturalismus zu verbinden trachtet.’56

Ondanks dat er verschillende vertalingen van Couperus waren verschenen, 
viel de aandacht die de Nederlandse literatuur en in het bijzonder Couperus  
in de Duitse pers kreeg tegen. In 1898 verschenen er zes artikelen over  
Nederlandse literatuur waarin Couperus werd genoemd.57 Het was voor uit-
gevers vermoedelijk reden om Couperus niet in vertaling uit te geven, on-
danks onophoudelijke pogingen van Otten om Couperus geplaatst te krijgen. 
In de jaren 1900 tot 1910 was het vooral a. Conrat in zijn Holländischer Brief 
die in algemene zin aandacht aan Couperus besteedde.58 Ook de populariteit 
van Couperus bij de Duitse lezer nam niet echt toe. Toch verschenen elk jaar 
tot de Eerste Wereldoorlog een of meer artikelen waarin Couperus genoemd 
werd. Grapperhaus schreef in 1903 over Couperus het volgende:

[…] Ein Artikel wie der vorliegende muß seit Jahren mit Louis Couperus 
beginnen. Couperus’ Werke verdienen das Prädikat „große Kunst“, sie 
bilden in der meist das Intime, Kleine und Kleinliche darstellenden Lit-
teratur dieses Landes eine Ausnahme. Auch hier herrscht der Spezialist 
— Couperus ist Universalgeist in der Wahl seiner Stoffe. Die Sicherheit, 
mit der er sich in den verschiedensten Milieus bewegt, ist erstaunlich. 
Heute führt er uns an den Hof eines gedachten Königreiches, morgen 
malt er eine übersinnliche Welt in den glühendsten Farben. Jetzt zeigt 
er uns Indien in blendender Beleuchtung, dann greift er ins haager Ge-
sellschaftsleben und stellt ein Stück Wirklichkeit plastisch vor uns hin. 
Couperus ist eine ungewöhnlich komplizierte Natur. Der Realist und 
der Phantast in ihm kämpfen stets um den Vorrang, und beide verfügen 
über die gleiche Meisterschaft. Und trotz seiner in Holland einzig daste-
henden Fruchtbarkeit bedeutet fast jedes neue Werk eine Steigerung sei-
nes Talentes. Seit 1883 sind von Couperus (bei l.j. Veen, Amsterdam), 21 
Werke (26 Bände) erschienen. Im letzten Jahre aber hat der Autor mit 9 
Bänden wohl jeden Rekord geschlagen. […].59

In dit artikel schreef Grapperhaus positief over de toen verschenen eerste drie 
delen van De boeken der kleine zielen, de romancyclus in 4 delen, zich afspe-
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lend in Den Haag. Deze romancyclus is niet in het Duits vertaald. Hoewel 
in de meeste artikelen het typische taalgebruik van Couperus werd gewaar-
deerd en hij tot de belangrijkste Nederlandse auteurs van zijn tijd werd gere-
kend, waren er ook kritische geluiden. Vooral zijn breedsprakigheid werd niet 
door alle recensenten gewaardeerd. Rang noemde Couperus in zijn artikel 
een geroutineerde veelschrijver.60 Toen Otten in 1916 erin slaagde de verta-
ling van De berg van licht, onder de titel Heliogabal te plaatsen bij de uitgever  
Rütten & Loening, verschenen er wel in de loop van de tijd regelmatig ar-
tikelen in kranten en tijdschriften waarin Couperus en andere Nederland-
se auteurs werden besproken. Naast algemene artikelen, verschenen er ook  
recensies als er een nieuwe vertaling verscheen. De recensies worden be-
sproken bij de titelhistorie van het betreffende boek in hoofdstuk 5. 

Van de dood van Louis Couperus in 1923 werd in diverse Duitse bladen mel-
ding gemaakt.61 In 1926, drie jaar na zijn dood, verscheen er een overzichtsarti-
kel van h. Lebede waarin Couperus’ leven en werk werden beschreven.62 Hij 
beschrijft hierin de drie periodes in het werk van Couperus. De eerste peri-
ode waren het voornamelijk romans, zoals Eline Vere (1889), Noodlot (1890),  
Extaze (1892), Majesteit (1893) en Wereldvrede (1895). De tweede periode 
waren het de historische en mythologische romans en verhalen, die op een 
paar na allemaal vertaald zijn. In die periode vallen ook de symbolische en 

Afb. 4.22. Vooraankondiging van de publicatie van Lucrezia Borgia in Reclams Univer-
sum, 1926, Heft 18, p. 473.
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allegorische verhalen zoals Psyche (1898), Fidessa (1899), Babel (1901) en  
De verliefde ezel (1918). De derde periode wordt gekenmerkt door de korte  
verhalen en reisverslagen waarvan alleen Oostwaarts (1923) en Nippon 
(1925) in het Duits vertaald zijn.

4.3 Duitse uitgevers van Couperus

Waren er in Nederland maar een beperkt aantal uitgevers die Couperus hebben 
uitgegeven, in Duitsland waren bij de 23 vertalingen maar liefst 18 uitgevers 
betrokken. Heliogabal werd achtereenvolgens door drie uitgevers uitgegeven 
en zes titels werden door twee uitgevers in hun fonds gevoerd. In een enkel 
geval behield de eerste uitgever het uitgeefrecht, in de meeste gevallen werd 
het uitgeefrecht door Else Otten aan de andere uitgever overgedragen omdat 
de eerste uitgever om een of andere reden geen herdruk meer wilde maken. 
Waarschijnlijk was de reden van financiële aard.

Duitsland kende naast de reguliere uitgeverij ook een aparte vorm van uitgeven 
door de zogenaamde ‘Buchgemeinschaften’, een fenomeen dat zich in de Wei-
marrepubliek sterk heeft ontwikkeld. In paragraaf 4.3 worden hierna de vijf-

Afb. 4.23. De pagina met het artikel van Hans Lebede in Reclams Universum, 1926, Heft 
19, p. 497.



C o u p e r u s  b i j  d e  b u r e n

142

tien uitgevers van Couperus besproken die hun boeken via de reguliere boek-
handel verkochten. In paragraaf 4.4 volgen de drie Buchgemeinschaften die  
Couperus aan hun leden hebben aangeboden onder eigen imprint.

4.3.1  Deutsche Verlags-Anstalt

Dit is een oude nog steeds bestaande uitgeverij, thans gevestigd in München 
als onderdeel van de Verlagsgruppe Random House GmbH. Voorloper van 
de uitgeverij is de in 1830 door Louis Hallberger (1796 – 1879) gestichte Hall-
bergersche Verlagsbuchhandlung en de deels aangekochte Franckschen Ver-
lagsbuchhandlung, gevestigd in Stuttgart.63 Zijn zoon Eduard von Hallberg-
er (1822 – 1880) stichtte, na twee jaar bij zijn vader gewerkt te hebben, in 1848 
een eigen uitgeverij. De eerste uitgaven waren jeugdtijdschriften en jeugd-
boeken. De uitgeverij groeide voorspoedig, niet alleen met uitgaven gericht 
op de jeugd, maar ook met uitgaven op allerlei ander gebied. Het werd in 
korte tijd een bekende algemene uitgeverij. Het bedrijf met de hoofdvesti-
ging in Stuttgart had nevenvestigingen in Leipzig, Berlijn en Wenen. Zeer 
succesvolle tijdschriften waren bijvoorbeeld het in 1853 gestarte Illustrierte 
Welt dat in korte tijd een oplage van meer dan 100.000 exemplaren behaal-
de en Über Land und Meer (1858). In 1873 nam de zoon de uitgeverij over 

Afb. 4.24. Een pagina uit de catalogus van 
1898 waar op pagina 31 twee boeken van 
Couperus worden genoemd.

Afb. 4.25. Deutsche Verlags-Anstalt was 
ook een belangrijke uitgever van tijdschrif-
ten en vervolgwerken.
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van zijn vader en begon in hetzelfde jaar met de serie Die Romanbibliothek.64 
Na de dood van Eduard veranderde de naam volgens diens testament in 
1881 in Deutsche Verlags-Anstalt. Het was een groot bedrijf geworden met 
uitgeverijen voor boeken, kunst, muziek, kranten, tijdschriften, een boek-
drukkerij, binderij en papierfabrieken.65 Zelfs de houtsneden om illustraties 
te kunnen afdrukken werden in eigen bedrijf vervaardigd. In 1890 werd 
met het eerdergenoemde tijdschrift Aus fremden Zungen gestart en werd 
vertaald werk op de markt gebracht. Het tijdschrift werd in 1903 gestopt, 
een aanwijzing dat de belangstelling voor vertaalde literatuur tanende was. 
Naast het tijdschrift werd ook een serie uitgebracht onder de naam Biblio-
thek der Fremden Zungen. De serie verscheen tussen 1892 – 1894 en omvatte 
20 deeltjes.66 In het laatste deeltje van deze serie is ook werk van Couperus 
opgenomen.67 Bij deze uitgeverij verscheen naast Schicksal (1892) ook Ek-
stase (1895). Couperus bevond zich in goed gezelschap bij deze uitgeverij 
met auteurs als Twain, Zola en Tolstoj. Het was een van de toonaangevende 
uitgeverijen met een breed aanbod en een hoog marktaandeel.
 

In 1920 werd de grootindustrieel Robert Bosch meerderheidsaandeelhouder. 
In 1980 werden de aandelen ondergebracht in een stichting. In 1997 nam de 
‘Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH’ alle aandelen over.68 In 2003 werd 
de vakuitgeverij verkocht aan Konradin Verlag, de literaire uitgeverij werd in 
2005 verkocht aan Random House.

4.3.2 Verlag von Alexander Beyer

Deze kleine uitgeverij bracht de vertaling van Extaze (1892) uit in 1894 on-
der de titel Extase, Ein Buch vom Glück. Over de geschiedenis van de uitge-
verij en het fonds is weinig bekend.69 Uit het adresboek uit 1894 valt af te 
leiden dat de uitgeverij op 1 juli 1872 is opgericht en in 1894 deel uitmaakte 
van e. Pierson’s Buchhandlung en gevestigd was in Dresden-Altstadt in de 
Waisenhausstrasse 27 op de hoek van de Victoriastrasse.70 Alexander Franz 
Thilo Beyer was eerste medewerker in het bedrijf en vanaf 1 april 1886 volle-
dig eigenaar. De boekhandel werd geleid door r. Hoffman. In 1900 werd het 
bedrijf verkocht en voortgezet onder de naam: ‘Holze und Pahlm, vormals e. 
Pierson’. In het adresboek van de stad Dresden uit 1902 staat dat Alexander 
Beyer dan verzekeringsagent is.

Afb. 4.26. Adresvermelding in het adresboek uit 1894.
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4.3.3 Heinrich Minden Verlag

Deze relatief kleine uitgeverij is opgericht op 1 september 1880 en was geves-
tigd in Dresden-Blasewitz aan de Berggartenstrasse 33 waar ook de op 1 janua-
ri 1887 opgerichte dochteronderneming was gehuisvest met de naam Minden 
& Wolters. Minden had zich gespecialiseerd in de ‘Schöne Literatur’.71 Maar 
zoals het meestal in een uitgeverij gaat, werd ook een enkel schoolboek en  
pedagogisch werk uitgegeven. Er zijn enkele catalogi bewaard gebleven in 
het Buch- und Schriftmuseum te Leipzig waarin de titels van Couperus 
voorkomen. In de overzichtcatalogus 1880 – 1899 staan op bladzijde vier  
Majestät en Weltfrieden vermeld, Weltfrieden reeds met een tweede druk. 
Een jaar later, beide met een tweede druk. In het overzicht tot 1904 staat ook 
Stille Kraft met een derde druk vermeld. In 1915 zijn de boeken van Couperus 
nog steeds verkrijgbaar en staat Stille Kraft met een vierde druk vermeld. In 
1919, de laatste catalogus van Minden die aanwezig was, zijn de drie boeken 
van Couperus kennelijk nog steeds verkrijgbaar.72 Uit de catalogi is op te 
maken dat Couperus zich in goed gezelschap van vertaalde auteurs bevond. 

Afb. 4.27. Afschrift van de akte waarmee uitgeverij Minden in 1954 officieel werd  
opgeheven.
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Afb. 4.28. Brief van Heinrich Minden aan L.J. Veen d.d. 25 februari 1897. Het handschrift 
is niet van Minden zelf.

Er verschenen vertalingen van onder andere de Franse schrijvers Alphonse 
Daudet (1840 – 1897) en Emile Zola (1840 – 1902) en vanuit het Russisch 
werken van Dostojewski (1821 – 1881) en Gorki (1868 – 1936). Over de con-
tacten met Veen en de vertalers is al in paragraaf 4.1.1 geschreven.
 De uitgeverij werd opgericht door Heinrich Franz Vladimir Minden blij-
kens documenten uit het handelsregister en officieel op 22 juli 1937 overge-
dragen aan zijn zoon Heinrich Constatin Minden en zijn vrouw Irmgard 
Ruth Minden Wiebe, die verder weinig uitgeefactiviteiten meer ontwikkel-
den. Officieel werd het bedrijf pas op 7 april 1954 uit het handelsregister uit-
geschreven.73 
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4.3.4 Verlag Siegfried Cronbach

Deze uitgeverij werd door Siegfried Cronbach (1838 – 1907) in 1862 op-
gericht en was gevestigd in Berlijn aan de Steinmetzstrasse 78. Na de dood 
van de oprichter werd het bedrijf voortgezet door zijn dochter Franziska met 
haar man Otto Süssapfel. Dezen waren al aan het bedrijf verbonden en vanaf 
1 november 1899 vertegenwoordigden zij officieel het bedrijf. Volgens het 
adresboek uit 1927 waren de erven vanaf 6 december 1907 mede-eigenaar. 
In het handelsregister uit 1931 worden Adolf en Franziska Cronbach als ei-
genaar genoemd.74 Naast literatuur was Cronbach vooral bekend door zijn 
leerboeken. De overzichtscatalogus 1862 – 1902 geeft een goed beeld van de 
fondsonderdelen van deze uitgeverij. Zo bevatte de catalogus de rubrieken: 
-  Encyclopädische Werke  

(Geschichte. Biographie. Kulturgeschichte. Reisen); 
-  Literaturgeschichtliches, Schönwissenschaftliche Literatur überhaupt, 

Roman etc.;
-  Bildungsschriften, Erziehung und Unterricht. Volkswirtschaft; 
-  Für die Jugend. 

Afb. 4.29. Voorzijde van de overzichtscatalogus van Siegfried Cronbach uit 1902.
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Verlag Siegfried Cronbach was tevens uitgever van ‘Monatsschrift für neue 
Literatur und Kunst’ dat na twee jaargangen opging in ‘Das Magazin für 
die Litteratur des In- und Auslandes.’ In dit tijdschrift verschenen artikelen 
van Paul Raché en diverse vertalingen van Else Otten. Cronbach is vooral 
be kend als uitgever van het Joodse weekblad Die Jüdische Presse. In oktober 
1938 werd de uitgeverij geliquideerd.75 De uitgaafrechten en het contract met 
Else Otten waren al sedert 1923 overgegaan in handen van Verlag Ullstein.76

 Cronbach bracht in 1897 Couperus’ Novellen uit in twee delen. In de ca-
talogus van 1902 staat deze titel op pagina 30 met een bespreking uit zijn  
Monatsschrift für neue Literatur und Kunst.

4.3.5 Literarische Anstalt Rütten & Loening

Deze oude en beroemde uitgeverij werd in 1844 in Frankfurt door Joseph Jacob 
Rütten (1805 – 1878) in samenwerking met Zacharias Löwenthal (1810 – 1884) 
opgericht.77 Rütten had in 1842 zijn naam laten veranderen, hij was opgegroeid 
met de naam Jacob Beer Rindskopf.78 Ook Löwenthal veranderde zijn naam in 
Carl Friedrich Loening in 1857; tien jaar eerder was hij van het Joodse geloof 
overgestapt naar de Evangelische kerk. Hij was een ervaren uitgever die zijn 
opleiding had gehad bij diverse uitgevers en boekhandelaren, waaronder Cotta. 
 De vergunning van zijn uitgeverij, waar het tijdschrift Deutsche Revue ver-
scheen met als hoofdredacteur Wilhelm Gutzkow, werd in 1835 ingetrokken, 
Löwenthal verloor zijn burgerrechten en verliet Duitsland.79 De Deutsche  
Revue was het podium waarin jonge auteurs kansen kregen werk te publiceren. 
Veel werken werden verboden en dat was de reden om de uitgeverij te sluiten 
en Löwenthal als eigenaar te veroordelen.80 In 1843 keerde hij terug naar  
Duitsland, vestigde zich in Frankfurt en wist daar Rütten voor zijn uit-
geefplannen te interesseren. 

Hun eerste succes was de uitgave van Heinrich Hoffmans Struwwelpeter 
in 1845 dat in 1895 de 200ste oplaag haalde.81 Ook het boek van Karl Marx en 
Friedrich Engels, Die heilige Familie, was jarenlang een seller. Nieuwe boeken 
van Marx en Engels durfden zij niet uit te geven omdat zij bang waren dat 
hun uitgeefactiviteiten opnieuw verboden zouden worden. In 1845 werd 
begonnen met de twaalfdelige verzamelde prozawerken van Karl Gutzkow. 
Bij de uitgeverij verschenen in 1846 meer opzienbarende werken, die in ver-
schillende bondslanden verboden werden.82 De uitgeverij ontwikkelde zich 
voorspoedig, niet alleen met literair werk maar vooral met wetenschappelijk 
werk vestigde zij haar naam. 
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In 1857 kreeg Loening zijn burgerrechten terug en kon hij officieel een samen-
werking aangaan met Rütten. In 1859 werd de naam van de uitgeverij veran-
derd in Literarische Anstalt Rütten & Loening. Na het overlijden van Joseph 
Rütten en het terugtrekken van Carl Loening (68) kwamen Johann Heinrich 
August Oswalt (1830 – 1889), neef van Rütten, en Gottfried Loening (1851 – 
1887), de jongste zoon, aan de leiding. De nieuwe directie richtte zich weer 
meer op de klassieke Duitse literatuur, met name op Goethe. De uitgeverij 
werd een centrum van Goethe-onderzoek. In 1880 verscheen voor het eerst 
het Goethe Jahrbuch dat 34 jaar bij deze uitgeverij zou verschijnen. In 1887 
stierf Gottfried Loening, Oswalt zette de uitgeverij alleen voort en breidde 
het programma uit met beeldende kunst. Helaas heeft hij de leiding van de 
uitgeverij niet lang in handen gehad. In 1889 raakte hij na een overval verlamd 
en stierf in 1891. De leiding werd voortgezet door zijn vrouw Brandine en zij 
gaf meer ruimte aan de ‘Gegenwartsfragen der Literatur’.83 In 1901 kwam 
haar zoon Wilhelm Ernst Oswalt (1877 – 1942) in het bedrijf. Hij nam in 
1903 de uitgeverij over en specialiseerde zich nog meer op de literatuur, ook 
vertaalde literatuur. Zo kwamen Wilhem Spohrs’ vertalingen van Multatuli 
in het fonds.84 In 1905 werd Martin Buber (1878 – 1965) als lector aangesteld 
en deze heeft grote invloed gehad op het uitgeefprogramma.85 In de Eerste  

Afb. 4.30. Joseph Rütten omstreeks 1850. Afb. 4.31. Carl Friedrich Loening in een 
van zijn laatste levensjaren.
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Wereldoorlog publiceerde deze uitgeverij de romancyclus Johann Christof 
van Romain Rolland en in 1916 ook de vertaling van Couperus’ Heliogabal. 
De oorlog en de economische ontwikkelingen hadden de uitgeverij verzwakt 
en er moesten keuzes gemaakt worden.86 Waarschijnlijk heeft de uitgeverij 
daarom, na drie drukken en 6.000 verkochte exemplaren, in 1919 Heliogabal 
niet willen herdrukken en kwam de volgende druk in een oplaag van vijfdui-
zend uit bij Wilhelm Borngräber in Berlijn. De in 1913 in het bedrijf gekomen 
Adolf Neumann werd in 1922 mede-eigenaar en in 1926 werd de bedrijfsnaam 
verkort tot Rütten & Loening Verlag. 

Met de machtsovername van de Nazi’s kwam de uitgeverij in een neergaan-
de spiraal terecht. Zij werd in 1936 gedwongen verkocht aan de in Potsdam 
gevestigde uitgever Albert Hachfeld. Het bedrijf verhuisde naar Potsdam. 
Adolf Neumann week uit naar Noorwegen en later naar Zweden, Wilhelm 
Oswalt werd gevangen genomen en overleed in 1942 in het concentratie-
kamp Buchenwald.
 Na de Tweede Wereldoorlog kwam de uitgeverij onder Oost-Duits be-
wind en werd het een fondsonderdeel van de ‘Potsdammer Verlagsgesell-
schaft mbH’.

Afb. 4.32. Aanbiedingsfolder. Afb. 4.33. Laatste pagina van het manu-
script Struwwelpeter.
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 Het Oost-Duitse bedrijf werd in 1952 weer onder eigen naam verzelfstan-
digd; het werd opnieuw een literaire uitgeverij met een gevarieerd fonds 
waarin alle bekende namen uit de wereldliteratuur werden uitgegeven. De 
nog steeds bestaande imprint is nu een onderdeel van de Aufbau-Gruppe.87

4.3.6 Wilhelm Borngräber

Deze uitgeverij werd opgericht op 31 januari 1907 door Otto Borngräber 
in Rom (Mecklenburg) en was in Berlijn-Wilmersdorf gevestigd. Otto 
Borngräber (1874 – 1916) was de bekende theoloog en filosoof die een aantal 
toneelstukken, filosofische werken en gedichten heeft gepubliceerd.88 Uit 
het adresboek is op te maken dat in 1916 al het bestel- en uitleveringsver-
keer over Leipzig liep, dat in 1927 Hofrat Wilhelm Borngräber enige eigenaar 
was en Albert Krug procuratiehouder.89 In 1921 verhuisde de uitgeverij naar 
Leizig en vestigde zich aan Täubchenweg 1. Over Wilhelm Borngräber als 
uitgever zijn weinig gegevens bekend.90

 In 1919 werd de uitgave van Heliogabal voortgezet in dezelfde uitvoering 
als bij de vorige uitgever Rütten & Loening, zij het met een hogere eerste op-
laag. Er verschenen in totaal drie oplagen bij Borngräber die in hetzelfde jaar 
ook Xerxes oder der Hochmut en Verliebte Esel uitgaf. De folder uit 1920 geeft 
inzicht in de opbouw van het fonds van de uitgeverij, de eerste afdeling was 
‘Die galante Zeit’, de tweede afdeling was ‘Das schöne Buch’ en de derde afde-
ling was ‘Erfolgreiche Bücher, moderne Autoren’. In deze laatste afdeling wa-
ren de boeken van Couperus opgenomen. Alleen Heliogabal haalde meerdere 
drukken bij Borngräber. Waarschijnlijk omdat de uitgever geen herdrukken 
meer wilde maken, gingen de uitgeefrechten terug naar Else Otten en kon zij 

Afb. 4.34. Wegens gestegen kosten gingen 
uitgevers allerlei verpakkingskosten door-
berekenen.
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deze aanbieden aan andere uitgevers. In 1926 gingen de rechten van Xerxes 
oder der Hochmut naar Oestergaard Verlag, in 1926 de rechten van Der ver-
liebte Esel naar Reclam en in 1928 die van Heliogabal naar Zenith Verlag.

4.3.7 Georg Müller

Georg Müller werd op 29 december 1877 in Mainz geboren als zoon van een 
leergroothandelaar.91 Hij kreeg zijn vakopleiding in München bij de Lentner’-
schen Buchhandlung van 1894 tot 1897 onder toeziend oog van Fritz Stahl. 
In het najaar van 1897 vertrok hij naar Wenen om te gaan werken bij de gere-
nommeerde boekhandel van Wilhelm Frick om in 1899 naar Berlijn te gaan 
en zijn opleiding voort te zetten bij de Werberschen Buchhandlung. Daar 
ontmoette hij Reinhard Piper met wie hij veel optrok en later in de uitgeverij 
samenwerkte.92 Ook verbleef hij enige tijd samen met Piper in Parijs voordat 
hij naar München terugkeerde en op 1 oktober 1903 zijn uitgeverij startte. 
In het voorjaar van dat jaar had hij in het Börsenblatt geadverteerd dat hij 
een uitgeverij ter overname zocht voor 150.000 Reichsmark. Hij verwierf de 
rechten en bestanden van de Berlijnse uitgeverij van Georg Heinrich Meyer. 
Zoals veel uitgeverijen in die tijd richtte hij ook een literair georiënteerd tijd-
schrift Süddeutsche Monatshefte op.93 In 1907 verhuisde hij samen met Piper 
Verlag naar de Josephplatz 7.

Door de snelle expansie van de uitgeverij kreeg Müller geldtekort en moest 
nieuwe partners zoeken. Dr. Arthur Mayer kocht zich met 200.000 Reichs-
mark een aandeel in de uitgeverij en zorgde ook voor meer werkkapitaal.
 Müller was een liefhebber van boeken en werd bekend om zijn goed ver-
zorgde uitgaven. In 1907 trad de typograaf en graficus Paul Renner (1878 – 
1956) in dienst om tot aan de dood van Georg Müller het bedrijf te verte-
genwoordigen als artistiek leider.94 Renner ontwierp veel vignetten voor de 
uitgeverij. In de eerste vijf jaar van haar bestaan werden meer dan 400 boe-
ken uitgegeven. In 1911 was er weer kapitaalstekort en fourneerde de familie 
400.000 Reichsmark aan nieuw kapitaal.
In 1912 verhuisde Müller met zijn uitgeverij naar de Elisabethstrasse 26. In 
dat zelfde jaar zette hij met Hans Weber een nieuwe uitgeverij op voor de 
speciale uitgave van Boccacio’s Decamerone ter gelegenheid van het feit dat 
dit boek 600 jaar geleden voor het eerst was verschenen. Een jaar later werd 
de samenwerking verbroken; Hans Weber werd uitgekocht en de gezamen-
lijke uitgeverij opgeheven.
 In 1913 nam de Berlijnse kunsthistoricus Arthur Kauffmann het aandeel 
van Mayer over en verhoogde in de jaren daarna zijn kapitaal in de uitgeverij 
tot 600.000 Reichsmark. In de tien jaar van het bestaan waren er meer dan 
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900 zelfstandige titels uitgegeven. In 1913 werden alleen al 287 nieuwe titels 
en herdrukken geproduceerd.95

 De Eerste Wereldoorlog trok een zware wissel op de gezondheid van Mül-
ler. De combinatie van militaire betrokkenheid in zijn stad en het leiden van 
een uitgeverij met geldzorgen, mede wegens bedrog, verminderde zijn psy-
chische weerstand.96 Op zijn veertigste verjaardag stierf hij in december 1917 
aan difterie. In veertien jaar had hij meer dan 2.000 boeken uitgegeven. Bij 
zijn dood waren er 400 titels in bewerking en veel toezeggingen aan auteurs 
gedaan aan wie ook voorschotten waren betaald. De uitgeverij was gespeci-
aliseerd in boeken over kunst, literatuur en juridische wetenschap. Ook op 
een enkel ander wetenschapsgebied waren er succesvolle uitgaven.97

Na de dood van Müller namen Siegfried Neuhöfer en Hans Winand de lei-
ding van de uitgeverij op zich. Ook namen zij deel in het kapitaal van de uit-

Afb. 4.35. Pagina 15 uit de aanbiedingsfolder uit 1920 met de boeken van Couperus.
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geverij en veranderden het juridische eigendom in een Kommanditgesell-
schaft (kg) ofwel een commanditaire vennootschap.98 De nieuwe eigenaren 
moesten in deze economisch moeilijke naoorlogse tijd delen van het fonds 
verkopen. Toch bleven zij ook in nieuwe boeken investeren. Van Couperus 
verschenen in 1919 Die Komödianten en in 1921 Der Unglückliche in mooie 
uitvoeringen. Van Die Komödianten verschenen twee drukken en van Der 
Unglückliche maar één druk. De uitgaafrechten van Die Komödianten gin-
gen, nadat er niet meer werd herdrukt, in 1928 over naar Zenith Verlag. In 
de catalogus ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de uitgeverij Georg 
Müller worden deze titels als uitverkocht vermeld.99 
 De befaamde klassiekenreeks Klassiker des Altertums, de verzamelde wer-
ken van Iwan Turgenjew (1818 – 1883) en William Makepeace Thackeray (1811 
– 1863) en titels van diverse bekende auteurs werden voor 500.000 RM ver-
kocht aan Ullstein Buchverlag die de gekochte fondsonderdelen onderbracht 
in de daartoe opgerichte uitgeverij Propyläen Verlag en verder uitbouwde. 
Ook aan andere uitgeverijen werden fondsonderdelen verkocht. Dit leidde 
tot onrust in de markt en noopte de leiding van de uitgeverij tot de volgende 
mededeling:

Wir sind [eine] Kommanditgesellschaft, persönlich haftender Gesell-
schafter ist Herr Siegfried Neuhöfer. Eingetragenes Kapital M. 1.200.000. 
Zur Zeit ein Kommanditist: Herr Hans Müller (Bruder des verstorbenen 
Inhabers) mit 80.000 M. Weiter ist an unserem Unternehmen beteiligt 
Herr Kommerzienrat Martin Neuburger. Als Bankverbindung haben wir 

Afb. 4.36. Georg Müller lezend voor zijn 
uitgeverij.

Afb. 4.37. Paul Renner, beroemd typograaf 
en ontwerper.
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die Bank für Handel und Industrie, München, welche teilweise in ge-
deckten und teilweise in Waren-Krediten uns einen Gesamtkredit von 
ca. M. 2 500 000.- eingeräumt hat […] Der Umsatz des Verlages hebt sich 
stetig und dürfte sich im Jahre 1918 zwischen 3½ und 4 Millionen Mark 
bewegt haben […]100

De nieuwe eigenaren hebben geprobeerd in de geest van Müller door te wer-
ken en bleven veel uitgeven, echter zonder een duidelijke richting. Door de 
economisch moeilijke jaren twintig kon de onderneming niet zelfstandig 
blijven. Deze werd in 1928 gekocht door Deutschnationalen - Handlungsge-
hilfen-Verband (dhv); Gustaf Perzold neemt de leiding van de uitgeverij op 
zich. In 1931 komt de fusie tot stand met Albert Langen Verlag en wordt de 
onderneming voortgezet onder de naam Langen-Müller Verlag.
 In 1934 neemt het Deutsche Arbeiterfront (daf) de uitgeverij over, na de 
dood van de privé-aandeelhouders krijgt de nsdap de controle over het be-
drijf. Na de Tweede Wereldoorlog confisqueren de Amerikanen de uitgeverij 
en verkopen veel uitgaafrechten door aan andere uitgevers. 
 In 1952 wordt de uitgeverij overgedragen aan de rechtsopvolgers van dhv, 
Deutsche Angestellten-Gewerkschaft (dag) en wordt de uitgeverij op-
nieuw opgebouwd onder leiding van Dr. Joachim Schondorf en Dr. Günther 
Hauffe. Daarna gaat de uitgeverij nog een aantal keer in andere handen over 
om uiteindelijk onderdeel te worden van het Springer-concern.

Afb. 4.38. Jubileumcatalogus van Georg 
Müller Verlag.

Afb. 4.39. Een deel van de vignetten voor 
de uitgeverij.
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4.3.8 Ernst Rowohlt Verlag

Deze nu nog bekende uitgeverij heeft drie boeken van Couperus uitgegeven, 
kort nadat Ernst Rowohlt voor de tweede maal zijn uitgeverij was gestart. 
Ernst Hermann Heinrich Rowohlt (1887 – 1960) werd geboren in Bremen 
en richtte de uitgeverij voor het eerst op in 1908. Zijn eerste en enige in 1908 
uitgegeven boek had de imprint van München.101 In 1909 verschenen drie 
boeken met de imprint Ernst Rowohlt Verlag, Paris – Leipzig. Een jaar later 
waren het 17 titels met Leipzig als vestigingsplaats. 
 Hij had zijn opleiding gehad bij de Leipziger drukkerij Breitkopf & Härtel, 
bij de Hofbuchhandlung A. Ackermann in München en bij de Librairie c. 
Klincksieck te Parijs. De bekende Anton Kippenberg (1874 – 1950) van In-
sel Verlag, stimuleerde Rowohlt zijn uitgeefwerk voort te zetten.102 Eind juli 
1910 schreef hij de uitgeverij officieel in bij het handelsregister in Leipzig en 
werd Kurt Wolff (1887 – 1963) zijn stille financiële partner. Ook was Rowohlt 
nauw betrokken bij het Zeitschrift für Bücherfreunde. De samenwerking 
tussen Rowohlt en Wolff was geen doorslaand succes en in 1912 verkocht 
Rowohlt zijn aandeel in de uitgeverij voor M. 15.000 aan Wolff en vertrok 
naar Berlijn waar hij een aanstelling kreeg bij S. Fischer Verlag.103 In oktober 
1913 kreeg Rowohlt de leiding over Hyperion-Verlag.104 Bij het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog nam Ernst Rowohlt vrijwillig dienst en bleef tot het 
einde van de oorlog in actieve dienst bij de Artillerie. 

Rowohlt was zelf ook een goed schrijver van essays en romans.105 Terug in 
Berlijn richtte hij op 7 januari 1919 zijn nieuwe uitgeverij op aan de Pots-
dammerstrasse 123b, ondersteund door zijn oude vrienden, die ook voor 
het startkapitaal zorgden. In het eerste jaar bracht hij tien nieuwe titels op 
de markt en in het volgende jaar zagen 49 titels het licht waaronder twee 
vertalingen van Couperus, Aphrodite in Ägypten en Babel. In dat jaar ver-
schenen ook titels van de latere bestsellerauteur Carl Ludwig Schleich. Wat 
opvalt bij het bestuderen van de verschenen titels is dat er maar twee andere 
vertalingen verschenen, een Hongaarse vertaling en Ierse spookjes. In 1921 
verscheen Das schwebende Schachbrett van Couperus als een van de 29 titels 
in dat jaar en een van de twee vertalingen. Uit de verschijningslijst is ook 
op te maken dat Rowohlt titels overnam van andere uitgeverijen; in dat jaar 
vijf. Rowohlt was niet bang om omstreden werk uit te geven. In 1922 werd 
hij veroordeeld wegens het uitbrengen van Die schlimme Botschaft van de 
auteur Carl Einstein. Rowohlt kreeg een boete van M. 5.000, Carl Einstein  
M. 10.000 wegens godslastering.106 In de crisisjaren had Rowohlt het moei-
lijk en haalde nieuwe partners binnen. 
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In 1925 werd begonnen met het weekblad Die literarische Welt met als 
hoofdredacteur Willy Haas. Het weekblad werd een groot succes. Rowohlt 
begon in die jaren meer vertalingen uit te geven, bijvoorbeeld alle werken 
van Balzac en vanaf 1928 vertalingen van Amerikaanse auteurs. Maar de we-
reldcrisis bracht ook zijn uitgeverij in de problemen en een faillissement in 
1931 kon alleen met hulp van de uitgeversfamilie Ullstein worden voorko-
men. Deze verwierf zo de meerderheid in de uitgeverij. Inmiddels was zijn 
buitenechtelijke zoon Heinrich Maria Ledig-Rowohlt (1908 – 1992) in het 
bedrijf gekomen. 
 Na de machtsovername van Hitler werd bijna de helft van de verkrijgba-
re titels verboden. Rowohlt probeerde zijn uitgeverij toch door te zetten en 
werd daarom lid van de ‘Schrifttumskammer’ en de ‘Kulturkammer’. In 1938 
kwam aan het licht dat zijn auteurs, onder pseudoniem publicerend, niet 
voldeden aan de eisen van de machthebbers. Rowohlt kreeg een beroepsver-
bod en werd uit de kamers gezet. Zijn zoon mocht in de uitgeverij blijven 
werken en sloot zich aan bij de ‘Deutsche Verlags-Anstalt’ te Stuttgart die de 
uitgeverij in 1943 sloot.107 Rowohlt zelf reisde na de Novemberpogrom via 
Zürich en Parijs naar Brazilië waar familie van zijn derde vrouw verbleef. In 
1940 keerde hij terug naar Duitsland en moest in 1941 dienst nemen om in 
1943 wegens politieke onzuiverheid weer naar huis te worden gestuurd.
 Na de oorlog verkreeg Heinrich Rowohlt van de Amerikaanse bezetter 
een uitgeeflicentie en startte voor de derde keer een Rowohlt-uitgeverij, nu 

Afb. 4.40. Ernst Rowohlt naar een litho 
van Oskar Kokoschka.

Afb. 4.41. Karikatuur van Emil Preetorius 
over de scheiding van Ernst Rowohlt en 
Kurt Wolff.
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in Stuttgart. In maart 1946 verscheen het eerste nummer van het nieuwe 
succesvolle maandtijdschrift voor de jeugd, Pinguin, onder leiding van de 
hoofdredacteur Erich Kästner (1899 – 1974).108 In dat zelfde jaar verkreeg 
Ernst Rowohlt van de Engelsen een licentie en begon in Hamburg zijn uitge-
verij en ook van de Fransen werd een licentie verkregen. Zo kwam op de ti-
telpagina Stuttgart-Hamburg-Baden-Baden te staan. Door de papierschaar-
ste ontwikkelde Rowohlt romanuitgaven op krantenpapier, goedkoop en 
in hoge oplagen. De serie kreeg de naam RO-RO-RO (Rowohlt-Rotati-
ons-Romane). Ook van de Russen verkreeg Rowohlt een licentie en zo had 
de familie als enige uitgeverij licenties voor alle vier de bezettingszones.109 
In 1951 kreeg de vader een hartinfarct. Hij moest het om gezondheidsrede-
nen rustiger aan gaan doen en steeds meer overlaten aan zijn zoon en me-
dewerkers. Mede om die reden werden in 1953 de activiteiten in Stuttgart 
beëindigd en overgeplaatst naar Hamburg. In 1960 overleed Ernst Rowohlt 
aan een nieuwe hartaanval. De zoon verhuisde de uitgeverij naar Reinbek, 
even buiten Hamburg. Na de dood van de vader verkreeg de zoon de meer-
derheid van de aandelen. In 1982 verkocht de familie de aandelen aan de 
Holtzbrinck-Gruppe.

4.3.9 Verlag Ullstein & Co

Ullstein Verlag is een gerenommeerde uitgeverij, opgericht in 1877 door 
Leopold Ullstein (1826 – 1899) te Berlijn. Hij was zoon van een Joodse pa-
piergroothandelaar en kocht in 1877 de drukkerij Stahl & Aßmann waar het 
Neues Berliner Tagesblatt gedrukt werd.110 Hij kocht de krant met drukkerij 
voor M. 60.000 en specialiseerde zich in eerste instantie in het uitgeven van 
kranten en tijdschriften. Na de dood van de oprichter nam zijn zoon Lou-
is-Ferdinand (1863 – 1933) de leiding van het bedrijf over en startte in 1903 
ook met het uitgeven van boeken. De uitgeverij groeide uit tot een bedrijf 
met een breed uitgeversspectrum zoals kranten, tijdschriften, boeken en ra-
dio. Het was een echt familiebedrijf waarin de vijf zoons, Hans (1859 – 1935), 
Louis (1863 – 1933), Franz (1868–1945) Rudolf (1874 – 1964) en Hermann 
(1875 – 1943) werkzaam waren. Het was een groot bedrijf met in 1927 rond 
de 8.000 medewerkers.111 Deze rijke uitgeversfamilie hielp ook andere uit-
gevers die in financiële problemen waren gekomen, door een aandeel in hun 
bedrijf te kopen.

In 1910 baarde Ullstein opzien met zijn goedkope serie Rote Ullstein-Bücher 
voor één Mark per deeltje.112 In 1919 werd begonnen met ‘Propyläen Verlag’ 
een imprint voor non-fictie boeken en voor de overgenomen klassiekenreeks 
‘Klassiker des Altertums’ en andere titels van Georg Müller Verlag.113 Boeken 
werden ook gebruikt voor promotiedoeleinden voor kranten en konden in 
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hoge oplagen gedrukt worden. Om bekende auteurs aan zich te binden werd 
dezen vaak een functie aangeboden als lector of redacteur in het bedrijf, bij-
voorbeeld Vicki Baum, Benno Reifenberg en Franz Blei. Ook kon Ullstein 
door het bezit van kranten de opdracht tot een roman geven, deze eerst als 
vervolgroman in de krant plaatsen en later in boekvorm uitgeven. Uit het 
contract betreffende de overname van de rechten van Couperus’ Novellen 
kunnen wij afleiden dat Ullstein ook rechten kocht die vermoedelijk in de 
eerste plaats voor de krant bestemd waren, de uitgave in boekvorm kwam op 
de tweede plaats en stond niet bij voorbaat vast.114

 In 1920 kwam van Couperus Am wege der Freude als nummer 119 uit in de 
serie Ullstein-Bücher, Eine Sammlung zeitgenössischer Romane. In datzelfde 
jaar werd in Berlijn-Tempelhof een markant, nog steeds bestaand, bedrijfs-
pand in gebruik genomen.
 In 1934 moest de Joodse familie Ullstein gedwongen afscheid nemen van 
haar bedrijf. De National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei (nsdap) 
veranderde de naam in 1937 in Kommanditgesellschaft (kg) Deutscher Ver-
lag.
 Na de oorlog kreeg de familie het bedrijf in 1952 weer terug, maar door de 
financiële problemen in de naoorlogse tijd waren zij gedwongen in 1956 een 
deel van de aandelen te verkopen aan Alex Springer om in 1959 ook de rest 
van de aandelen over te dragen. Later, vanaf de tachtiger jaren, kwamen er 

Afb. 4.42. Leopold Ullstein geschilderd 
door Oscar Begas 1882.

Afb. 4.43. Hans Ullstein. Foto Ilse Rass.
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Afb. 4.44. Het Ullsteingebouw op de hoek van de Charlottenstrasse en Kochstrasse.

Afb. 4.45. Voorbeelden van advertenties voor de boeken van Ullstein.
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regelmatig herschikkingen in de uitgeverswereld voor. In 2003 kwam een 
deel van Ullstein in handen van De Bonnier Groep en een deel kwam bij Ber-
telsmann terecht.

4.3.10 Rainer Wunderlich Verlag

De uitgeverij waar in 1920 de vertaling van Couperus’ Dionysos verscheen 
werd op 15 februari 1913 officieel opgericht, en bestond uit een uitgeverij in 
Bremen en een assortimentsboekhandel in Leipzig, blijkens het adresboek uit 
1920 en 1926.115 Uit het adresboek 1920 kan worden opgemaakt dat de boek-
handel en uitgeverij gemeenschappelijk eigendom waren van Ernst Rainer 
Wunderlich en Adolf Schmidt-Volker. De boekhandel was gevestigd in de 
Windmühlstrasse 49 en de uitgeverij in de Querstrasse 26/28, beide in Leip-
zig. Later is de uitgeverij verplaatst naar Bremen, volgens het adresboek uit 
1926 vestigde zij zich in de Lortzingstrasse 30 en was ze gespecialiseerd in 
‘Schöne Literatur’. Als eigenaar staat vermeld: Wilhelm Stutte. Deze laatste 
heeft de uitgeverij in 1926 overgedragen aan Hermann Leins (1899 – 1977), 
die in de tijd van het ‘Nationalsozialismus’ de uitgeverij kwijtraakte.116 Het 
is dus Hermann Leins geweest die de restpartij van Dionysos, verschenen in 
1920, in 1928 verkocht heeft aan de boekenclub ‘Volksverband der Bücher-
freunde’, waarover later meer. 

Afb. 4.46. Aanbiedingscatalogus.
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Uit de bijlage van het jubileumboek ter gelegenheid van het vijftigjarige be-
staan is op te maken dat Leins feitelijk alleen de naam en de restanten van de 
uitgeverij heeft gekocht toen hij haar als 27-jarige herstartte. Het jubileum-
boek vermeldt dan ook 1926 als startdatum van de uitgeverij.117 Dat Leins bij 
het vijftigjarig bestaan een facsimile-uitgave bracht van Hermann Kurz (1813 
– 1873) is niet verwonderlijk. In 1944 werd de uitgeverij door de machtheb-
bers gesloten omdat Leins op 21 december 1943 een bijeenkomst met promi-
nente gasten had georganiseerd ter gelegenheid van 90ste verjaardag van de 
dochter van Hermann Kurz, Isolde (1853 – 1944).
 Na de oorlog kreeg Leins in 1945 een uitgeeflicentie in de Franse sector en 
begon weer met uitgeven.118 Naast eigenaar van Wunderlich was Hermann 
Leins ook, tot aan zijn dood, eigenaar van de uitgeverijen j.b. Metzlersche 
Verlagsbuchhandlung en c.e. Poeschel Verlag GmbH.
 De uitgeverij Rainer Wunderlich is sedert 1986 onderdeel van Rowohlt 
en is gespecialiseerd in ontspanningsliteratuur in al haar facetten.

4.3.11 Verlag von W. Vobach & Co

In 1921 gaf deze uitgeverij Lebenskurve van Couperus uit in haar serie  
‘Vobachs Romane’. De uitgeverij was door Willy Vobach op 3 oktober 1897 
opgericht in Berlijn, om deze korte tijd later samen te voegen met het be-

Afb. 4.47. De gebouwen van de uitgeverij 
in Berlijn en Leipzig.

Afb. 4.48. Advertentie voor de serie ‘Vo-
bachs Romane’ met de titel van Couperus.
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drijf van Osgar de Liagre (1870 – 1940) en onder de naam van w. Vobach & 
Co voort te zetten.119 De uitgeverij was gespecialiseerd in handenarbeidboe-
ken, praktische familieboeken en tijdschriften en alles over handvaardigheid 
voor vrouwen.120 Het bedrijf met eigen drukkerij was vooral bekend om zijn 
tijdschriften, bijvoorbeeld het weekblad Sonntagszeitung für Deutschlands 
Frauen met een oplaag van 130.000. In 1937 werd Vobach zoals zoveel uit-
geverijen door de nationaalsocialisten samengevoegd met Verlag Bernhard 
Meyer en Verlag Curt Hamel tot Universalverlag GmbH, om na de oorlog in 
diverse Oost-Duitse veb’s te worden ondergebracht.121

 Uit de adresboeken is nog af te leiden dat Willy Vobach in 1921 geen eige-
naar meer was van de gelijknamige uitgeverij. Als eigenaren staan vermeld: 
Oscar de Liagre, Hofrat Horst Weber en een Kommanditist (stille vennoot). 
In het adresboek van 1926 staan als eigenaars vermeld: Oscar de Liagre, Her-
mann Bauermeister en Otto Hausbrand. Het bedrijf was in Berlijn gevestigd 
in de Dessauerstrasse op nummer 34, later ook op 35. In 1926 staat vermeld 
dat op nummer 38 de kunstuitgeverij van Willy Vobach is gevestigd met 
hemzelf als eigenaar. Kennelijk vond hij deze tak van de uitgeverij interes-
santer en heeft hij zich uit het andere bedrijf teruggetrokken. 

4.3.12  Feuer-Verlag a.-g.

Op 1 januari 1922 startte Feuer-Verlag zijn activiteiten. De uitgeverij werd 
door Wilhelm Haupt officieel op 1 juli 1921 opgericht. De eerste vermelding 
in het Börsenblatt was pas in 1923, het jaar dat de vertaling van Psyche bij 
deze uitgever verscheen.122 Uit een advertentie waarin Psyche wordt aange-
kondigd kan opgemaakt worden dat het beleid van deze uitgever was: het 
uitgeven van mooi uitgevoerde boekjes in serieverband (afb. 4.49). Deze 
eenheidsboekjes, vergelijkbaar met Querido’s Literaire Luxe reeks waarin 
Lucrezia verscheen, werden gedrukt in twee kleuren op houtvrij papier en 
gebonden in linnen of leren band. In de Duitse serie verschenen bekende 
auteurs, zoals Goethe, Heine, Schiller, Wagner, Andersen, Shakespeare en 
Swift. De uitgeverij was gevestigd in Leipzig in de Kantstrasse 59.123. Verder 
is over deze uitgeverij weinig bekend. Ze heeft zeer waarschijnlijk aan het 
eind van de twintiger jaren opgehouden te bestaan. 

4.3.13 Verlag Philipp Reclam jun.

Reclam werd op 1 oktober 1828 gestart door Anton Philipp Reclam (1807 – 1896) 
met de overname van het ‘Literarische Museum’ in Leipzig en de oprichting van 
‘Verlag des Literarischen Museums’.124 Het museum was feitelijk al op 1 april 
overgenomen voor 3.000 Taler, geleend van zijn vader. Het museum was een 
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uitleenbibliotheek met de nieuwste boeken en tijdschriften, ook met Franse, 
Engelse en Italiaanse titels. Zijn eerste eigen uitgave verscheen op 1 oktober 
1828; daarmee was de uitgeverij geboren. In 1837 verkocht Reclam het ‘Li-
terarische Museum’ en ging alleen verder met de uitgeverij onder zijn eigen 
naam ‘Philipp Reclam jun’.125 Zijn vader Carl Heinrich (1776 – 1844), een Hu-
genoot, had in 1802 in Leipzig zijn Verlags- und Sortimentsbuchhandlung 
opgericht en hield zich naast Engelse en Franse literatuur vooral bezig met 
wetenschappelijk uitgeven.126

In 1839 kocht Anton Philipp Reclam de ‘Haacksche Buchdruckerei’. Reclam 
kreeg door zijn uitgaven regelmatig problemen met de overheid wegens zijn 
linksliberale en oppositionele boeken en tijdschriften. Hij werd veroordeeld 
en moest in 1843 met het uitgeven van het blad Lokomotive een halfjaar stop-
pen en zich onthouden van het uitgeven van anti-Habsburgse geschriften.127 
In 1846 werden al zijn uitgaven in Oostenrijk verboden. Het uitbreken van 
de revolutie in 1848 voorkwam dat hij zijn gevangenisstraf moest ondergaan. 
Hij had inmiddels een brede algemene uitgeverij ontwikkeld met onder an-
dere bijbels, woordenboeken en klassieke literatuur. In 1858 begon Reclam 
met goedkope Shakespeare-uitgaven, de voorloper van de latere ‘Universal 
Bibliothek’. Het ging zo goed met de uitgeverij dat deze in 1862 een eigen 
gebouw aan de Dörrienstrasse 4 in Leipzig kon betrekken. De enige zoon van 

Afb. 4.49. Advertentie van Feuer-Verlag 
waarin Psyche werd aangekondigd.

Afb. 4.50. Het ‘Literarische Museum’ in 
Leipzig waar Reclam de uitgeverij begon.
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Anton Philipp, Hans Heinrich (1840 – 1920) kwam in 1863 in het bedrijf en 
werd vijf jaar later in 1868 mede-eigenaar.128 

Het jaar 1867 is een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf: het eerste deeltje in 
de Universal Bibliothek (u.b.), Faust i van Goethe, verscheen in een oplaag 
van 5.000 exemplaren.129 Door een wetswijziging waren de Duitse klassie-
ke auteurs, zoals Lessing en Schiller vrijgekomen. Vele uitgevers begonnen 
nieuwe klassieke reeksen en vanwege deze onderlinge concurrentie werd de 
prijs belangrijk.130 Reclam bracht zijn Universal Bibliothek tegen een vaste 
lage prijs, twee Groschen (± 12 cent) per nummer, op de markt. De eerste 
uitgaven waren onder andere titels van Goethe, Lessing, Shakespeare, Kör-
ner, Racine, Corneille, Molière, en Cervantes. Eind 1868 waren 110 nummers 
verschenen, het aantal titels lag lager omdat er dubbelnummers waren. De 
doorsneeoplage in die tijd was 750, maar Reclam verwachtte veel van Faust 
en begon met een oplage van 5.000 om een maand later eenzelfde aantal 
te herdrukken en na twee maanden weer 10.000 exemplaren, dus in vier 
maanden tijd waren er totaal 20.000 boeken gedrukt.131 Het was een zeer 
succesvolle start van de serie.132 Elk jaar verschenen er zo’n 140 nummers. 
Naast de grote klassiekers werd de serie ook bekend om zijn Russische en 
Scandinavische vertalingen. In 1878, bij het vijftigjarige bestaan, verscheen 

Afb. 4.51. Anton Philipp Reclam op 
tachtig jarige leeftijd.

Afb. 4.52. De directiekamer met Hans 
Heinrich Reclam rond 1905.
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Afb. 4.53. Handmagazijn van Reclam waar de bestellingen worden klaargemaakt  
(na 1905).

Afb. 4.54. De drukkerij van Reclam.
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met nummer 1000 de novelle Zwei Gefangene van Paul Heyse, de latere No-
belprijswinnaar. 
 Door de groei van de uitgeverij werd de huisvesting te klein en kocht men 
grond, waarop eerst een drukkerij en magazijn werden gebouwd en later 
het kantoorgebouw. In 1905 was de bouw gereed en kon alles aan de Insel-/
Kreuzstrasse in gebruik worden genomen. De drukkerij had 56 snelpersen 
in bedrijf, een eigen stoommachine voor de aandrijving, verwarming en 
stroom en er werkten rond de 135 personen. In 1906 vormden vader Hans 
Heinrich en zijn zoon Hans Emil (1881 – 1943) de directie waarbij de vader 
zich vooral met de uitgeverij bemoeide en de zoon met de drukkerij.

De serie Helios-Klassiker werd in 1910 gestart; gebonden uitgaven voor 1,25 
Mark, voor die tijd een zeer lage prijs. Vergelijkbare werken in dezelfde uit-
voering bij andere uitgevers kostten toen rond de 7,50 Mark. In 1912 werden 
de eerste boekautomaten met 80 verschillende Reclam-boekjes geplaatst, 
een voor die tijd revolutionair idee. Ook uit de vele advertenties in het Bör-
senblatt, folders en catalogi blijkt dat de marketingactiviteiten zeer goed ver-
zorgd waren. Er kwamen circa 2.000 automaten in bedrijf.133 De firma gaf ook 
tijdschriften uit en publiceerde daarin uit te geven romans voor. Heel bekend 
was Reclams Universum, Moderne illustrierte Wochenschrift. Reclam kocht 
het reeds twaalf jaar bestaande familietijdschrift in 1886 van Verlag Alfred 
Hauschild. Het ontwikkelde zich tot een uitstekend marketinginstrument, 
met een groeiende oplaag tot 75.000 exemplaren. In 1917 moest de prijs voor 
een deelnummer verhoogd worden naar 25 Pfennig. Met de prijsverhoging 
kwam er ook een nieuw omslagontwerp en werd het formaat iets groter: 9,6 
x 15,6 cm. Gedurende de oorlogstijd moest de prijs van een deelnummer di-
verse malen worden aangepast en na de oorlog, tijdens de inflatieperiode, 
steeg de prijs op 30 november 1922 naar het record van 330 Miljard Mark.134 
Na de invoering van de Rentenmark werd de prijs weer normaal: 40 Pfennig 
per nummer.

In 1925 verscheen het eerste boek van Couperus bij Reclam in de serie Re-
clams Romane: Iskander – Der Roman Alexander des Grossen. Het kwam 
in twee uitvoeringen, ingenaaid en gebonden in linnen band in groot for-
maat.135 In dezelfde serie verscheen in 1926 Aphrodite in Ägypten. In deze se-
rie met moderne Duitse en vertaalde romans verschenen naast Couperus ti-
tels van Hans v. Hüsen, Georg Hirsfeld, Rudolf Huch, Edmond Jaloux, Emil 
Lucka en Robert Walter. 
 De Universal Bibliothek had standaard vier uitvoeringen: ingenaaid, ge-
bonden in linnen en sommige titels ook in halfleren band of geheel in leer. 
In deze serie verschenen in 1926 Lucrezia Borgia en in 1927 Der verliebte Esel. 
Naast deze serie adverteerde Reclam ook voor Helios-Klassiker, een serie in 
leren band en Helios-Bücher, een serie met linnen of halfleren banden.136 
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De nationaalsocialistische machtsovername bracht ook voor Reclam grote 
veranderingen met zich mee; boeken werden vernietigd of mochten niet 
meer herdrukt worden. Het uitgeefprogramma van nieuwe titels werd aan-
gepast aan de wensen van de machthebbers. Door de bekendheid van de 
uitgeverij werden de maatregelen geleidelijk uitgevoerd. In het laatste oor-
logsjaar waren er helemaal geen uitgeefactiviteiten meer. Na de oorlog kreeg 
Reclam eerst voor de Russische bezettingszone in 1946 een uitgeeflicentie. 
In 1947 kreeg Ernst Reclam van de Amerikanen een uitgeeflicentie en ves-
tigde hij zich met de uitgeverij in Stuttgart. Tussen de uitgeverij, gevestigd 
in Leipzig en de uitgeverij gevestigd in Stuttgart werden licentiecontacten 
gesloten voor de uitwisseling van hun uitgaven. In 1948 kwam de zoon van 
Ernst Heinrich Reclam (1910 – 1984) in het bedrijf in Stuttgart en nam van-
af december 1949 de leiding van het bedrijf over tot 1953. De politieke ont-
wikkelingen tussen Oost en West zorgden ervoor dat de vestiging in Leipzig 
werd onteigend en Reclam Stuttgart de import uit het Oosten wist te laten 
verbieden.

Afb. 4.55. Een nummer van het tijdschrift 
Reclams Universum waarin het slot staat van 
de novelle Lucrezia Borgia van Couperus.

Afb. 4.56. De stand van Reclam op de 
Frankfurter Buchmesse in 1953. Sir Stanley 
Unwin, tweede van rechts en dr. Arthur 
Georgi, voorzitter van de ‘Börsenverein’, 
feliciteren dr. Heinrich Reclam met het 
125-jarig bestaan van het bedrijf.
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In 1950 kreeg de zoon van Hans Emil Reclam, Rolf Reclam (1913 – 1977) de 
leiding van het grafisch bedrijf in Stuttgart. De bedrijven in Oost en West 
ontwikkelden zich ondertussen in verschillende richtingen. Het bedrijf in 
Stuttgart richtte zich vooral op de educatie met merendeels nieuwe titels, 
het Oost-Duitse bedrijf zette vooral de oude Universal Bibliothek voort en 
kwam in 1957 met een officiële herdruk van Der verliebte Esel. Na de ‘Wen-
de’ in 1990 kwam Reclam Leipzig weer in handen van de familie en werden 
de bedrijven geïntegreerd. Reclam opereert nu voornamelijk vanuit de om-
geving van Stuttgart. Reclam positioneert zich als een klassiekenuitgeverij, 
vooral gericht op educatie. Debuten worden niet uitgegeven, alleen bewezen 
titels uit binnen- en buitenland en naslagwerken.

4.3.14 Peter j. Oestergaard Verlag

Deze uitgeverij is vooral bekend geworden door zijn globes.137 De uitgeve-
rij werd opgericht in 1902 en produceerde vanaf 1904 vooral globes. Bij het 
ontwikkelen van de globes werkte oprichter Peter samen met zijn broer Paul 
die in die tijd meerdere uitgeverijen bestuurde. In 1909 werd Columbus Ver-
lag opgericht waarin de activiteiten met globes verder werden ontwikkeld 
en het bedrijf uitgroeide tot een wereldvermaarde uitgeverij op dit gebied. 
Tussen 1911 en 1915 werd vooral uitgegeven onder de naam van Paul. Daarna 
gaf Peter de boeken weer uit onder zijn eigen naam en gingen de broers ieder 
hun eigen weg. De uitgeverij van Peter Oestergaard werd ook bekend door 
het uitgeven van lexicons.138 In 1926 verscheen van Couperus Xerxes oder der 
Hochmut, eerder in 1919 verschenen bij Borngräber Verlag, en in 1929 Japa-
nische Streifzüge. Deze laatste titel paste goed in de specialisatie van deze uit-
geverij; land- en reisbeschrijvingen. De uitgeverij was sinds 1924 ook nauw 
verbonden met de boekenclub ‘Deutsche Volksbücherei ag’. De leden van 
deze boekenclub kregen het in 1912 opgerichte tijdschrift Welt und Wiesen 
Unterhaltende und belehrende illustrierte Zeitschrift.139 Zeer waarschijnlijk 
werden ook de boeken van Couperus tegen gereduceerde prijzen aan de le-
den van de boekenclub aangeboden. Vanaf 1928 komt deze uitgeverij niet 
meer in het adresboek van de Duitse boekhandel voor.

Afb. 4.57. De vermelding van Japanische Streifzüge in de catalogus.
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4.3.15 Zenith-Verlag, Erich Stolpe/Axia-Verlag Erich Stolpe

Deze uitgeverij werd op 29 januari 1927 opgericht door Erich Stolpe in Leipzig 
en was gevestigd aan de Holzhäuser Strasse 4.140 In 1929 veranderde de naam 
in Axia-Verlag Erich Stolpe. De naam Axia werd al gebruikt voor de serie Axia 
Kriminal-Romane, een serie van 20 boeken die in een keer op de markt werd ge-
bracht, blijkens de aankondiging in het Börsenblatt onder de rubriek verschenen 
boeken.141 Deze uitgeverij was gespecialiseerd in goedkope uitgaven. Drie ver-
talingen van Couperus verschenen in hun serie Welt-Romane als nummer 44 
tot 46. De vertalingen waren eerder verschenen bij andere uitgeverijen. Num-
mer 44, Die Unsichtbare Hand was eerder verschenen bij Rowohlt (1921) met 
de titel Das Schwebende Schachbrett; nummer 45, Die Komödianten, verscheen 
eerder bij Georg Müller (1919) en nummer 46, Heliogabal, verscheen eerder bij 
Rütten & Loening (1916) en bij Borngräber (1919). In de serie waren ook verkorte 
romans opgenomen van Alexandre Dumas, Fjodor Michailowitsch Dostojewski 
en anderen. Nu nog bekende auteurs die onverkort werden uitgegeven waren 
Heinrich Heine, Oscar Wilde, Miguel de Cervantes, Johann Wolfgang von Goethe, 
Alighieri Dante, Giovanni Boccaccio, Leo Tolstoj en Honoré de Balzac. De serie 
werd standaard in meerdere uitvoeringen op de markt gebracht. Voor de goed-

Afb. 4.58. Advertentie in het Börsenblatt 
waarin de drie titels van Couperus worden 
aangekondigd.

Afb. 4.59. Bestelformulier van Zenith Ver-
lag zoals dat als bijlage bij het Börsenblatt 
was gevoegd. De besteller had een keuze 
uit vier uitvoeringen.
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koopste uitvoering werd houthoudend papier gebruikt. De duurdere uitvoerin-
gen waren gedrukt op houtvrij papier en gebonden in linnen of leren band. Meer 
daarover bij de titelhistorie in het volgende hoofdstuk.
 De standaard leveringsvoorwaarden voor de romanserie luidden: ver-
zendkosten voor rekening van de boekhandelaar, toeslag voor verzendklaar 
maken en verpakking, betalingen binnen 30 dagen, 2% korting of 60 dagen 
netto. Bekende grootafnemers konden andere condities bedingen, bijvoor-
beeld 30 dagen extra krediet.

In 1929 wordt het bedrijf omgevormd tot GmbH zoals in het adresboek van 
1929 is bijgeschreven. Opvallend is dat na de eerste melding in het Börsen-
blatt van de Krimi-serie, de titels uit de romanserie, behalve die van Coupe-
rus, niet of nauwelijks werden aangemeld voor vermelding in de rubriek ‘ver-
schenen’ van het Börsenblatt. Alleen door advertenties en directe mailings 
werd de boekhandel op de hoogte gebracht. Uit de advertenties is ook op te 
maken dat de uitgeverij een hoofdvestiging in Berlijn had, gevestigd aan de 
Luisenstrasse 31a. De bestellingen moesten daar naar toe gezonden worden. 
In het adresboek was dit echter niet vermeld. In de aanbieding van 1930 wor-
den de boeken voor dezelfde verkoop- en inkoopprijs aangeboden, behalve 
de uitvoering in halfleren band; die was M. 2,25 geworden. Op grond van de 
uitschrijving in juni 1930 uit het handelsregister mag men aannemen dat de 
voorraden in andere handen zijn overgegaan. In 1931 gingen alle prijzen om-
laag en kwamen er ingenaaide en halflinnen uitvoeringen bij. In 1933 komt 
er een aanbieding van restoplagen in diverse uitvoeringen. In 1934 verandert 
de naam in Axia-Verlag Justus Dörner & Co., Berlin.142 

4.4 Buchgemeinschaften

Tot ongenoegen van de reguliere boekhandels ontwikkelden de Buchge-
meinschaften zich voorspoedig. Deze ontwikkeling van de boekenclubs is 
niet los te zien van de politiek-economische situatie in de Weimarrepubliek. 
Tijdens de naoorlogse situatie met lage lonen en stijgende prijzen zagen 
partijen ruimte om goedkope boeken aan te bieden aan leden die meestal 
verplicht waren minimaal een boek per kwartaal af te nemen.143

De huidige boekenclubs, bijvoorbeeld eci, leveren aan hun leden boeken 
voor een ledenprijs die lager is dan de vastgestelde prijs door de uitgever.144 
De spelregels hiervoor zijn nu vastgelegd in de ‘Wet op de vaste boeken-
prijs’.145 Voorheen was het ‘Reglement Handelsverkeer’ van de Koninklijke 
Vereniging van het Boekenvak (kvb) leidend voor boekhandel en uitgeverij. 
Boekenclubs kopen de titels bij uitgevers in met een hoge korting en verko-
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pen deze boeken aan hun leden door voor een lagere prijs dan de vastgestel-
de particulieren-verkoopprijs. Wanneer de boekenclub zelf het boek produ-
ceert dan doet zij dat in samenwerking met een uitgever die dan de boeken 
aan de boekhandel aanbiedt. 
 Duitsland kende in die tijd ook dergelijke boekenclubs, die uit het be-
staande aanbod van uitgeverijen boeken voor hun leden kochten. Deze wa-
ren echter in de minderheid. Er waren enkele clubs die bestaande restpartijen 
inkochten waarvan de vaste prijs inmiddels was opgeheven. Er werd soms 
nauw samengewerkt met een uitgeverij zonder dat dit bij het publiek bekend 
was. Ook Duitse uitgevers waren aan de vaste prijs gebonden en moesten 
kunstgrepen uithalen om de reglementen te omzeilen. 
 Als voorloper van de boekenclubs, die in de Weimarrepubliek ontston-
den, kunnen beschouwd worden de in 1873 opgerichte ‘Allgemeine Verein 
für Deutsche Literatur’ en de in 1891 opgerichte ‘Verein der Bücherfreun-
de’. In 1916 ontstond de ‘Deutschnationale Hausbücherei’ als onderdeel van 
de ‘Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband’. In 1924 werd de naam 

Afb. 4.60. Advertentie van de Deutsche 
Buch-Gemeinschaft. De boekenclub was in 
vijf jaar gegroeid naar 400.000 leden.

Afb. 4.61. Een tekening van het kantoorge-
bouw van de Deutsche Buch-Gemeinschaft 
in Berlijn.
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gewijzigd in ‘Deutsche Hausbücherei’.146 Deze vereniging had ook boekhan-
dels in bezit; voor deze boekenclub een manier om klanten te binden en 
verzekerd te zijn van een vaste afname.147 Door het succes van de boeken-
clubs werden er steeds meer initiatieven genomen om zelf een boekenclub 
op te richten; door bestaande verenigingen, uitgeverijen, boekhandelketens, 
drukkerijen en handelaren. Over het aantal boekenclubs die tussen 1918 en 
1933 zijn opgericht is de literatuur niet eenduidig. 
 Wittmann heeft het over meer dan 30 ‘Buchgemeinschaften’ die in 1933 
naar de gunst van het publiek dongen.148 Melis heeft het in zijn studie over 42 
boekenclubs die in de Weimar Republiek zijn ontstaan.149 Deze verschillen 
hebben ook te maken met de definitie van ‘Buchgemeinschaften’.
 In 1925 werd in het Börsenblatt de volgende definitie gepubliceerd:

‘Unter Buchgemeinschaften sind solche Firmen zu verstehen, die, 
meist in der Form einer G.m.b.H. von Einzelpersonen begründet, jähr-
lich eine im voraus zahlenmäßig bestimmte Reihe von Büchern an 
ihre sogenannten Mitglieder, die in Wirklichkeit aber nicht Mitglieder, 
sondern Abonnenten sind, liefern. Die Zahlung der Abonnementsge-
bühren erfolgt entweder jährlich oder in kürzeren Zeitabschnitten im 
voraus, oder bei Lieferung der einzelnen Bände im Wege der Vorein-
sendung oder Nachnahme des Betrages. Die Jahresproduktion muß 
meist vertragsmäßig ohne Auswahlrecht seitens der Abonnenten ab-
genommen werden, so daß die Höhe der Auflage von vornherein ga-
rantiert ist.’150 

Deze door een commissie vastgestelde definitie is zoveel mogelijk waar-
devrij maar sloot niet aan bij de praktijk van de boekenclubs. De tijdgenoot 
Kurt Zickfeldt heeft in 1927 in zijn dissertatie geprobeerd een meer markt-
gerichte definitie te formuleren. Zijn definitie luidde:

‘Die Zusammenfassung von Buchinteressenten zu dem Zweck der Bü-
cherproduktion und des Büchervertriebes, ausschließlich oder wesentlich 
für die Mitglieder der Vereinigung; entweder so, daß von den vereinigten  
Bücherinteressenten eine bindende Verpflichtung zum speziellen oder 
generellen Kauf übernommen wird, oder so, daß der Absatz auf Grund 
gleicher, vornehmlicher beruflicher Interessen garantiert erscheint.’151

Het komt er op neer dat zodra je boeken speciaal voor een groep van verenig-
de personen produceert en deze ter verkoop aanbiedt, er sprake is van een 
‘Buchgemeinschaft’. Bijna elke beroepsvereniging, politieke of religieuze 
organisatie had wel een soort boekenclub voor hun leden. Deze organisaties 
boden vooral non-fictie en vakliteratuur aan.152 
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Globaal zijn er drie soorten boekenclubs te onderscheiden:
- boekenclubs van beroepsverenigingen met speciale interessegebieden;
-  boekenclubs opgericht door commerciële organisaties die zelf produceren 

of uitbesteden;
-  boekenclubs die niet zelf produceren maar bestaande boeken inkopen en 

verkopen aan hun klantenkring.

Dat de boekhandel niet blij was met het groeiende aantal boekenclubs is 
begrijpelijk. In het Börsenblatt werd een oproep gedaan om bedrijven en 
auteurs te boycotten die samenwerkten met deze clubs.153 De ruzie tussen 
partijen liep zo hoog op dat over en weer diverse processen werden gevoerd, 
niet alleen tussen een boekenclub en de Börsenverein maar ook tussen boe-
kenclubs onderling. Een van de bekendste processen die werden gevoerd is 
dat tussen het Volksverband der Bücherfreunde (vdb) en de Börsenverein. De 
laatste werd veroordeeld; in het Börsenblatt kwam een gezamenlijke verkla-
ring waarin de vrede (tijdelijk) werd getekend.154

De twee zelf-uitgevende boekenclubs die Couperus in hun programma heb-
ben opgenomen, behoorden tot de bekendste en grootste van dat moment. 

Afb. 4.62. Der Bücherkreis, het tijdschrift van de gelijknamige boekenclub. De meeste 
boekenclubs hadden een eigen periodiek, een belangrijk onderdeel van het lidmaat-
schap. Deze boekenclub was onderdeel van de uitgeverij van de SPD.
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Het waren:
-  Volksverband der Bücherfreunde (vdb) opgericht 1919, die in 1923 Herakles 

uitgaf (4.4.1);
-  Deutsche Buch-Gemeinschaft (dbg) opgericht 1924, deze gaf in 1926  

Unter Javas Tropensonne uit (4.4.2).

De boekenclub die restpartijen overnam was de Gemeinschaft der Bücher-
freunde, deze bracht in 1928 een restpartij van Dionysos op de markt met een 
nieuw omslag en voorwerk (4.4.3).

4.4.1 Volksverband der Bücherfreunde (vdb)

‘Volksverband der Bücherfreunde’ werd in januari 1919 opgericht met een 
startkapitaal van 50.000 Mark en was gevestigd in Berlijn.155 De oprichters 
waren Franz Graf von Matuschka, Kapitän August Lassen en Hans Ossen-
bach. In het eerste jaar waren er nog geen 100 leden. Het ledental steeg echter 
snel en in augustus 1924 was het aantal leden gestegen tot 190.000 en na 10 
jaar was het ledental circa 600.000. Vrijwel direct werden de voorbereidin-
gen voor een uitgeverij gestart, die onder de naam ‘Wegweiser-Verlag’ werd 

Afb. 4.63. Voorzijde van de jubileumcata-
logus van het Volkverband der Bücher-
freunde (VdB).

Afb. 4.64. Titelpagina van de jubileum- 
catalogus.
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aangekondigd in een brochure uit 1920. Beide organisaties werden samen-
gevoegd tot ‘Wegweiser-Verlag – Volksverband der Bücherfreunde’.

De leden betaalden geen vaste bijdrage maar waren verplicht minimaal de 
zogenaamde ‘Jahresreihe’ af te nemen; een boek per kwartaal. De eerste se-
rie van het boekjaar 1919/1920 verscheen in 1920 en bestond uit: J.W von 
Goethe, Faust, h.j.Ch. von Grimmelshausen, Der abenteuerliche Simplicissi-
mus en van L. Adelt (Hrg.) Lebendiger Stahl en Im Hörsaal. Men zorgde voor 
een gevarieerd aanbod. Naast de vier verplichte boeken verschenen er ook 
vrije keuzeboeken, de ‘Sonderreihe’, waarin Herakles van Couperus in 1923 
verscheen. Tot 1926 bestond de verplichting de ‘Jahresreihe’ af te nemen, 
daarna was er een vrije keuze uit het gehele programma, minimaal een boek 
per kwartaal. Bij elk besteld boek kwam een waardebon van RM 0,30 om de 
aankoop van meer boeken te stimuleren. 
 Het clubprogramma breidde zich snel uit, niet alleen met boeken maar 
ook met andere producten en activiteiten. De 9 te onderscheiden product-
groepen en activiteiten waren:
 1.  Die Jahresreihen (Allgemeine Jahresreihe und Wissenschaftliche Jah-

resreihe).
 2. Die Auswahlreihe (bis 1922 Sonderreihen).
 3. Klassikerausgaben.
 4. Meisterdrucke.
 5. Originalgraphik.
 6. Weltgeistbücher.
 7. Werbegaben.
 8. Werbeschriften.
 9. Nicht dem Buchbereich Zugehörendes.156

Ter toelichting nog het volgende. De wetenschappelijke serie werd in 1929 
gestart en omvatte in totaal 44 banden. Er zijn totaal 99 titels verschenen in 
de ‘Jahresreihe’, na wo ii kwamen er geen nieuwe titels meer uit.
 In de ‘Klassikerausgaben’ verschenen verzamelwerken van Goethe, Von 
Hebbel, Heine, Kleist, Meyer, Schiller, Shakespeare en Uhland. Deze verza-
melwerken waren over het algemeen zeer succesvol.
 In de ‘Meisterdrucke’ verschenen bijzonder uitgevoerde boeken op speci-
aal papier met mooie banden. Bijvoorbeeld de Cranach Bibel en het Nibelung-
enlied in facsimiledruk.
 De ‘Originalgraphik’ was een poging om schone kunst ook bereikbaar te 
maken voor het grote publiek. Het was geen succesvol programma. Er kwa-
men na tien jaar aanbiedingen en de restanten werden gebruikt als premie bij 
wervingsacties. 
 De serie ‘Weltgeistbücher’ die vanaf 1926 verscheen, was een poging 
om de verstoorde verhouding met de boekhandel te herstellen. Deze serie 
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verscheen met de imprint ‘Weltgeist-Bücher Verlagsgesellschaft m.b.H’. Er 
kwamen ongeveer 45 titels uit in deze serie; het was een matig succes. In 1932 
werd de verkoop aan de boekhandel gestaakt en werden de restanten uitver-
kocht aan de leden. 
 Om leden te werven, werden ook speciale uitgaven samengesteld die uit-
sluitend aan nieuwe leden cadeau werden gedaan. Er verschenen twaalf van 
deze speciale titels. Ook andere speciale acties werden georganiseerd met 
ex-librissen. Deze mooi gebonden en op naam gestelde uitgaven kreeg een 
lid als hij bijvoorbeeld 10 nieuwe leden had aangebracht.
 Ook werden er literaire en thematische bijeenkomsten georganiseerd en 
werden niet-boekproducten aangeboden zoals globes en grammofoonplaten.

Aan de boekuitvoering werd veel aandacht besteed. In de meeste gevallen 
werd houtvrij papier gebruikt en de boekbanden werden gebonden in half-
leer en/of halflinnen band, uitgevoerd met versieringen. Ook werden veel 
uitgaven geïllustreerd door bekende kunstenaars. In 1934 werden de keuze-
boeken aangeboden voor M. 1,20.

De activiteiten van deze boekenclub beperkten zich niet tot Duitsland. Zij 
was ook actief in Nederland.157 In Amsterdam was een zustervereniging ge-

Afb. 4.65. Pagina uit de jubileumcatalogus 
met de buitenlandse vestigingen.

Afb. 4.66. De gebruikte vignetten.
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vestigd onder de naam: ‘Nederlandsche Vereeniging van Boekenvrienden’, 
gevestigd aan de Voorburgwal 102.158 Zij kon het hele programma van haar 
Duitse partner leveren, zoals vermeld in de jubileumcatalogus van de VdB 
(afb. 4.65).159 Bij de Nederlandse vestiging verschenen ook eigen uitgaven. 
De eerste aangekondigde eigen uitgaven waren vertalingen van oorspronke-
lijk Duits werk. De eerste uitgave en zeer waarschijnlijk de enige die daad-
werkelijk verscheen was Vorst Woronzeff van Margot von Simpson vertaald 
door Mr. Dr. Wackie Eystein (afb. 4.69).160 Er werd ook een eigen tijdschrift 
uitgeven met de naam Het boek van heden. Ook dit blad was een kort leven 
beschoren.

In totaal zijn er in Duitsland, tot de overname in 1961 door Hofman und 
Campe Verlag, ruim 1.400 banden verschenen. Niet veel later ging deze 
boekenclub op in de ‘Bertelsmann Lesezirkel’. Er waren toen nog ongeveer 
35.000 leden. Couperus is de enige Nederlandse auteur die in het program-
ma was opgenomen.

Afb. 4.67. De publicatie van de oprichting van de Naamloze Vennootschap Boekenvrienden 
in De Naamlooze Vennootschap, jrg. 8, p. 287.

Afb. 4.68. De advertentie die de NVB in diverse bladen plaatste, onder andere in De 
Telegraaf van 5 september 1929, p. 16.
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4.4.2 Deutsche Buch-Gemeinschaft G.m.b.H. (dbg)

De Deutsche Buch-Gemeinschaft werd in 1924 te Berlijn opgericht en richtte 
zich op het algemene publiek. De leiding berustte bij Paul Leonhardt en  
Friedrich Possekel. Het eigendom was in handen van Druckerei a. Seydel & 
Co. Deze drukkerij was ook drukker van de bekende tijdschriften Das Tage-
buch en Neue Revue. Door deze verbinding konden in het eerste jaar al 72 
titels aan de leden worden aangeboden. Door een uitgekiende marketing 
groeide het ledental snel en gestaag tot 400.000 in 1930.161 Ook het titelaan-
bod groeide snel en rond 1930 waren er 400 leverbare titels, verschenen er 50 
nieuwe boeken per jaar en werkten er 1.200 mensen bij de dgb. Alles werd 
voorbereid en geproduceerd in eigen uitgeverij, drukkerij en binderij.
 Er werden drie soorten lidmaatschapsabonnementen aangeboden:
- A betaalde per kwartaal 3,90 RM en mocht dan één boek uitzoeken;
-  B betaalde per kwartaal 7,40 RM en mocht dan twee boeken uitzoeken;
- C betaalde per kwartaal 10,80 RM voor drie boeken.
Daarnaast werden series uitgebracht waar leden extra uit konden kiezen. 
Om het aanbod snel te kunnen uitbreiden werd in 1925 van Tempel-Verlag 
de klassiekenserie overgenomen en met de naam Tempel-Klassiker voor 4 
RM in linnen band aan de leden aangeboden. In deze reeks was ook de twee-
talige uitgave van de werken van Shakespeare opgenomen.
 De boekenclub was niet alleen op volwassenen gericht maar ook op de 
jeugd. Om de bekendheid te bevorderen had men in 1926 een prijs van 
10.000 RM ingesteld: Jugendpreis deutscher Erzähler. Maar men deed meer 
om een positief beeld bij het publiek en auteurs te verkrijgen. De boeken 
werden mooi uitgevoerd in halflederen band, men gaf een eigen tijdschrift 
uit en had de steun verkregen van het Schutzverband Deutscher Schriftsteller 
(sds) en de Duitse pen-Club. Deze auteursclubs zagen dat hun leden hun 
werken makkelijker bij deze grote clubs konden plaatsen.162

In 1930 richtte men Stiftungswerk der Deutschen Buch-Gemeinschaft op met 
het doel bibliotheken in binnen- en buitenland te ondersteunen door schen-
king van boeken uit hun programma.
De boekenclubs presenteerden zich naar buiten toe niet als commerciële 
onderneming maar als ideële organisaties die in binnen- en buitenland de 
Duitse huisbibliotheken bevorderden.163

 Ook aan de boekenclubs ging de moeilijke economische tijd van de jaren 
twintig niet ongemerkt voorbij en de Deutsche Buch-Gemeinschaft kwam 
in 1932 in financiële problemen. Het ledental liep terug en er werden minder 
boeken besteld. Felix Guggenheim (1904 – 1976), een vroegere wetenschaps-
journalist van de Vossische Zeitung, kreeg de leiding van beide bedrijven en 
kon, ondanks zijn joodse afkomst, tot 1938 in functie blijven. In 1938 week 
hij uit naar Amerika en bleef daar tot zijn dood als literair agent werken.
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Afb. 4.70. Achterin het boek was een wer-
vingstekst opgenomen voor de boekenclub.

Afb. 4.71. Oorspronkelijke titelpagina van 
Dionysos.

Afb. 4.72. Gewijzigde titelpagina van 
Dionysos met een ondertitel.

Afb. 4.69. De titelpagina van de eerste 
uitgave van de NVB.
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Na de oorlog werd de boekenclub voortgezet en het ledental groeide weer 
naar 600.000 met een eigen tijdschrift, Die Lesestunde, en eigen boekwin-
kels. Uiteindelijk werd DBG in 1988 door Bertelsmann overgenomen en een 
jaar later geïntegreerd in zijn boekenclub. 

4.4.3 Gemeinschaft der Bücherfreunde

Over het ontstaan van deze boekenclub is weinig te vinden. In de beschikba-
re literatuur over boekgemeenschappen is deze naam niet aangetroffen. Het 
kan zijn dat deze boekenclub reeds voor de Eerste Wereldoorlog bestond 
omdat deze niet is opgenomen in de lijst van Urban van Melis van de 42 boe-
kenclubs die ontstaan zijn tussen 1918 en 1933. Ook de Deutsche National-
bibliothek heeft geen gegevens over het ontstaan van deze boekenclub. De 
boekenclub werkte nauw samen met Lilien-Verlag uit Berlijn, gezien de ge-
zamenlijke naam op de titelpagina’s. De restoplaag van Couperus’ Dionysos 
verscheen in 1928 bij deze boekenclub. Uit de titellijst is op te maken dat deze 
boekenclub vooral erotisch getinte boeken aanbood.164 Dit blijkt ook door de 
toevoeging van een ondertitel bij Dionysos: Ein erotischer Götterroman voll 
Rausch und Sinnenlust.
 Na de Tweede Wereldoorlog zou onder dezelfde naam een nieuwe 
boeken club ontstaan, gevestigd in Marbach am Neckar. 
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Noten

1.  Zie voor het gedetailleerde overzicht bijlage 5.

2.  Zie ook: Vliet, van, 2013. p. 24-26. Couperus vroeg Veen in de brief van 1 april 1894 

zich in te spannen voor een Franse vertaling, hij schreef: ‘kan U een Fransche verta-

ling in het leven roepen en heb ik er eenig financieel voordeel bij, dan gaarne.’

3.  Vooral de diverse publicaties van h.t.m. van Vliet worden door de meeste onderzoe-

kers als bron gebruikt.

4.  De geschiedenis van de uitgeverij is beschreven in: Kort overzicht van de Geschiedenis 

van L.J. Veen’s Uitgeversmaatschappij n.v. Amsterdam, 1887 1 maart 1947, met fondsca-

talogus en lijst van uitgaven in voorbereiding, l.j. Veen’s Uitgeversmaatschappij n.v, 

Amsterdam, 1947. Met een supplement tot 1962.

5.  j.l. Beijers (1838 – 1899) had zijn opleiding bij Martinus Nijhoff genoten. In 1865 be-

gon hij een uitgeverij en antiquariaat in Utrecht. Couperus is zeer waarschijnlijk door 

zijn leermeester Jan ten Brink in contact gekomen met deze uitgever, die ook werk 

van Pol de Mont en Jan ten Brink uitgaf. Beijers, die ook actief was in de Vereeniging, 

aanvaardde in 1886 het directeurschap van Het Nieuws van den Dag. Zijn uitgeefac-

tiviteiten werden aan medewerkers overgedragen. Bronnen: Nieuwsblad voor den 

Boekhandel, Jrg. 53, no. 61, 30-7-1886, p. 438; Jrg.66, no. 103, 27-12-1899; Het Nieuws 

van den Dag, 27-12-1899.

6.  Nieuwsblad voor den Boekhandel, Jrg. 53, no. 49, 18-6-1886, p. 354

7.  Nieuwsblad voor den Boekhandel, Jrg. 57, no. 91, 14-11-1890, p. 657. Over de onder-

handse aankoop heb ik geen gegevens kunnen vinden.

8.  Bastet, 1987, p. 129.

9.  Vliet, van, 2013, Brief 147 van 12 april 1894, p. 126.

10.  Zie voor meer informatie over de drukgeschiedenis: Vliet, van, 2000.

11.  Zie: Vliet, van, 2013, brief 955 van 10 december 1914, p. 683.

12.  Staller ging officieel op 31-12-1948 met pensioen.

13.  In het archief bevinden zich ook de documenten die Egbert Veen gebruikt heeft voor 

zijn boek Een Friesch koopmansgeslacht.

14.  Aantekening in het huwelijksalbum Veen Paehlig, laatste pagina. 

15.  Kollár verbleef gedurende wo ii in Boedapest om daar de belangen van zijn uitgeverij 

te behartigen. Na de Russische inval werd hij vermist en in 1950, vijf jaar na vermis-

sing, officieel dood verklaard. 

16.  Zie ook: Halbertsma, e.h. Volhardt & Waeckt, 100 jaar Van Holkema & Warendorf, 

Van Holkema & Warendorf, Houten, 1992. p. 84.

17.  Met Kluwer was een overeenkomst gesloten toen in 1953 de samenwerking kwam 

tussen de redactie van Beslissingen in Belastingzaken (bib) en Nederlands Belasting-

rechtspraak en onder de gezamenlijke titel bnb. Kluwer en Veen hadden afgesproken 

dat bij een voorgenomen verkoop de aandelen eerst aan elkaar moesten worden aan-

geboden. 
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18.  Vliet,  h.t.m. van, Die zaak van prachtdrukken, De briefwisseling tussen Julius de Prae-

tere en l.j. Veen., De Carbolineum Pers, Kalmthout, 2011.

19.  Het gaat om Eline Vere (1934) en De stille Kracht (1951). Daarnaast gaf Het Kompas veel 

literatuur uit van bekende Nederlandse en Vlaamse auteurs en vertaald werk.

20.  Geschichte, 2001, B.1, T. 2, p. 167.

21.  Vliet, van, 2013, de brieven 72 van 10 aug. 1892, 73 van 15 aug. 1892, 136 van 20 dec. 1893 

en 245 van jan, 1897. Deze laatste brief bevestigt dat er een verdelingsafspraak was 

gemaakt.

22.  Ook voor de Engelse vertaling is in ponden afgerekend. Aan de vertaler Alexander 

Teixiera de Mattos is £35 betaald. Aan andere auteurs werden afgeronde bedragen be-

taald.

23.  Veen, Egbert a., Een Friesch koopmansgeslacht. Het geslacht Veen. l.j. Veen’s Uitgever-

smaatschappij n.v., Amsterdam, 1947. p. 105.

24.  Vergelijk ook: Vliet, van, 2013, p. 25-27.

25.  lmd Signatuur: ljv Correspondentie, brief van 20 aug. 1898 Minden aan Veen.

26.  Zie ook: Raché, ‘Majestät’, in Internationale Litteraturberichte, 2. Jg., Nr. 30, 1895, p. 

335-336. Vergelijk ook het commentaar van Grave, 2001. p. 69.

27.  Kopieboek 19, brief van 12 sept. 1904 kopieblad 391. (Spel- en grammaticale fouten 

zijn niet verbeterd.)

28.  Ook de lening aan Couperus, die op de kapitaalrekening van 1903 staat ten bedra-

ge van 4.008 gulden, is met de bekende overeenkomst van mei 1904, waarin voor 

12.000 gulden alle rechten van Couperus werden verkregen, geheel als kosten geno-

men. Zie ook Vliet, van, 1987, p. 90 ev.

29.  Het oorspronkelijke inktstel had nog een onderstel. Een foto ervan op het bureau van 

mijn vader heb ik in mijn herinnering wel gezien maar is niet meer teruggevonden.

30.  Berekend naar de gegevens van Bastet, Dubois en Van Tricht. Zie ook bijlage 8.

31.  Tricht, 1963, p. 146. Ook voor de latere opvolgers is het een wijze les geweest.

32.  De uitgeefgeschiedenis is ontleend aan: Halbertsma, 1992.

33.  Vliet, van, 2000, p. 79-80.

34.  Vliet, van, 2000, p. 295.

35.  Vliet, van, 2013, ii, p. 269.

36.  Vliet, van, 2000, p. 321.

37.  Frans Vlielander Hein, zoon van de zwager van Couperus deed regelmatig secreta-

riaatswerk voor Couperus. Zie: Bastet, Frédéric, Louis Couperus, een biografie, em. 

Querido’s Uitgeverij, 1987. p. 569 ev.

38.  Ontleend aan: Aarts, c.j., Etten, M.C. van, 175 jaar Nijgh & Van Ditmar, Nimmer Dra-

lend 1837 – 2012. Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 2012. p. 7, 73, 127, 177, 

209, 213, en 283.

39.  Bastet, 1987, p. 535.

40.  De informatie over deze uitgeverij is onder andere ontleend aan Glas, 1989.

41.  Zie voor meer informatie over Buchgemeinschaften paragraaf 4.3.

42.  Vergelijk ook: Kuitert, 1993. p. 117.
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43.  Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905 – 1915. Mij. voor Goede en Goedkoope Lec-

tuur, Amsterdam, 1915. p. 40.

44.  Nicolaas Johannes van Suchtelen was een Nederlands schrijver en vertaler. In 1906 

richtte hij samen met Simon Adrianus Maas de uitgeverij Maas & van Suchtelen op. 

Nieuwsblad voor den boekhandel, Jrg. 73, no. 65, 14-8-1906, p. 1030.

45.  Vergelijk ook: 2013, ii, p. 95 en 217.

46.  Bastet, 1987, p. 542-544.

47.  Gedenkboek, 1915, p. 46 en 417.

48.  Zie ook paragraaf 5.16.

49.  Vergelijk ook: Vliet, van, 2000, p. 315.

50.  Bastet, 1987, p. 522. De naam h.p. Leopold was de samentrekking van de afkorting van 

de Haagsche Post. en de achternaam van Joes Leopold. De vennootschap werd opge-

richt op 22 oktober 1923. Nieuwsblad voor den boekhandel, Jrg. 90, no. 88, 16-11-1923, 

p. 1102

51.  Oss, s.f. van, Vijftig jaren journalist, h.p. Leopolds Uitgeversmij. n.v., Den Haag, 

1946, p. 128.

52.  Oss, 1946, p. 128.

53.  Vliet, van, 2013, I, p. 688.

54.  Zie ook bijvoorbeeld: Kuitert. 1993, hoofdstuk 2.

55.  Raché, p.: Louis Couperus. In: Die Gegenwart, Bd. 47, 22 juni 1895, p. 393.

56.  Busse, k.: Louis Couperus und das jüngste Holland. In: Das Magazin für Litteratur, Jg 

65, Nr. 12, 21 März 1896, p. 385.

57.  Het waren de volgende artikelen: Nooten, e. van: Holland. In: Das literarische Echo, 

Jg. 1, Berlin, 1898/1899 – S. 448-449. O.: Die litterarische Bewegung in Holland: 

von 1815 – 1897. In: Das Magazin fûr Litteratur, Jg. 67, Nr. 1, Berlin, Weimar, 1898 – 

S. 4-8. O.: Über holländische Literatur. In: Das Magazin fûr Litteratur, Jg. 67, Nr. 18. 

Berlin, Weimar, 1898 – S. 409-411. P.: Holland. In: Das literarische Echo, Jg. 1, Berlin, 

1898/1899 – S. 972-973. Otten, e.: Louis Couperus über den Weltfrieden; mit einem 

Briefe des Dichters. In: Die Zeit, Nr. 210, Wien, 1898. Raché, P: Neue holländische 

Litteratur. In: Internationale Litteraturberichte, Jg. 5, Nr. 14, Leipzig, 1898 – S. 209-211. 

58.  Zijn artikelen onder de titel ‘Holländischer Brief’ verschenen in Das literarische Echo 

en gaven een overzicht van de literaire ontwikkelingen in Nederland. Na 1910 nam 

j.g. Talen de rubriek over. Zie ook bijlage 1.

59.  Grapperhaus, l.: Aus der niederländischen Litteratur. In: Das literarische Echo, Jg. 5, 

Berlin, 1902/1903, p. 1095 – 1103.

60.  Rang, b.: Holland, Flamland. In: Weltliteratur der Gegenwart 1990 – 1931, w. Schuster, 

m. Wiesner (Hrsg.), Bd. 1-2, Berlin, 1931. p. 370.

61.  Onder andere in de volgende artikelen: Louis Couperus gestorben. In: Die schöne Li-

teratur, Jg. 24, Nr. 15, Leipzig, 1. Aug. 1923 – S. 300; Rainalter, e.h.: Louis Couperus: 

zum Tode des holländischen Dichters. In: Neue Freie Presse, Wien, 29. Juli 1923; Vries, 

J. de: Die holländische Literatur. In: Niederländisches Jahrbuch, T. Metz (Hrsg.), Jg. 23, 

München, 1923 – S. 156-163. Talen, J.G.: Holländischer Brief. In: Das literarische Echo, 

Jg. 26, Berlin, Stuttgart, 1923/1924 – S. 617-621
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62.  Lebede, h.: Louis Couperus‘ Leben und Werke. In: Universum, Jg. 42, Heft. 19. Dres-

den, 1926 – p. 497-498. Tevens opgenomen achterin de novelle Lucrezia Borgia.

63.  Schmidt, Rudolf, Deutsche Buchhändler – Deutsche Buchdrucker – Beitrage zu einer 

Firmengeschichte des deutschen Buchgewerbes. 6 Bände in 1 Band. Georg Olms Verlag, 

Hildesheim, New York, 1979, p. 262 en p. 363.

64.  Een vergelijkbare ontwikkeling was er ook in Nederland. Zie: Kuitert, 1993.

65.  Geschichte, 2001. B. 1, T. 1, p. 180, 311, 316.

66.  Essmann, 2001. 1, p. 59

67.  Couperus, Louis, ‘Ein Seelchen’, in: Addio von Neera und andere Novellen, von Louis 

Couperus, Stephan v. Barsony, v. Heidenstam. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 

Leipzig, Berlin, Wien, 1894. Bibliothek der Fremden Zungen. [Bd.20]. p. 105-122. In 

het boek is de vertaler Paul Raché niet vermeld. Zie ook de brief van 20 sept. 1893 

Couperus aan Veen.

68.  GmbH staat voor Gesellschaft mit beschränkter Haftung en is vergelijkbaar met onze 

huidige Besloten Vennootschap (b.v.)

69.  Er zijn maar enkele uitgaven van deze uitgeverij bekend, waaruit geen specialisatie 

blijkt. Een bekend werk dat werd uitgeven was Der Tolstoismus van Felix Schroeder, 

daarnaast ook een kinderboek van Gertrud Kadelberg – Else: eine Erzählung für junge 

Mädchen.

70.  Bron: 11045 Amtsgericht Dresden, 1259, Handelsregisterblatt 2146.

71.  Geschichte, 2001. B. 1, T. 2, p. 170.

72.  Bron: Deutsches Buch- und Schriftmuseum, Deutsche Bücherei Leipzig. 

73.  Bron: Amtsgericht Dresden Registerakten 549.

74.  Bron: Forum zur Geschichte Berlins.

75.  Bron: Handelsregisterakte A Rep. 342-02, Amtsgericht Charlottenburg, Nr. 34799.

76.  Zie briefwisseling in de bijlage en bij de publicatiegeschiedenis 5.1.5. 

77.  Frommhold, Alfred, Hundertundzehn Jahre Verlag Rütten & Loening Berlin 1844 bis 

1954, Rütten & Loening, Berlin, 1954. p. 11.

78.  Neue Deutsche Biographie, 22 (2005) p. 230-231.

79.  Neue Deutsche Biographie, 15 (1987), p. 50 f.

80.  Hundertfünfundzwanzig Jahre Rütten & Loening 1844 – 1969, Ein Almanach. Rütten 

& Loening, Berlin, 1969. p. 14-15.

81.  Naast literatuur voor volwassenen gaven ze ook succesvol uit voor de jeugd en ook 

politieke uitgaven schuwde men niet. Vergelijk ook: Geschichte, 2001, B. 1, T. 2, p. 109 

ev, T. 3, p. 188.

82.  Hundertfünfundzwanzig, 1969. p. 453.

83.  Hundertfünfundzwanzig, 1969, p. 69.

84.  Frauenbrevier in 1905 en Multatuli-Briefe in 1906, p. 73.
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Verantwoording
Dit hoofdstuk beschrijft de publicatiegeschiedenis van de vertaalde titels 
van Couperus die in Duitsland, tot 1973, zijn verschenen.1 
 Bij tekststudies wordt naar de tekstuele afwijkingen tussen de verschil-
lende drukken en bijdrukken gekeken en hoe deze verschillen in de diverse 
edities zijn ontstaan. Bij onderhavige studie gaat het niet om de teksten van 
Couperus maar om het boek zelf, de verschillende drukken en bindvarian-
ten. Bij tekstedities zal de editeur bij zijn autopsie letter voor letter en zin 
voor zin nauwkeurig vergelijken met het manuscript of met een volgende 
editie. De bibliograaf of verzamelaar zal in zijn autopsie andere aspecten van 
het boek onderzoeken: de band, het omslag maar ook het binnenwerk bekij-
ken om te kunnen beoordelen of er sprake is van een uitgeversvariant. Parti-
culierenbanden worden in dit onderzoek niet meegenomen. Onder ‘particu-
lierenbanden’ wordt hier verstaan: de boekbanden die de binder in opdracht 
van een particulier heeft gemaakt. Het onderzoek moet controleerbaar, ob-
jectief en systematisch zijn.2 h.t.m van Vliet heeft in zijn studie Versierde 
verhalen alle bekende boekbanden van de Nederlandse titels van Couperus 
in alle veel- en verscheidenheid beschreven. Nederland is hierin niet uniek.3 
Ook in Duitsland, met toch een veel groter debiet, hebben de uitgevers van 
Couperus vele titels van deze schrijver in een grote verscheidenheid op de 
markt gebracht. 
 Voor de autopsie van varianten en hun ontstaan is het noodzakelijk om 
een eenduidig begrippenkader te hebben. Het hier gehanteerde begrippenka-
der sluit aan bij de termen zoals van Vliet en Mathijsen die gebruiken. Echter, 
de meer technische aspecten van het vervaardigen van boeken komen daar 
minder aan bod. Daarom beschrijf ik hierna de begrippen van gebonden en 
ingenaaide exemplaren. Ook in het binnenwerk kunnen in het zogenaamde 
voor- en nawerk bij eenzelfde druk varianten ontstaan. Nagenoeg alle mo-
gelijke varianten komen voor bij de boeken van Couperus. Voor de autopsie 
van de boekbanden is gebruik gemaakt van de checklist zoals opgenomen in 
bijlage 10.

Het ontstaan van varianten
Net zoals in Nederland was het ook bij Duitse uitgevers de gewoonte niet 
alles onmiddellijk na het drukken te binden. Daar waren meerdere redenen 
voor. Een van de redenen was het investeringsrisico te beperken door niet 
alles direct door de binder te laten afwerken. Het bindproces was immers 
door zijn vele handelingen het duurste onderdeel van de productiegang. Een 
andere reden was dat uitgevers veelal meerdere uitvoeringen tegelijk op de 
markt brachten, bijvoorbeeld een ingenaaide editie en een gebonden editie in 
leer en/of linnen band. De verhouding van de verkopen was wel in te schat-
ten maar stond natuurlijk niet vast. Om niet van een uitvoering teveel over 
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te houden, liet men de gedrukte vellen liever plano (niet gevouwen drukvel) 
liggen en werd het boek naargelang de vraag in de gewenste uitvoering af-
gewerkt. Uit commerciële en financiële overwegingen koos de uitgever er 
soms ook voor om een nieuwe bindpartij in een andere uitvoering te laten 
binden, bijvoorbeeld in plaats van een leren band een linnen band. 

Afb. 5.1. Bindvarianten van één titel, Die unsichtbare Hand. Het is de eerste druk bij deze 
uitgever in de editie gebonden in leren band met vele kleurvarianten.

Afb. 5.2. Bindedities van één titel, Die unsichtbare Hand, eerste druk. Gebonden editie in 
de varianten: papieren band (a), linnen band (b), halflinnen band (c), halfleren band (d), 
leren band (e).

Onder editie verstaan we hier de verschillende uitvoeringen die de uitgever 
van één druk tegelijk op de markt brengt, bijvoorbeeld een ingenaaide uitga-
ve, een gebonden uitgave en een luxe genummerde uitgave. Onder varian-
ten verstaan we de verschillende uitvoeringen van de ingenaaide editie van 
een druk. Bijvoorbeeld een omslag met uitsluitend tekst bedrukt in zwart en 
een omslag bedrukt met een veelkleurige afbeelding. Bij een gebonden editie 
zijn er van één druk vele varianten mogelijk, bijvoorbeeld: gebonden in leer, 
linnen, halfleer, halflinnen, papieren band wel of niet bedrukt, enzovoort. 

 a b c d e
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De boekband
Voor boekbanden kunnen veel verschillende materialen gebruikt en gecom-
bineerd worden. Een boekband bestaat uit drie delen, rug, voor- en achter-
plat, meestal van karton.4 Deze delen worden omplakt met papier, linnen of 
leer aan de buitenzijde en de binnenzijde krijgt een schutblad dat de band 
met het boekblok verbindt. Boekbanden worden soms voor één titel ont-
worpen, maar het ontwerp kan ook voor een serie zijn waarbij dan alleen 
titel en auteur worden aangepast. Ook kunnen in de serie kleurcombinaties 
worden toegepast. Ook zijn er soms ontwerpverschillen tussen de gebon-
den en ingenaaide editie. 

Afb. 5.3 Nomenclatuur van de boekband. Bron: GIAQ eG.

Boekbanden met aan de buitenkant één soort materiaal
De meest gebruikte materialen voor banden zijn papier, linnen of leer. Meer 
bijzondere materialen waarmee een band gemaakt kan worden zijn bijvoor-
beeld perkament en fluweel. De keuzemogelijkheden zijn legio.5

 Voor een papieren band kan gebruikt worden: bedrukt of onbedrukt pa-
pier, gekleurd of ongekleurd papier. Er zijn eindeloos veel soorten papier en 
als het gebruikte papier niet uit één partij komt dan kunnen er kleine ver-
schillen in kleur optreden. Ook kan bij het bijdrukken van het bandpapier 
een afwijkende kleur inkt gebruikt worden. 
 Ook voor een linnen band is er een keuze uit vele soorten linnen. Linnen 
wordt meestal gestempeld met goudfolie maar kan ook bedrukt worden met 
speciale inkt of verf. Bij een nieuwe bindpartij kunnen dus allerlei varianten 
ontstaan. 
 Voor een leren band geldt hetzelfde als bij een linnen band. Er zijn vele 
soorten leer in allerlei kleuren. Ook al worden alle leren exemplaren in één 
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partij gebonden, dan toch kunnen er verschillen in structuur en kleur van het 
leer zijn. De oorzaak hiervan is dat het gebruikte leer niet uit één huid komt 
maar van meerdere. Een leren band wordt meestal met goudfolie gestempeld 
maar het kan ook met een andere techniek. Bij een nieuwe bindopdracht heeft 
de uitgever ruimschoots mogelijkheden om wijzigingen door te voeren.

Afb. 5.4. Perkamenten band. 
Dit materiaal werd veel ge-
bruikt voor de luxe edities.

Afb. 5.5. Gebatikte fluwelen 
band.

Afb. 5.6. Halfleren band 

met marmeren platten.

Banden met meerdere materialen
De meest gebruikte combinaties zijn halflinnen en 
halfleren banden. De rug is dan van leer of linnen, 
voor- en achterplat zijn van papier of karton. De 
band kan verder verfraaid worden door de hoeken 
te versterken met leer of linnen of een andere kleur 
papier. Wordt de voorzijde niet bedrukt met titel 
en auteur, dan gebruikt men vaak gemarmerd pa-
pier.6 Elke band met gemarmerd papier heeft een 
ander patroon, maar is daarmee nog geen nieuwe 
variant als het in één partij gebonden is. 
 Bij leren en halfleren banden versierde men de 
rug vaak met een rugschild waarop de auteursnaam 
en titel gestempeld waren. Het rugschild kon uit 
een andere kleur leer bestaan en worden opgeplakt, 
maar ook met een andere kleur inkt of verf op de 
rug worden bedrukt. Daarnaast kunnen de banden 
verder versierd worden met ornamenten en blind-
drukken. Een blinddruk op een band is een stem-
peldruk zonder dat er inkt of folie wordt gebruikt.
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Kleurverschillen
Het is lastig om aan de hand van louter kleurverschillen te beoordelen of 
een uitgeversband een nieuwe bindpartij is.7 Door invloed van het licht ver-
kleuren banden. Het sterkst verkleurt meestal de rug. Om zeker te weten of 
het geen verkleurde band is maar een andere kleur materiaal, moet ook een 
andere afwijking aan de band of het binnenwerk waargenomen worden. Bij-
voorbeeld andere naaisteken of een andere kleur schutblad of iets dergelijks.

Afb. 5.7. Verkleurde en niet verkleurde band. Vooral rood verkleurt sterk door het in-
vloed van licht. Soms verdwijnt de kleur rood na verloop van tijd helemaal.

Schutbladen
Gebonden boeken worden veelal afgewerkt met 
schutbladen die het boekblok en de band verbin-
den. Veel gebruikte boeken worden soms versterkt 
met een extra schutblad. Er zijn ook boeken die af-
gewerkt worden zonder een apart schutblad. In dat 
geval wordt de eerste pagina van het eerste drukvel 
en de laatste pagina van het laatste drukvel aan de 
band geplakt. Dit wordt zelfschutblad genoemd. 
Schutbladen kunnen bedrukt worden met allerlei 
patroontjes. Schutbladpapier is in allerlei kwalitei-
ten en kleuren verkrijgbaar.

Stofomslag
Het gebonden boek kan worden afgewerkt met 
een stofomslag. Het stofomslag voor het gebon-
den boek wordt soms ook gebruikt als omslag 
voor het ingenaaide exemplaar. Nadeel is dan dat 
de rug van het stofomslag overloopt omdat de rug 
van het gebonden exemplaar dikker is dan dat van 
het ingenaaide exemplaar.

Afb. 5.8. Bedrukt schutblad.
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Afwerken boekblok 
Het boekblok kan op vele manieren worden afgewerkt. Het boekblok kan 
rondom worden schoongesneden, maar kan ook ongesneden of alleen aan 
de bovenkant afgesneden worden. Wanneer het boekblok aan drie kanten is 
schoongesneden dan kan de snede geverfd worden of met goudfolie bekleed. 
Per bindpartij kan de kleur op snee verschillen. Aan het boek kan leeslint 
worden toegevoegd dat in vele kleuren verkrijgbaar is. De boven- en/of on-
derkant van de rug kan voorzien worden van kapitaalbandjes. Een kapitaal-
bandje is een stukje linnen met aan een zijde een koordje. De koordjes van 
kapitaalbandjes zijn er in vele kleuren en kunnen effen of gemengd zijn. Ook 
het kapitaalbandje kan een aanwijzing zijn voor een nieuwe variant.

Afb. 5.9. Stofomslag ook 
gebruikt voor de ingenaaide 
versie. De titel loopt over. 

Afb. 5.10. Diverse  
kapitaalbandjes.

Om er een boekblok van te maken worden gevouwen vellen in de rug genaaid 
of geniet samengevoegd en wordt de rug overlijmd met papier of linnen om 
de vellen bij elkaar te houden. Het aantal naaisteken of nietjes kan per bind-
partij verschillen. Die verschillen kunnen echter ook ontstaan als er op meer-
dere naaimachines tegelijk wordt gewerkt en de machines verschillend zijn 
afgesteld. Om met zekerheid te bepalen of het een nieuwe bindpartij of vari-
ant is, moeten er dus meer kenmerken zijn die verschillen.

Het binnenwerk
Wanneer het geen nieuwe druk is kan het toch een nieuwe editie of vari-
ant zijn omdat er in het voor- of nawerk wijzigingen zijn aangebracht. Het 
voorwerk kan bestaan uit een franse titelpagina, titelpagina, inhoud en voor-
woord. Het voorwerk kan meegenummerd zijn, ongenummerd of genum-
merd zijn met Romeinse cijfers. Het duurt soms jaren voor een druk opraakt. 
Wanneer de uitgever intussen verhuisd is kan hij besluiten om het eerste vel 
te wijzigen met het nieuwe adres. Zo ontstaat er een nieuwe variant.
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Afb. 5.11. Zelfde druk, gewijzigd voorwerk door de titelpagina uit te snijden en er een 
nieuwe in te plakken. Let op het kleurverschil in papier. Het nieuwe ingeplakte papier is 
veel sterker houthoudend.

 Het nawerk kan bestaan uit een colofon waar de technische gegevens in 
voorkomen of een nawoord of de blanco pagina’s worden gevuld met recla-
me-uitingen van de uitgever. Bij een lange looptijd van een druk kan de uit-
gever besluiten het laatste vel bij een nieuwe bindpartij te vervangen indien 
de gegevens op de advertentiepagina verouderd zijn.

Veel uitgevers zetten een signatuur op de eerste pagina van een vel. Zo kun-
nen drukker en binder de verschillende vellen makkelijker onderscheiden. 
Het signatuur bestaat vaak uit de auteur met verkorte titel en het velnum-
mer. Het signatuur kan ook alleen op de rug van het vel worden afgedrukt. 
Wanneer er aan het signatuur een sterretje is toegevoegd dan is dit een teken 
dat het een samengesteld vel is. Bijvoorbeeld een katern van 12 pagina’s be-
staat uit een vouwvel van 4 en een van 8.

Drukaanduiding
In het binnenwerk wordt niet altijd vermeld of het een nieuwe druk of bij-
druk is. Een bijdruk wordt ook wel ‘vermeerderde druk’ genoemd. Ook al 
staat er in het binnenwerk een hoger druknummer, dan nog kan het zijn dat 
het geen nieuwe drukgang is.
 Er is veel onduidelijkheid over wat een nieuwe druk is of een nieuwe op-
laag. Uitgevers hebben daar nu en in het verleden verschillend over gedacht. 
Bij de wetenschappelijke en educatieve uitgevers werd het druknummer 
verhoogd als er wijzigingen in het werk waren aangebracht. Dan werd op de 
titelpagina bijvoorbeeld vermeld: ‘eerste druk, tweede oplaag’. 
 Veel literaire uitgevers hanteerden een ander systeem. Zij gebruikten 
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een vaste drukoplaag van bijvoorbeeld 2.000. De volgende 2.000 kreeg dan 
een hoger druknummer of de vermelding tweede tot vierde duizendtal. De 
drukpers werd even gestopt en de verandering in het voorwerk werd aange-
bracht. Inhoudelijk veranderde verder niets.
 Uitgevers zijn met de drukvermelding slordig; druk en jaar van uitgave 
worden veelal niet vermeld.8 Een uitgever die een licentie verkreeg of een 
titel overnam van een andere uitgever hield soms wel en soms geen rekening 
met eerder verschenen drukken bij die vorige uitgever.

Afb. 5.12. Verschillende drukaanduidingen.

In Duitsland wordt veel gewerkt met het aangeven van het gedrukte aantal, 
bijvoorbeeld: ‘12. bis 16. Tausend’. Een goede definitie van wat een nieuwe 
druk is blijft lastig. Van Vliet nam het zetsel als uitgangspunt. Volgens zijn 
opvatting was het geen nieuwe druk maar een vermeerderde oplage als van 
hetzelfde zetsel werd gedrukt, ook al waren er wijzigingen in aangebracht.9 
De meeste andere auteurs van handboeken nemen de drukaanduiding van 
de uitgever als uitgangspunt.10 Naar mijn mening is er sprake van een nieu-
we druk wanneer er een nieuwe drukgang is. Met andere woorden, wanneer 
er tussen de verschillende drukgangen tijd verstreken is, dan is er sprake 
van een nieuwe druk, ook al is er geen enkele inhoudelijke wijziging aan-
gebracht. Zetsel kan volgens mij niet het uitgangspunt zijn, omdat er vele 
manieren zijn om een afdruk van het zetsel te vermenigvuldigen.

Het zetsel
Rond 1900 werden boeken nog voornamelijk met de hand gezet.11 De zet-
machine die toen al op de markt was, werd voornamelijk gebruikt voor het 
zetten van kranten en tijdschriften. Bij een herdruk werd gebruik gemaakt 
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van een stereotype of er werd regel op regel opnieuw gezet.12 Wanneer er on-
zekerheid is of er voor een nieuwe druk gebruikt is gemaakt van nieuw zetsel 
of van een stereotype dan moet gezocht worden naar afwijkingen in de tekst, 
bijvoorbeeld een beschadigde letter.13 Het merendeel van de boeken van Cou-
perus is gezet met een gotische letter. Bij overgang naar een andere uitgever 
werd soms een niet-gotische letter gebruikt. Het is dan duidelijk dat niet het-
zelfde zetsel is gebruikt. Omgekeerd komt ook voor dat bij de eerste druk een 
romeinse letter is gebruikt en bij de nieuwe uitgave een gotische letter.

Papier binnenwerk
Er zijn vele soorten en maten papier. Voor het binnenwerk van boeken zijn 
twee hoofdgroepen te onderscheiden, houthoudend en houtvrij papier. Er 
waren uitgevers die voor de gebonden uitgave houtvrij papier gebruikten en 
voor de ingenaaide editie houthoudend papier. Het komt voor dat bij latere 
bindpartijen ook het houthoudend papier voor de gebonden editie gebruikt 
werd. Een uitgever kon ook een bijdruk maken zonder het druknummer te 
verhogen of op een andere manier in de uitgave te vermelden dat het een 
vermeerderde oplage betrof. Ook komt het voor dat de uitgever restpartijen 
papier gebruikte voor één oplaag. Kortom, om tot een juiste conclusie te ko-
men, is er veel aan meerdere exemplaren van een boek te onderzoeken.

Afb. 5.13. Afdeling waar stereotypen werden gemaakt. Hier zijn het ronde stereotypen 
voor cilinderpersen. Stereotypen kunnen ook vlak zijn voor boekdrukpersen.
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De titel- en editiebeschrijving
In deze studie is gekozen de titels te beschrijven in volgorde van het jaar van 
eerste verschijning in Duitsland en niet op alfabetische volgorde. Een van de 
redenen hiervoor is dat de vertaling van Het zwevende schaakbord bij twee 
uitgevers verscheen die niet dezelfde titel gebruikten. Een andere reden is 
dat er in geval van alfabetische ordening ook een keuze gemaakt moet wor-
den of de Nederlandse of het Duitse titel leidend moet zijn. De opzet van de 
beschrijving van de publicatiegeschiedenis in deze studie is mede geïnspi-
reerd op de aanpak van h.t.m van Vliet.14 Door de index en de overzichten in 
de bijlagen is het zoeken naar een titel geen probleem.
 In de publicatiegeschiedenis zijn alleen de zelfstandige titels opgenomen. 
Indien er een publicatie is geweest in een tijdschrift of verzamelbundel met 
andere auteurs, dan is deze bij de boektitel in de bibliografische gegevens ver-
meld. Breugelmans heeft deze uitgaven niet in zijn boek opgenomen.15 Voor 
liefhebbers van uitgaven van Couperus is het lastig een volledig overzicht 
te krijgen van alle publicaties waarin teksten van Couperus voorkomen. Bij 
de publicatiegeschiedenis zijn afbeeldingen van het boek met de varianten 
opgenomen.16 Ook zijn de collecties van de kb met de collectie Eekhof en de 
collectie van het Louis Couperus Genootschap in het Letterkundig Museum 
onderzocht en van de afwijkende banden zijn afbeeldingen opgenomen.17 
Duitse uitgevers die nog actief zijn werden aangeschreven met de vraag of 

Afb. 5.14. Zelfde druk, twee verschillende soorten papier: houthoudend en houtvrij. 
Houtvrij papier verkleurt minder en is meer doorschijnend.
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zij in het archief nog afwijkende edities hebben (afwijkend ten opzichte van 
de meegestuurde documenten). Ook is gevraagd naar overeenkomsten met 
Else Otten en andere informatie over de exploitatie van de titel. 

Evenals bij de Nederlandse uitgaven van Couperus zijn vooral de ingenaaide 
edities schaars en ook zijn niet alle varianten bekend. Er duiken regelmatig 
nieuwe varianten op, net zoals dat bij de Nederlandse uitgaven het geval is. 
Door het niet zorgvuldig beschrijven van een boek door antiquaren en het 
ontbreken van goede afbeeldingen is het moeilijk te beoordelen of het aan-
geboden boek daadwerkelijk een nieuwe variant is. Bij de titels worden ook 
zoveel mogelijk de teksten weergegeven die de uitgever gebruikt heeft om 
de uitgave te promoten. Veel van deze teksten zijn door de uitgever over-
genomen uit recensies in kranten of tijdschriften. In de publicatiegeschie-
denis wordt ook uiteengezet waarom en onder welke condities de titels van 
uitgever wisselden. Ondanks dat er niet altijd ondersteunende documenten 
gevonden zijn, kan op grond van heersende wetgeving en gewoontes vaak 
toch geanalyseerd worden wat de vermoedelijke reden is geweest voor de 
overgang van de ene naar de andere uitgever.

De titel- en editiebeschrijving is als volgt opgebouwd:
-  Duitse titel met jaar van eerste verschijning met daaronder de Nederland-

se titel met jaar van eerste verschijning. Hierdoor is snel te zien hoeveel 
tijd er verstreek tussen het verschijnen van de oorspronkelijke uitgave en 
de vertaling.

-  Een volledige bibliografische beschrijving: eerst het boek en de drukken, 
daarna een eventuele publicatie in een tijdschrift of anthologie. 

-  Een beschrijving van de activiteiten van de uitgever met de titel, de vari-
atie in boekbanden, de beoordelingen in de pers en zover bekend de con-
tracten.
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5.1 Schicksal [1892]
  Noodlot [1890]

Bibliografische gegevens
 Couperus, Louis, Schicksal. Roman. [Übersetzt von Paul Raché.]  
  Stuttgart/Leipzig/Berlin/Wien, Deutsche Verlags-Anstalt. [1892.] viii, 

184 p. 

In tijdschrift
  Couperus, Louis, ‘Schicksal’, in Aus fremden Zungen, 2. Jg., Bd. 1, 

1892, p. 27-45; p. 83-93; p.131-142; p 185-194.

Deutsche Verlags-Anstalt
De eerste vertaling van Noodlot door Paul Raché verscheen bij de Deutsche 
Verlags-Anstalt in 1892 onder de titel Schicksal in een gebonden en ingenaai-
de versie.18 De gebonden versie kostte M. 3,50 en de ingenaaide versie M. 2,50 
(afb. 5.1.1). De uitgave was voorgepubliceerd in Aus fremden Zungen, het tijd-
schrift dat bij dezelfde uitgever verscheen. De voorpublicatie verscheen in 
het eerste halfjaar en werd zonder inleiding gepubliceerd.19 De boekuitgave 
verscheen in de zomer van 1892 met een inleiding van Raché zonder dat zijn 
naam in het voorwerk of onder de inleiding was vermeld.20 Naast de titelpa-
gina werden meer boeken uit deze serie vermeld, waarvan enkele vertalingen 
ook waren gepubliceerd in Aus fremden Zungen (afb. 5.1.3). De serie had geen 
naam maar door de gelijkvormige uitvoering kreeg zij de uitstraling van een 
serie. De oplaag is onbekend maar zal vermoedelijk niet meer dan duizend 
zijn geweest. De titel is niet herdrukt. De gebonden uitgave was in een bruin 
linnen serieband afgewerkt, bedrukt in goud en zwart met boven en onder 
kapitaalbandjes, oorspronkelijk voorzien van leeslint. Op het achterplat 
stond in blinddruk de uitgeversnaam, op rug en voorplat in sierlijke letters 
de naam van de auteur en de titel. Schutbladen waren bedrukt met bladmo-
tief. Snee is rondom licht gemarmerd. Het bandontwerp is gelijk aan Ekstase, 
in dezelfde serie verschenen in 1894. Jaar van uitgave staat op de titelpagina. 
Het boekformaat was klein 80, bandhoogte 18 cm. De zetbreedte van het boek 
was gelijk aan de kolombreedte van het tijdschrift, 15,5 punt. Regelhoogte 11 
punt, aantal regels (exclusief paginacijfer) 30 bij het boek en in het tijdschrift 
55 regels. Er is een gotische letter gebruikt. Gedrukt in eigen drukkerij.

Uit de inleiding van vier pagina’s (v-viii) is op te maken hoe de vertaler te-
genover de Nederlandse literatuur stond en hoe hij Couperus bij het Duitse 
publiek wilde aanbevelen. In de eerste zin schreef hij:
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Afb. 5.1.3. Titelpagina Aus fremden Zungen en eerste pagina van Schicksal.

Afb. 5.1.1. Bruin linnen band.

Afb. 5.1.2. Titelpagina.
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‘Es gibt wohl kaum eine Literatur, die trotz aller geistigen Regsamkeit 
und einer reichen Produktivität im Auslande so wenig Beachtung gefun-
den hat, wie die holländische. Die Ursache hiervon ist leicht zu erken-
nen.’

Hij schrijft verder dat na de bloeiperiode in de tijd van Vondel er weinig ver-
nieuwends is gebeurd. Maar dat nu ook in Nederland vernieuwende litera-
tuur verschijnt die de moeite waard is. Hij zet Couperus neer, in vergelijking 
met Nederlandse en buitenlandse auteurs, als een schrijver met een eigen 
richting en taalgebruik die om die reden de moeite waard is om te lezen. De 
inleiding is niet ondertekend met Paul Raché maar met ‘Der Uebersetzer’.
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Afb. 5.2.4. Titelpagina van de uitgave door Deutsche Verlags-Anstalt

Afb. 5.2.5. Ter illustratie een uitgave in een privéband gebonden met op de rug de  
originele rugtitel geplakt.

Afb. 5.2.3. Gebonden editie 
van Deutsche Verlags-Anstalt.

Afb. 5.2.1. Ingenaaide 
editie van Beyer.

Afb. 5.2.2. Titelpagina 
uitgave Beyer.
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5.2  Extase. Ein Buch vom Glück [1894] 
  Ekstase. Roman [1895]
  Extaze [1892]

Bibliografische gegevens
(1)  Couperus, Louis, Extase. Ein Buch vom Glück. Novelle. Aus dem Hol-

ländischen übersetzt von Freia Norden. Dresden, Verlag von Alexan-
der Beyer (C. Pierson‘s Buchhandlung). 1894. 165 p. 

(2)  Couperus, Louis, Ekstase. Roman. [Übersetzt von Ida Frick.] Stutt-
gart/Leipzig/Berlin/Wien, Deutsche Verlags-Anstalt. 1895. II, 163 p. 

Zoals eerder beschreven, zijn kort na elkaar vertalingen van Extaze versche-
nen bij twee verschillende uitgevers, vertaald door twee verschillende verta-
lers.21 Als eerste verscheen de uitgave bij Beyer. Dat de Deutsche Verlags-An-
stalt de uitgave toch heeft doorgezet zal er mee te maken hebben dat zij veel 
groter waren, door de tijdschriften in staat waren meer publiciteit te genere-
ren, in alle belangrijke delen van het Duitse taalgebied vestigingen hadden en 
al in 1892 van Couperus Schicksal hadden uitgegeven. Beyer was een kleine, 
meer regionaal gerichte uitgeverij, verbonden aan een boekhandel.

Alexander Beyer
De uitgave van Beyer was ingenaaid in crème papieren omslag, bedrukt in 
groen met de titel in cursieve gotische letters. De verkoopprijs van de in-
genaaide versie was M. 2,-. Waarschijnlijk is er geen gebonden versie door 
deze uitgever op de markt gebracht.22 Naam van de uitgever en jaar van uitga-
ve (1884) staan tevens op het omslag vermeld (afb. 5.2.1).23 Op de titelpagina 
is de naam van de vertaalster vermeld (afb. 5.2.2). Op rug van deze ingenaai-
de uitgave is niets vermeld omdat deze waarschijnlijk is overplakt. Op de 
achterzijde staan andere titels van de uitgever vermeld. Het binnenwerk is 
gezet uit een gotische letter, 26 regels per pagina. Zeer waarschijnlijk is van 
deze uitgave een oplaag gemaakt van niet meer dan duizend exemplaren en 
is deze niet herdrukt.

Deutsche Verlags-Anstalt
Deutsche Verlags-Anstalt heeft deze titel zoals gebruikelijk bij deze uitgever 
in een ingenaaide versie voor M. 2,- en een gebonden versie voor M. 3,- op 
de markt gebracht.24 De gebonden uitgave was in bruin linnen serieband 
afgewerkt, bedrukt in goud en zwart, met boven en onder kapitaalbandjes, 
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Afb. 5.2.6. Ingenaaide editie, voor en achterzijde.
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oorspronkelijk voorzien van leeslint. Op het achterplat staat in blinddruk 
de uitgeversnaam, op rug en voorplat de auteursnaam en de titel (afb. 5.2.3). 
Schutbladen zijn bedrukt met bladmotief. Snee is licht gemarmerd. Het 
band ontwerp is gelijk aan Schicksal, in deze serie verschenen in 1892. Jaar 
van uitgave '1895' staat op de titelpagina (afb. 5.2.4). Ook in deze uitgave is 
net zoals bij Schicksal de vertaalster niet in het binnenwerk vermeld. Het 
boekformaat was klein 80, bandhoogte 18 cm. De zetbreedte van het boek 
was gelijk aan de kolombreedte van het tijdschrift Aus fremden Zungen, 
15,5 punt, maar de titel is niet in het tijdschrift gepubliceerd. Regelhoogte 11 
punt, aantal regels ex. paginacijfer 30. Gedrukt in eigen drukkerij.
 Er is een particulier gebonden exemplaar in eigen bezit, de kb bezit een 
originele ingenaaide editie (afb. 5.2.5 en 5.2.6).25 Ook hier is de oplaag waar-
schijnlijk niet meer dan 1000 exemplaren en is er geen herdruk verschenen. 
In het boek zijn de laatste pagina’s voorzien van advertenties voor het tijd-
schrift Aus fremden Zungen en zes in deze serie verschenen titels. Naast de 
titelpagina is een overzicht van vertalingen die in gelijke uitvoering zijn uit-
gebracht. De ingenaaide editie was gebonden in een crème papieren band, 
bedrukt in rood en zwart. Op de achterzijde van het omslag staan adverten-
ties. Het boekformaat is 12,3 x 18,8 cm.
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Afb. 5.3.1. Ingenaaide editie eerste druk.

Afb. 5.3.2. Ingenaaide editie tweede druk.

Afb. 5.3.3. Titelpagina eerste druk.
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5.3 Majestät [1895]
  Majesteit [1893]

Bibliografische gegevens
(1)  Couperus, Louis, Majestät. Roman. Einzige, vom Verfasser und 

Verleger autorisierte Übersetzung [von (?)v.d. Heiden]. Dresden und 
Leipzig, Verlag von Heinrich Minden. [1895.] iv, 332 p. 

(2)  Couperus, Louis, Majestät. Roman. Einzig berechtigte Übersetzung. 
Zweite Auflage. Dresden und Leipzig, Verlag von Heinrich Minden. 
1900. iv, 332 p. 

Heinrich Minden Verlag
In hetzelfde jaar bracht Minden naast Majestät ook Weltfrieden op de Duit-
se markt in samenwerking met l.j. Veen.26 Weltfrieden wordt gezien als het 
vervolg op Majestät. Zoals gebruikelijk werd er zowel een ingenaaide als een 
gebonden uitgave aangeboden voor de standaardprijs van 4 mark voor de ge-
bonden editie. De ingenaaide uitgave kostte M. 3.- (afb. 5.3.1). De oplaag van 
de eerste druk is zeer waarschijnlijk duizend geweest, net als Weltfrieden en 
andere vergelijkbare uitgaven bij deze uitgever.27 De uitgave is voor zover be-
kend nergens in een tijdschrift of krant voorgepubliceerd.
De genaaid gebrocheerde uitgave van de eerste druk heeft een donker crè-
me papieren omslag, bedrukt in rood op voor- en achterplat. De gebonden 
uitgave, in blauw linnen band, heeft een gelijke typografie als Weltfrieden 
(afb. 5.3.4). Het boekblok is gemarmerd aan drie zijden. Jaar van uitgave en 
vertaler worden niet vermeld in het binnenwerk (afb. 5.3.3).28 De eerste druk 
is aangekondigd in het Börsenblatt.29 Het binnenwerk is gezet uit een gotische 
letter, met een regelhoogte van 12 punt en 30 regels per pagina. Opvallend is 
dat naast de titelpagina niet Weltfrieden werd aangekondigd maar Kraft van 
Fritz Mauthner. Het boek is gedrukt door Gebr. Adolf & Co., Dresden-Zöbtou. 
 Dankzij de bewaard gebleven correspondentie weten wij dat Veen als ro-
yalty M. 0,90 per exemplaar heeft gekregen.30 Dat is 30% van de ingenaaide 
verkoopprijs of 22,5% van de gebonden prijs; naar onze en ook Duitse be-
grippen een hoog honorarium.31 Dit duidt op speciale afspraken tussen Veen 
en Minden in verband met het gezamenlijke project.

De tweede druk van de ingenaaide editie is gebonden in een crème papie-
ren omslag, bedrukt in zwart. Op het omslag is het portret van Couperus 
geplaatst (afb. 5.3.2).32 De titelpagina is aangepast (afb. 5.3.5). Vermeld staat 
dat het een tweede oplaag is, jaar van uitgave is vermeld op titelpagina en 
omslag. De prijs is gelijk gebleven. Het zetsel van het binnenwerk is gelijk 
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Afb. 5.3.6. Gebonden editie in roodbruine band, tweede druk.

Afb. 5.3.4. Gebonden editie in blauw linnen band, eerste druk.

Afb. 5.3.5. Titelpagina tweede druk.
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aan dat van de eerste druk. De advertentie naast de titelpagina is vervangen 
door Weltfrieden. Overige technische gegevens zijn gelijk aan de eerste druk. 
De gebonden uitgave verscheen in een bruine band met nieuwe typografie 
(afb. 5.3.6). Er zijn exemplaren met egaal grijze schutbladen en er zijn er met 
bedrukte schutbladen.33

 
In de vierde druk van Stille Kraft is de boekbespreking van Majestät uit de 
Frankfurter Zeitung opgenomen. Het was een positieve bespreking en deze 
luidde als volgt:

Der neue Roman von Louis Couperus Majestät ist das Bedeutendste, 
was die holländische Litteratur der letzten Jahre hervorgebracht hat und 
zugleich das reifste und künstlerisch vollendetste Werk des Dichters 
überhaupt. Majestät ist kein Sensationsroman mit allerlei versteckten 
Anspielungen, wie man vielleicht vermuten könnte, es ist eine Dichtung 
unpersönlichster Art, hoheitsvoll, ‘majestätisch’ nicht nur in der Hand-
lung, sondern vor allem auch in der äußeren Form, vornehm in jedem 
Kapitel, in jeder Zeile. Couperus entrollt uns die ganze Tragik eines Le-
bens, dem das Geschick seinen Weg von Anfang an vorgezeichnet hat, 
dessen Gefühle erstickt werden in der Enge altherkömmlicher Begriffe, 
dessen Wille gebunden ist durch unlösbare Fesseln – ein Unfreier als 
Herrscher, ein Sklave auf dem Throne. Es würde zu weit führen, näher 
auf den Inhalt eingehen zu wollen. Ich muß mich damit begnügen, hier 
auf das Werk aufmerksam zu machen, das in seiner eigenartigen, vor-
nehm realistischen Gestaltungskraft eine tiefgehende Wirkung auf den 
Leser ausübt. Es ist das Werk einer großen mächtigen Dichter-Individu-
alität, die über jeder engherzigen Einschachtelung steht. 

Het is niet meer te achterhalen wanneer de tweede druk definitief uit de han-
del is genomen. In 1919 was de titel nog in de catalogus van Minden opgeno-
men.34
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Afb. 5.4.2. Titelpagina.
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5.4 Weltfrieden [1895]
  Wereldvrede [1895]

Bibliografische gegevens 
(1)  Couperus, Louis, Weltfrieden. Roman. Einzig berechtigte Übersetzung 

von Paul Raché. Dresden und Leipzig, Verlag von Heinrich Minden. 
[1895.] iv, 281 p. 

(2)  Couperus, Louis, Weltfrieden. Roman. Zweites Tausend. Dresden und 
Leipzig, Verlag von Heinrich Minden. [1895.] iv, 281 p.

Heinrich Minden Verlag
Weltfrieden, het vervolg op Majestät, bracht Minden in hetzelfde jaar op de 
markt en de titel werd aangekondigd in het Börsenblatt.35 Ook uit de adver-
tentie kan worden afgeleid dat de gebonden uitgave met de standaardprijs 
van M. 4.- en een ingenaaide uitgave voor M. 3.- werd aangeboden. De verta-
ling is in opdracht en voor rekening van l.j. Veen tot stand gekomen.36

 Gebonden in blauw linnen serieband bedrukt in goud (afb. 5.4.1). Op het 
voorplat staan auteur, titel en uitgeversvignet, op de rug in plaats van vignet 
de uitgeversnaam en plaats. Het binnenwerk is gezet met een gotische letter, 
met een regelhoogte van 12 punt en 30 regels per pagina. Op de titelpagina is 
anders dan bij Majestät de vertaler Paul Raché wel vermeld. Naast de titelpa-
gina wordt Majestät aanbevolen met de volgende zinsnede ‘Majestät erregt 
das andauerende Interesse aller litterarischen und politischen Kreise’. 
 Het binnenwerk van de tweede druk is gelijk aan de eerste. Wel staat op 
de titelpagina ‘Zweites Tausend’, jaar van uitgave blijft onvermeld. De on-
genummerde vier pagina’s voorwerk zijn aangeplakt aan het eerste vel.37 De 
eerste druk heeft dus een oplaag van duizend gehad. Technische gegevens 
zijn gelijk aan de eerste druk. Gedrukt bij: Buchdruckerei Gebr. Adolph & 
Co., Dresden-Löbtau.
 De ingenaaide versie is bedrukt in donkerblauw met dezelfde tekst als op 
de titelpagina (afb. 5.4.2).38 Toegevoegd is de prijs van M. 3,-. De rug is even-
eens bedrukt met auteur, titel, prijs, uitgeversnaam en plaats van vestiging. 
Op de achterzijde: aanbevolen titels uit het fonds van de uitgever. 

De uitgever kondigde de roman aan met de volgende tekst:
Der Roman schließt sich inhaltlich an der vorliegenden Band Majestät, 
der andauernd das Interesse unserer litterarischen und politischen Kreise 
erregt, gewissermaßen an. Weltfrieden bringt dasselbe Milieu, teilwei-
se auch dieselben Figuren, bildet aber dennoch ein in sich völlig abge-
schlossenes und selbständiges Werk, welches ebenfalls die allgemeinste 
Beachtung verdient. 
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Afb. 5.4.4. Titelpagina, tweede druk.

Afb. 5.4.3. Ingenaaide uitgave.
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Volgens deze tekst is het niet nodig eerst Majestät te lezen, Weltfrieden is een 
geheel zelfstandig te lezen werk.

In Duitsland hebben deze titels maar één herdruk gekend, terwijl Majesteit 
in Nederland vele malen herdrukt is en tot de meest succesvolle Couperus-
titels bij Veen behoorden met tot 1919 zes drukken en een totaal oplaag van 
meer dan 20.000 exemplaren.39 
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Afb. 5.5.2. Voorzijde deel 2.
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5.5 Novellen [1897]
  Eene illuzie [1892]
  Hooge troeven [1896]

Bibliografische gegevens
(1)  Couperus, Louis, Novellen. Autorisierte Ausgabe übersetzt von E. Otten. 

Berlin, Verlag Siegfried Cronbach. 1897. 2 bdn. ii, iv, 152; ii, 166 p. 

In Anthologieën
  Addio von Neera und andere Novellen von Louis Couperus, Stephan v. 

Barsony, V. Heidenstam. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1894.
  Bibliothek der Fremden Zungen. [Bd. 20]

In tijdschriften
  Couperus, Louis, ‘Kinderseele’, [Een zieltje] in Die Gegenwart, Bd. 50, 

1896, p. 92-93; 109-110.
  Couperus, Louis, ‘Eine Illusion’, [Eene illuzie] in Neue Deutsche Rund-

schau, 7. Jg., 1896, p. 570-591.
  Couperus, Louis, ‘Eine Illusion’, [Eene illuzie] in Die Gegenwart, Bd. 

53, 1898, p. 107-109; 123-125; 138-140; 154-157 (Schluß).
  Couperus, Louis, ‘Verkündigung’, [Een verlangen] in Das Magazin für 

die Litteratur des In- und Auslandes, 67. Jg., Nr 39, 1898, kolom 924-
925.

  Couperus, Louis, ‘Ein Verlangen’ [Een verlangen], in Die Zeit, 2. Jg., 
1905/1906, p. 781-784. 

  Couperus, Louis, ‘Marquise d’Yéména’, [Epiloog] in Neue Deutsche 
Rundschau, 6. Jg., 1895, p. 695-714.

  Couperus, Louis, ‘Die Marquise’, [Epiloog] in Die Gegenwart, Bd. 53, 
1898, p. 284-286; 299-301; 316-317; 332-334 (Schluß).

  Couperus, Louis, ‘Kleine Lebensräthsel’, [Kleine raadsels] in Die 
Gegenwart, Bd. 58, 1900, p. 43-45; 60-61.

  Couperus, Louis, ‘Kleine Rätsel’, [Kleine raadsels] in Das Magazin für 
die Litteratur des In- und Auslandes, 65. Jg., Nr 27, 1896, kolom 852-
857; kolom 887-890.

  Couperus, Louis, ‘Hohe Trümpfe’, [Hooge troeven] in Monatsschrift 
für neue Litteratur und Kunst, 1. Jg., 1897, p. 55-66; 131-139; 213-223; 
285-299; 369-377 (Scluß).

  Couperus, Louis, ‘Hohes Spiel’, [Hooge troeven] in Die Gegenwart, Bd. 
57, 1900, p. 268-270; 283-285; 299-301; 316-317; 332-333; 345-347; 
362-364; 381-383 (Schluß).
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Verlag Siegfried Cronbach
Else Otten nam haar eerste initiatief om de vertaalrechten van Couperus te 
verkrijgen in 1894, vrijwel direct na de plaatsing van haar eerste vertaling 
van de Nederlandse auteur Justus van Effen. Zij begon met Eene illuzie, een 
bundel verhalen uit 1892. Het verhaal Uitzichten over de uitzichten vanuit 
hotelkamers heeft zij waarschijnlijk wel vertaald maar zij kreeg het niet ge-
plaatst.40 De andere verhalen en de vertaling van Hooge troeven werden eerst 
geplaatst in diverse tijdschriften voordat het in januari 1897 in boekvorm 
verscheen bij Cronbach in twee kleine bundels met de titel Novellen.
 Verlag Siegfried Cronbach was ook uitgever van Monatsschrift für neue 
Litteratur und Kunst dat na twee jaargangen opging in Das Magazin für die 
Litteratur des In- und Auslandes. Cronbach bracht Novellen in twee delen uit. 
In band 1 waren opgenomen: Eine Illusion (Eene Illuzie), Marquise d’Yéména 
(Epiloog) en Ein Seelchen (Een Zieltje). In band 2 waren opgenomen: Hohe 
Trümpfe (Hooge troeven), Kleine Rätsel (Kleine raadsels) en Ein Verlangen 
(Een verlangen). De uitgave werd aangekondigd in het Börsenblatt met een 
prijs van M. 2 per deel. De uitgever bracht alleen een ingenaaide editie op de 
markt.41

De uitgave was al eerder aangekondigd in het Nieuwsblad voor den Boek-
handel in de rubriek ‘Ingezonden stukken,… enz.’ De mededeling luidde als 
volgt:

‘Bij Siegfried Cronbach, te Berlijn, zijn twee deelen verschenen van  
Louis Couperus’ »Novellen«, vertaald door E. Otten. Hierin zijn o.a. 
vereenigd »Hooge troeven«, »Illuzie«, »Een zieltje«. De uitgever schrijft 
in de prospectus op deze bundels: »Alles im allem: Couperus ist Déca-
dent; aber einer von den Romantikern unter den Décadents, deren gan-
zes Sehnen der Schönheit gilt, jener Schönheit, die nur der Traum bietet, 
und die dabei doch mit aller Schärfe das wirkliche Leben zu erfassen und 
wiederzugeben wissen«.’42

In het Letterkundig museum zijn de uitgaven in oorspronkelijke uitvoering 
in te zien. Gebonden in groen papieren band met opgeplakt papieren titel-
blad met nagenoeg gelijke tekst als op de titelpagina (afb. 5.5.1 en 5.5.3). Uit 
de privécollectie is de gebonden uitgave in rode halfleren band met gemar-
merde papieren band, op rug in goudstempel auteur en titel. Veel particu-
lieren lieten het in hun huisstijl binden (afb. 5.5.5). De uitgave is gezet met 
een regelhoogte van 12 punt en 28 regels per pagina. De uitgave is gedrukt bij 
Schumann & Grabo, Cöthen-Anh. Else Otten heeft de uitgave voorzien van 
een voorwoord waarin zij Couperus aanprees als jonge talentvolle dertiger. 
In het voorwoord vermeldt zij ook de reeds verschenen boeken van Cou-
perus met de namen van de uitgevers en de naam van de vertaler Raché bij 
Weltfrieden. Ook hier vermeldt zij zichzelf niet als vertaalster van Majestät. 
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Afb. 5.5.6. Titelpagina van Addio.
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Zij opent het voorwoord met de zin:
Zweifellos verdient Louis Couperus, der Verfasser dieser sechs Novellen, 
es nicht nur, einer der bedeutendsten, um nicht zu sagen der bedeutend-
ste Vertreter der jung-holländischen Litteratur genannt zu werden, son-
dern er braucht auch den Vergleich mit den hervorragendsten Roman-
schriftstellern fremder Litteraturen nicht zu fürchten.

Zij betoogt verder dat Couperus toch nog te weinig bekend is in Duitsland 
en meer verdient. Zij beschrijft hem als een veelzijdige impressionist met 
mooi taalgebruik.

Bij het veertigjarige bestaan van de uitgever Cronbach verscheen er een over-
zichtscatalogus met bij elke titel een bespreking uit een tijdschrift of krant.43 
Bij Novellen wordt de boekbespreking uit Monatsschrift für neue Literatur & 
Kunst afgedrukt, de tekst luidde:

Louis Couperus ist unter den jung holländischen Romanschriftstellern 
nicht nur der talentvollste, sondern auch der interessanteste. Frühere 
Romane haben ihn in Deutschland bekannt gemacht. Auch in diesen 
Novellen verleugnen sich die Eigenart seiner schriftstellerischen Per-
sönlichkeit und glänzenden Vorzüge seiner Feder nicht. Couperus ist 
originell nach Inhalt und Form seiner Schöpfungen. – Er ist ein hervorra-
gender Psychologe, der tiefer, als andere, in die Seele der Menschen hin-
abzuleuchten und ihre geheimsten und feinsten Regungen zu entschlei-
ern weiß, und gerade das Seltsame, Unbewusste lockt ihn am meisten. 
Alle diese Novellen behandeln eigenartig fesselnde Stoffe. Er ist ferner 
ein Stimmungskünstler ersten Ranges und ein brillanter Stilist. Seine 
Sprache, seine Bilder, seine Landschaften sind von einer wahrhaft nervö-
sen Feinheit und von höchster Schönheit. – Alles in allen – Couperus ist 
Décadent: aber einer von den Romantikern unter den Décadents, deren 
ganzes Sehnen der Schönheit gilt, jener Schönheit, die nur der Traum 
bietet und dabei doch mit aller Schärfe das wirkliche Leben zu erfassen 
und wiederzugeben wissen.

Hier wordt Couperus dus getypeerd als een decadente schrijver met een ge-
heel eigen stijl. Minder blij zal de uitgever zijn geweest met de boekbespre-
king van g.w. in de Hamburgischer Correspondent waarin minder positieve 
passages voorkomen.44 De openingszin begon met:

Schon mit Couperus’ „Majestät“ konnte ich mich durchaus nicht 
befreunden und nichts in dem Werke entdecken, was den Autor als eine 
leuchtende Kraft der modernen niederländischen Kunst erscheinen ließ; 
die vorliegenden sechs Novellen haben meine Anschauung über Cou-
perus nicht ändern können, im Gegenteil sie bestätigen nur noch mehr, 
dass seine nervöse Kunst das Produkt eines durchaus ungesunden Den-
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kens ist. Der gemeinsame Zug aller ist – ich möchte fast ein neues Zeit-
wort bilden und sagen: „hysterisirend“; es ist ein geistiges Schwelgen in 
den sonderbarsten Sensationen; charakteristisch dafür ist die krankhafte 
Vorliebe und das ununterbrochene Hervorheben des „weiß“.

Het gaat nog even zo door en sluit met de volgende zin:
Das ist Wortgeklingel der gräßlichsten Art, bei dem sich niemand etwas 
deuten kann, von dem aber dies Buch leider übervoll ist.

Deze recensent kan het in zijn ogen gezwollen taalgebruik van Couperus dus 
niet waarderen. De boekuitgave is niet herdrukt. Los zijn de verhalen in diver-
se tijdschriften in latere jaren geplaatst. Zover bekend voor het laatst in 1900.

Verlag Ullstein & Co.
Uit het onderzoek van Jaap Grave is bekend dat Else Otten actief was met 
het aan de man brengen van haar vertalingen. In april 1924 lukte het haar 
vertalingen te verkopen aan Ullstein voor publicatie in een van de kranten 
en tijdschriften van deze uitgeverij of in de romanserie.45 Een jaar daarvoor 
had zij met Cronbach overeenstemming bereikt over het terugkrijgen van de 
rechten op de vertalingen onder beding dat 25% van de opbrengst aan Cron-
bach betaald moest worden.46 Zover bekend is er door Ullstein geen gebruik 
gemaakt van de verkregen rechten van Couperus.

Deutsche Verlags-Anstalt
Uit de brief van Couperus aan Veen weten wij dat Raché de novelle ‘Een 
Zieltje’ vertaald heeft.47 Deze vertaling is opgenomen in de bundel ‘Addio 
van Neera und andere Novellen von Louis Couperus, Stephan v. Barsony, V. 
Heidenstam.’ De inhoud bestond uit de novellen Addio van Neera uit het Ita-
liaans (p. 1-101), Ein Seelchen van Louis Couperus uit het Nederlands (p. 103-
122), Der Bauern – Don Juan van Stephan von Basony uit het Hongaars (p. 
123-135)  en Eine Sylvesternacht im Hotel “Zum Tode” van V. Heidenstam uit 
het Zweeds (p. 137-152). De anthologie verscheen in 1894 bij deze uitgever. 

De vertaling verschilt met de latere vertaling van Otten. De vraag is of Else 
Otten haar vertaling bewust liet afwijken van die van Raché. Ter illustratie 
hierbij de eerste twee zinnen uit Een zieltje.

Kareltje was zeven jaar en meestal heel alleen bij de meid, die aan een 
venster der kinderkamer voor een groote mand verstelwerk zat. Zijne 
broêrs en zusters waren te oud om zich meer dan terloops met het kleine 
baasje te bemoeien en, trots al den romslom van een groot huishouden, 
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vereenzelvigde het kind een weinig, altijd alleen met zijn kleine gedach-
tetjes en kleine fantazietjes.

 Vertaling van Raché uit 1894.
Karlchen war sieben Jahre alt und meist allein bei dem Kindermädchen, 
das an einem Fenster des Kinderzimmers vor einem großen Korb voll 
Näharbeiten saß. Seine Brüder und Schwestern waren zu alt, um sich 
längere Zeit mit dem kleinen Burschen abzugeben, und trotz all des 
Getöses eines großen Haushalts fühlte sich das Kind ein wenig einsam, 
immer so allein mit seinen kleinen Gedanken und Phantasien.

 
Vertaling van Else Otten uit 1897.

Karlchen war sieben Jahre alt und meistens ganz allein mit dem Mäd-
chen, das an einem Fenster der Kinderstube vor einem grossen Korbe 
voller Flickarbeit sass. Seine Brüder und Schwestern waren schon zu alt, 
um sich mehr als nur ganz beiläufig um den kleinen Kerl zu kümmern, 
und so wurde das Kind, das immer allein war mit seinen kleinen Gedan-
ken und Phantasieen, trotz all des Trubels eines grossen Haushalts, still 
und in sich gekehrt. 

Uit deze eerste twee zinnen is het voorstelbaar dat Otten de vertaling van 
Raché niet heeft geraadpleegd en een geheel eigen vertaling heeft gemaakt 
waarin zij de sfeer van Couperus’ taalgebruik heeft proberen te benaderen.
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Afb. 5.6.2. Titelpagina vierde druk. Merk het gewijzigde vignet op.
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5.6 Stille Kraft [1902]
  De stille kracht [1900]

Bibliografische gegevens
(1)  Couperus, Louis, Stille Kraft. Roman. Einzig berechtigte Übersetzung 

von Gräfin Wengstein [pseud. van Marie Luise  Gräfin von Wengersky]. 
Dresden und Leipzig, Verlag von Heinrich Minden. [1902.] iv, 303 p. 

(2)  Couperus, Louis, Stille Kraft. Roman. Zweite Auflage. Dresden und 
Leipzig, Verlag von Heinrich Minden. [1902.] iv, 303 p. 

(3)  Couperus, Louis, Stille Kraft. Roman. Dritte Auflage. Dresden und 
Leipzig, Verlag von Heinrich Minden. [1904.] iv, 303 p. 

(4)  Couperus, Louis, Stille Kraft. Roman. Vierte Auflage. Dresden und 
Leipzig, Verlag von Heinrich Minden. [1906?] iv, 303 p. 

In tijdschrift
  Couperus, Louis, ‘Die stille Kraft’, in Aus fremden Zungen, Aus dem 

Holländischen übersezt von Mark v. Wengstein, 11. Jg., Bd. 1, 1901, p. 
433-457, 481-507 en 546-568.

Heinrich Minden Verlag
Deze Indische roman verscheen in 1901 eerst in het tijdschrift Aus frem-
den Zungen, uitgegeven door Deutsche Verlags-Anstalt. De boekuitgave 
kwam daarna in 1902 uit bij Minden, die al twee titels van Couperus in zijn 
fonds had. Deutsche Verlags-Anstalt, die eerder Schicksal en Ekstase had 
uitgegeven, durfde waarschijnlijk de boekuitgave niet aan, deze titels wa-
ren immers niet herdrukt. De twee titels van Couperus bij Minden waren 
wel herdrukt en deze durfde een nieuwe titel van Couperus wel aan. In het 
tijdschrift werd de letterlijk vertaalde titel gebruikt: Die stille Kraft. Minden 
vond waarschijnlijk Stille Kraft commercieel krachtiger. De eerste oplaag is 
waarschijnlijk ook duizend geweest, net zoals bij de eerdere titels van Cou-
perus. Ook door de in werking getreden wet voor uitgevers had Minden 
weinig speelruimte. Immers, bij herdruk moest de uitgever het zelfde aantal 
herdrukken.48 
 Met een advertentie werd de uitgave aangekondigd in het Börsenblatt met 
een ingenaaide editie voor M. 3 en gebonden voor M. 4.49 De titel heeft in vier 
jaar tijd drie drukken beleefd. In welk jaar de vierde druk verscheen is on-
duidelijk omdat het jaar van uitgave niet in het voorwerk is vermeld. Waar-
schijnlijk zal het in 1906 geweest zijn. Breugelmans vermeldt de vierde druk 
niet in zijn boek Couperus in den vreemde. In Van Uffelen’s Bibliographie der 
modernen niederländischen Literatur in Deutscher Übersetzung, 1830-1990 
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Afb. 5.6.5. Band van Aus fremden Zungen en openingspagina van Die stille Kraft.

Afb. 5.6.4. Binnenzijde bibliotheekband.Afb. 5.6.3. Vierde druk ge-
bonden in bibliotheekband.
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wordt de vierde druk wel vermeld, ook zonder jaartal. In Hinrichs’Katalog 
1901-1905 worden maar drie drukken vermeld, in Hinrichs’Katalog 1906-
1910 wordt Couperus niet meer vermeld. Bij het nalopen van de rubriek in 
het Börsenblatt ben ik Minden zelden tegengekomen met herdrukken. Het 
was van Minden kennelijk de gewoonte om herdrukken niet te melden in 
het Börsenblatt. Uit de catalogus van Minden uit 1915 en 1919 blijken alle ti-
tels van Couperus nog verkrijgbaar voor dezelfde prijs en staat Stille Kraft 
vermeld met 4. Auflage. De uitgave is verschenen in de blauwe serieband en 
de ingenaaide uitgave met een geel omslag. 
 De uitgave is gezet met een gotische letter, 25 regels per pagina met een 
regelhoogte van 14 punt. Voor de verschillenden drukken is hetzelfde zetsel 
gebruikt. In de advertentie waarmee Minden Stille Kraft aankondigde werd 
de omvang in vellen gegeven: ‘20 Bogen’. In de advertentie treffen we ook 
de aanbiedingsvoorwaarden aan, deze waren: ‘In Rechnung mit 25%; gegen 
“bar” mit 331/3% und 7/6, gebundene Exemplare nur “fest” resp. “Bar” – auch 
von den Herren Barsortimentern zu beziehen’. 

Minden prees de uitgave aan met de volgende tekst en men krijgt daarmee 
een goede indruk van de wijze waarop de uitgever dit boek in de markt heeft 
gezet:

Louis Couperus ist der bedeutendste der jetzt lebenden holländischen 
Dichter, in Deutschland ist er durch kleinere Arbeiten und vor allem 
durch seine beiden großen, zusammenhängenden Romane “Majestät” 
und “Weltfrieden” bereits zur vollsten Anerkennung gekommen. Der 
vorliegende Roman “Stille Kraft” führt uns nach Niederländisch-Indien, 
wo Couperus seine Kindheit verlebte und wohin ihn in den letzten Jah-
ren wieder sein Wandertrieb geführt hat. Der Roman, der den versteck-
ten Kampf der eingeborenen Javanen gegen das sich ihnen aufdrängende 
Europäertum zum Gegenstande hat, wirkt schon eigenartig durch das 
mit koloristischer Meisterschaft geschilderte exotische Milieu, in dem er 
spielt. Er entrollt uns ein Sittenbild aus dem fernen Osten, freimütig, un-
geschminkt, mit realistischer Treue, erhebt sich aber durch das damit ver-
knüpfte Drama des Mannes mit dem redlichen Streben und dem hoch-
gespannten Pflichtgefühl, der sich im unablässigen, fruchtlosen Kampfe 
mit der Stille Kraft erschöpft und durch den bösen Dämon seines Kaufes 
vollends um sein Lebensglück gebracht wird, weit über das Niveau einer 
bloßen Wirklichkeitsschilderung.

Verder blijkt dat Minden het boek als een spannend cultuurhistorisch en 
waardevol werk presenteert.
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Afb. 5.6.7. Laatste pagina en binnenzijde achterplat van de bibliotheekband.

Afb. 5.6.6. Advertentie voor Ladendorf’s Reise-Leihbibliothek rond 1912/13.
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De uitgave was al eerder door Veen ontdekt in de fondslijst van Minden. 
Veen vroeg opheldering aan Couperus en Minden over deze uitgave. In een 
handgeschreven brief van 30 januari 1902 kreeg Veen van Minden antwoord:

In Beantwortung Ihrer gefl. Zeilen von gestern teile ich Ihnen mit dass 
Couperus die Autorisation zum Uebersetzen seines Romans ‘Stille 
Kraft’ der Gräfin Marie Luise Wengersky, Dresden-Striesen, Eisenacher 
Strasse gegeben hat. Hauptsächlich um dieser Dame zu dienen habe ich 
die Buchausgabe des Werkes übernommen, da ich von derselben nicht 
viel Erfolg versprechen kann.50

Ook Couperus gaf antwoord in een ongedateerde brief en schreef daarin on-
der andere:

Ja, de Dresdensche Gräfin is correct: ik meen u dat vroeger te hebben me-
degedeeld, of zoû ik het vergeten hebben?? Finantieel is het nihil. En het 
mooie is, dat er al lang een niet geautorizeerde uitgave van Stille kracht is 
verschenen in een Duitsch tijdschrift.
Enfin, laat ze maar! Wij kunnen er zoo weinig aan doen, en onzen tijd 
beter gebruiken dan met ons land op te jagen over die vertalingen.51

Hiermee doelde Couperus op de publicatie in Aus fremden Zungen. Het is 
echter niet uitgesloten dat Wengstein voor de publicatie in Aus fremden 
Zungen geen toestemming aan Couperus heeft gevraagd maar voor de boek-
uitgave wel. In ieder geval is duidelijk dat beide vertalingen van haar hand 
zijn. In Aus der fremden Zungen gebruikte zij de naam Mark v. Wengstein, in 
de boekuitgave, vermoedelijk op verzoek van de uitgever, de meer voorna-
me naam Gräfin Wengstein.

Dat de vierde druk er lang over gedaan heeft om uitverkocht te raken is uit 
het volgende af te leiden. Minden heeft voor jaaruitgave 1911-12 aan de La-
dendorf’s Reise-Leihbibliothek exemplaren van de Stille Kraft verkocht. Dit 
bedrijf beheerde in hotels in meer dan 1.000 steden de bibliotheek. De boe-
ken werden in een bibliotheekband opnieuw gebonden en kregen een num-
mer. Stille Kraft kreeg het nummer 226 (afb. 5.6.3).52
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Afb. 5.7.3. Gebonden editie in papieren band met linnenstructuur (3.-4. T.), uitgave 
Rütten & Loening, 1917.

Afb. 5.7.1. Gebonden editie in papieren band (1.-2. T.), uitgave Rütten & Loening, 1916.

Afb. 5.7.2. Ingenaaide editie (1.-2. T.), uitgave Rütten & Loening, 1916.
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5.7 Heliogabal [1916]
  De berg van licht [1905]

Bibliografische gegevens
(1)  Couperus, Louis, Heliogabal. Roman. [Einzig berechtigte Übertragung 

aus dem Holländischen und Bearbeitung von Else Otten. Einband-
zeichnung von Max Schwerdtfeger.] Frankfurt a.M., Verlag der Litera-
rischen Anstalt Rütten & Loening. 1916. 380 p. 

(2)  Couperus, Louis, Heliogabal. Roman. [Drittes und viertes Tausend.] 
Frankfurt a.M., Verlag der Literarischen Anstalt Rütten & Loening. 
1917. 380 p.

(3)  Couperus, Louis, Heliogabal. Roman. [Fünftes und sechstes Tausend.] 
Frankfurt a.M., Verlag der Literarischen Anstalt Rütten & Loening. 
1917. 380 p. 

(4)  Couperus, Louis, Heliogabal. Roman. [Einzig berechtigte Übertragung 
aus dem Holländischen und Bearbeitung von Else Otten. Einband-
zeichnung von Max Schwerdtfeger.] 6. bis 10. [= 7. bis 11.] Tausend. 
Berlin, Wilhelm Borngräber Verlag. [1919] 380 p. 

(5)  Couperus, Louis, Heliogabal. Roman. 12. bis 16. Tausend. Berlin,  
Wilhelm Borngräber Verlag. [1920] 380 p. 

(6)  Couperus, Louis, Heliogabal. Roman. 17. bis 20. Tausend. Berlin,  
Wilhelm Borngräber Verlag. [1921] 380 p. 

(7)  Couperus, Louis, Heliogabal. Roman. [Einzig berechtigte Übertragung 
aus dem Holländischen und Bearbeitung von Else Otten. Leipzig, 
Zenith-Verlag Erich Stolpe. 1928. 380 p. 

    Zenith Roman Reihe, nr. 46.
(8)  Couperus, Louis, Heliogabal. Roman. Berlin, Axia Verlags- und 

Vertriebs-G.m.b.H. 1931. 380 p.  
   Axia Romane der Weltliteratur, nr. 46.

Met het plaatsen van de vertaling van deze omvangrijke historische roman, 
De berg van licht, in 1916 kreeg Else Otten eindelijk succes met Couperus 
in Duitsland.53 In relatief korte tijd steeg daarmee de populariteit van Cou-
perus. Opvallend is dat deze vertaling drie verschillende uitgevers heeft ge-
kend, eerst twee drukken bij Rütten & Loening, aansluitend drie drukken bij 
Wilhelm Borngräber en zeven jaar later twee drukken bij Zenith. Zenith en 
Axia zijn immers een en dezelfde uitgever.54 
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Afb. 5.7.6. Gebonden editie in halflinnen band (7.-11. T.), uitgave Borngräber, 1919.

Afb. 5.7.4. Ingenaaide editie (3.-4. T.), uitgave Rütten & Loening, 1917.

Afb. 5.7.5. Gebonden editie in papieren band (5-6. T.), uitgave Rütten & Loening 1917.
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Literarische Anstalt Rütten & Loening
De eerste uitgever, de Literarische Anstalt Rütten & Loening uit Frankfurt 
a. M., bracht zoals gebruikelijk in die tijd de uitgave in twee uitvoeringen 
op de markt, een ingenaaide en een gebonden uitgave (afb. 5.7.1 en 5.7.2). De 
ingenaaide uitgave kostte M. 6,- en de gebonden uitgave M. 7,-. De uitga-
ve werd voor het eerst in het Börsenblatt aangekondigd in oktober 1916 met 
een advertentie.55 Daarin werd de titel tot 10 november 1916 aangeboden met 
40% en 11/10 exemplaren wat betekende dat de aanbiedingskorting uitkwam 
op 45¾%. In hetzelfde jaar adverteert de uitgever opnieuw omdat er verwar-
ring is ontstaan met een andere titel.56 In dezelfde advertentie staat ‘Zweites 
Tausend’. Dit betekent niet dat er al een tweede druk was opgelegd maar dat 
de uitgever er direct 2.000 had laten drukken, zoals contractueel moet zijn 
overeengekomen volgens artikel 5 en 16 van de uitgeverswet.57 De uitgave 
werd uitgeven met een veelkleurige band, ontworpen door Max Schwerdt-
feger (1881-?).58 De in papieren band gebonden uitgave was voorzien van 
een leeslint, kapitaalbandjes en blauw gekleurde kopsnee. In het voorwerk 
wordt vermeld dat de vertaalster ook de filmrechten heeft. Tot verfilming 
van de roman is het echter nooit gekomen.59 De roman is gezet in een ro-
meinse letter, 32 regels per pagina. Zoals gebruikelijk is het zetsel ook voor de 
volgende oplagen gebruikt. Het jaar van uitgave is op de titelpagina vermeld.
 De tekst in de aanbiedingsadvertentie geeft goed aan hoe de uitgever het 
boek in de markt heeft gezet. De tekst luidde:

Nur mit den Augen des Historikers gesehen, ist das Leben des römischen 
Kaisers Heliogabalus der Inbegriff tiefster sittlicher Verworfenheit und 
Lasterhaftigkeit. So sieht es z.B. sein erster Schilderer Aelius Lampridius 
in den ‘Scriptores historiae Augustae’. 
Mit dieser Schilderung hat der Roman von Couperus nichts weiter ge-
mein als die nackten äußerlichen Tatsachen der Geschichte. Die bloße 
Aufzählung von Lüsten, Lastern und Ausschweifungen hätte ja auch in 
unseren Tagen stärkster Anspannung aller moralischen Kräfte keinerlei 
Berechtigung! Ist die Darstellung aber ein Kunstwerk und macht sie eine 
höhere Wahrheit deutlich, so müssen ihr Notwendigkeit und Berechti-
gung unbedingt zuerkannt werden.
Und der ‘Heliogabal’ ist ein Kunstwerk: durch die Feinheit der Moti-
vierungen, die unendliche Mannigfaltigkeit der psychologischen Bezie-
hungen, durch die anschauliche Plastik der Charaktere, die dramatische 
Wucht der Handlung und den Reichtum der Bilder an glühenden Far-
ben. Die schlimmste Epoche römischer Sittenlosigkeit ersteht wie leib-
haftig vor den Augen des Lesers, und mit Bangen sieht er die Wogen der 
Mord- und Wollustekstasen auf sich einstürmen.

Meestal werden deze aanbiedingsteksten in nauwe samenwerking met au-
teur of vertaler ontwikkeld. Heliogabal werd in diverse belangrijke bladen 
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Afb. 5.7.9. Ingenaaide editie (12.-16. T.), uitgave Borngräber, 1920.

Afb. 5.7.7. Ingenaaide editie (7.-11. T.), uitgave Borngräber, 1919.

Afb. 5.7.8. Gebonden editie in halflinnen band (12.-16. T.), uitgave Borngräber, 1920.



5  .  U i t g e e f g e s c h i e d e n i s e n va r i a n t e n o n d e r z o e k

235

redelijk positief besproken, bijvoorbeeld in de Deutsche Rundschau, Zeit-
schrift für Bücherfreunde en in Das literarische Echo.60 De recensent Tolm 
vond dat de vertaling van Else Otten leest als een Duits origineel. T. Kellen 
vond dat ook in zijn bespreking maar ziet de verfilming van het boek niet 
zitten wegens de beschreven moorden en wellust.61 De bespreking van k.m. 
is wat meer kritisch op bepaalde punten maar waarschuwt ook dat de roman 
niet onderschat moet worden.
 De tweede oplaag of druk, het derde en vierde duizendtal, verscheen in 
1917 en werd met een advertentie in het Börsenblatt aangekondigd. In de aan-
kondiging werd een deel van de boekbesprekingstekst uit het Berliner Tage-
blatt als promotietekst gebruikt.62 Het betreffende deel luidde:

Der Roman führt in die Zeit der ärgsten Sittenverderbnis Roms. Der kur-
ze Weg des Bastardkaisers, der sich selbst für den Sonnengott hält, ist tag-
hell erleuchtet; von der Höhe des Mysterientempels zu Emesa, aus dem 
er als Hoherpriester kommt, bis zu der gräßlichen Tiefe der Kloaken von 
Rom, durch die der geschändete Leichnam geschleppt wird. Dazwischen 
liegen die Tage der Erfüllung glanzvoller Cäsarenträume: der prunkvolle 
Einzug in Rom, die Anbetung der Menge, rasender Sinnengenuß und die 
wahnsinnige Ekstase seines mannweiblichen Doppellebens. Ein Fresko, 
das Monumentalität in sich hat und das besonders im Untergang des He-
liogabal eine großartige Steigerung erfährt.

In de advertentie staat ‘Viertes Tausend’ terwijl in het boek wordt vermeld: 
‘Drittes und viertes Tausend’ met het jaar van uitgave. De uitgever wilde 
hiermee vermoedelijk zeggen dat er al 3.000 exemplaren verkocht waren. 
 Het binnenwerkpapier is duidelijk van mindere kwaliteit. Voor de band 
is papier met linnenstructuur gebruikt en in de onderste rand van het orna-
ment is het cijfer 18 in een cirkel toegevoegd (afb. 5.7.3 en 5.7.4). Waarom dit 
cijfer werd toegevoegd heb ik niet kunnen achterhalen. De verkoopprijs is 
gelijk gebleven. Wel werden in dat jaar, wegens de gestegen kosten, verpak-
kingskosten doorberekend. Volgens artikel 21 van de uitgeverswet mocht de 
verkoopprijs van het boek niet zonder toestemming van de rechthebbende 
worden gewijzigd en dus moest de uitgever iets anders verzinnen om geste-
gen kosten aan de afnemers door te berekenen. 
 De derde oplaag of druk, vijfde en zesde duizendtal, verscheen in hetzelf-
de jaar, in gelijke uitvoering. (afb. 5.7.5). Een aankondiging of advertentie van 
deze nieuwe oplaag is niet aangetroffen in het Börsenblatt. Overigens, geen 
enkel ander nieuw boek bij deze uitgever werd in de eerste helft van dat jaar 
in het Börsenblatt aangekondigd. In 1917 werd door deze uitgever een duur-
tetoeslag ingevoerd van 15% en er was een van overheidswege opgelegde 
beperking van het papierverbruik.63 De economische omstandigheden kort 
na de oorlog dwongen de uitgever tot de keuze om Couperus niet meer te 
herdrukken en mee te werken aan de overgang van de titel naar de uitgever 
Wilhelm Borngräber.64
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Afb. 5.7.10. Gebonden editie in halflinnen band (17.-20. T.), uitgave Borngräber, 1921.

Afb. 5.7.11. Gebonden editie, 
variatie rood leren band, 
uitgave Zenith-Verlag, 1928.

Afb. 5.7.12. Gebonden 
editie, variatie bruin leren 
band, uitgave Zenith- 
Verlag, 1928.

Afb. 5.7.13. Gebonden 
editie, variatie groen leren 
band, uitgave Zenith- 
Verlag, 1928.

Afb. 5.7.14. Gebonden 
editie in halfleren band, 
uitgave Zenith-Verlag, 1928.

Afb. 5.7.15. Gebonden 
editie in halflinnen band, 
uitgave Zenith-Verlag, 1928.

Afb. 5.7.16. Gebonden editie 
in rood papieren band, uit-
gave Zenith-Verlag, 1928.
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Wilhelm Borngäber Verlag
Van Rütten en Loening heeft Borngräber de omslagontwerpen, het zetsel en 
bandstempels overgenomen met natuurlijk de medewerking van Else Ot-
ten. Volgens artikel 28 van de Duitse uitgeverswet is overdracht van rechten 
mogelijk, indien dit niet uitdrukkelijk is uitgesloten. Nu had Else Otten bij 
Borngräber in datzelfde jaar Xerxes oder der Hochmut en Der verliebte Esel 
weten onder te brengen. Begrijpelijk, dat Borngräber een goedlopende titel 
wel wilde overnemen en daarmee drie boeken van Couperus in zijn fonds 
had. Hij had kennelijk voldoende financiële middelen en toewijzing van pa-
pier om nieuwe titels uit te brengen. De uitgever bracht de ingenaaide uit-
gave voor M. 9.- op de markt en de gebonden uitgave voor M. 12.- (afb 5.7.6 
en 5.7.7). In het voorwerk is het jaar van uitgave niet vermeld, wel staat op 
de titelpagina ‘6. bis 10. Tausend’. Nu waren bij Rütten en Loening reeds de 
5e en 6e duizend verschenen dus had de vermelding 7. bis 11. Tausend moe-
ten zijn.65 De uitgever realiseerde zich de foute vermelding en bij de volgen-
de herdruk stond op de titelpagina: 12. bis 16.Tausend. De eerste oplaag bij 
deze uitgever was dus vierduizend; het dubbele van de oplagen bij de eerste 
uitgever. De uitgave werd gebonden in halflinnen band. De uitvoering was 
verder gelijk aan de eerste uitgave, ook de ingenaaide versie was gelijk. Door 
de advertenties in Xerxes en Verliebte Esel kunnen wij zien hoe Borngäber 
Heliogabal in de markt heeft gezet. Ook deze uitgever gebruikte een citaat 
uit het Berliner Tageblatt:

Couperus schuf auf einem 1000 farbigen Mosaik eine Riesenbildfläche 
voll Reichtum und Anschaulichkeit, ein Fresko, das Monumentalität in 
sich hat und das besonders im Untergang des Heliogabal eine großartige 
Schlußsteigerung erfährt. Der Roman führt in die Zeit der ärgsten Sitten-
verderbnis Roms… Der Kaiser als Hetäre in den berüchtigten Häusern 
der Sobura ~ der Kaiser, der (als Frau) einen Wagenlenker und (als Mann) 
die oberste der Vestalinnen heiratet, der Kaiser als armseliges Kind und 
der Kaiser als herrschender Gott, ~ alle diese Phasen hat der Dichter mit 
großer Kunst geschildert.

In dezelfde advertentie wordt ook een citaat uit het Neues Wiener Journal 
van Hans k. Strobl gebruikt:

Man wird Couperus’ “Heliogabal” mit Grauen und Bewunderung einer 
meisterlichen Kraft und Phantasie und des Darstellungsvermögens lesen. 

Dat de uitgave succes had zo vlak na de Eerste Wereldoorlog, blijkt uit het 
feit dat ruim een jaar na verschijnen van de eerste druk bij Borngräber al 
een herdruk nodig was: 12. bis 16. Tausend. De uitgave kwam weer in een 
halflinnen band en werd zeer waarschijnlijk, naargelang de vraag, in kleine 
bindpartijen afgewerkt (afb. 5.7.8). De ingenaaide uitgave was op rug en ach-
terplat zwart bedrukt terwijl de gebonden uitgave in kleur was (afb. 5.7.9). 
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Afb. 5.7.17. Gebonden 
editie, variatie roze linnen 
band, uitgave Zenith-Ver-
lag, 1928.

Afb. 5.7.18. Gebonden 
editie, variatie bruin linnen 
band, uitgave Zenith-Ver-
lag, 1928.

Afb. 5.7.19. Gebonden 
editie variatie rood linnen 
band, uitgave Zenith-Ver-
lag, 1928.

Afb. 5.7.20. Gebonden 
editie variatie groen linnen 
band, uitgave Zenith-Ver-
lag, 1928.

Afb. 5.7.21. Ingenaaide 
editie, uitgave Zenith-Ver-
lag, 1928. 

Afb. 5.7.22. Gebonden editie in papieren band, variatie 
donkerrode band, Axia, 1931.

Afb. 5.7.23. Gebonden 
editie in papieren band, 
variatie heller donkerrode 
band, Axia, 1931.
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De prijzen gingen wel omhoog: de ingenaaide versie kostte M. 15 en de ge-
bonden editie M. 20.66 
 Omdat in het binnenwerk van de volgende druk, 17. bis 20. Tausend, 
geen jaar van uitgave is vermeld, is er onduidelijkheid over het jaar waarin 
deze herdruk feitelijk is verschenen (afb. 5.7.10). Ook hier zijn weer kleine 
afwijkingen geconstateerd. Ditmaal heeft de uitgever er maar drieduizend 
gedrukt; dit moet met medewerking van Else Otten gebeurd zijn. Uit de aan-
biedingsfolders van de jaren 1920, 1921 en 1922 kan worden opgemaakt dat 
de herdruk in 1921 moet zijn verschenen.67 In 1921 en 1922 is deze titel niet in 
het Börsenblatt aangekondigd. De geldontwaarding begon al in 1921 veront-
rustende vormen aan te nemen. In de prospectus uit 1921 waren de prijzen 
verdubbeld: voor de ingenaaide uitgave werd M. 30,- gevraagd en voor de ge-
bonden uitgave M. 40,-. In de prospectus van 1922 staat bij de titel ‘20. Taus.’ 
en zijn de prijzen verhoogd naar respectievelijk M. 60,- en M. 80,-. Door de 
economische ontwikkelingen moest er sterk op kosten worden bespaard. Er 
werd door de meeste uitgeverijen bijna niet meer geadverteerd, het aantal 
pagina’s advertenties in het Börsenblatt was dan ook sterk teruggelopen. Het 
meest waarschijnlijke is dat de laatste herdruk bij deze uitgever in 1921 is ver-
schenen. 

Zenith Verlag Erich Stolpe
Bij deze uitgeverij verscheen in 1928 een nieuwe druk van Heliogabal, de 
zevende keer dat de uitgave werd herdrukt. Zenith bracht naast Heliogabal 
(nr. 46) ook Die Komödianten (nr. 45) en Die unsichtbare Hand (nr. 44) uit 
in serieverband.68 Deze uitgever had zich gespecialiseerd in goedkope uitga-
ven in meerdere uitvoeringen. Standaard waren er vier uitvoeringen en later 
werd er ook een ingenaaide versie gemaakt. De boeken werden kennelijk op 
bestelling afgewerkt in de gewenste uitvoering. Hierdoor zijn er veel varian-
ten in kleur en uitvoering op de markt.69 De standaarduitvoeringen waren:
A:  Gedrukt op houthoudend papier en gebonden in papieren band met stof-

omslag. Minimum particulierenverkoopprijs M. -,95 en een inkoopprijs 
van M. -,65 (afb. 5.7.16, 22 - 24);

B:   Gedrukt op houtvrij papier, gebonden in halflederen band met goud-
druk op rug en gekleurde kopsnee en beschermend verpakt. Winkelprijs  
M. 2,75, inkoop M. 1,45 (afb. 5.7.14);

C:  Zelfde binnenwerk als B, gebonden in buigzame lederen band met stof-
omslag en beschermende overtrek. Winkelprijs M. 4,-, inkoopprijs  
M. 2,30 (afb. 5.7.11 - 13);

D:  Zelfde binnenwerk als B, gebonden in linnen band, bedrukt met goud-
folie en gekleurde kopsnee. Minimum verkoopprijs M. 1,65, inkoopprijs 
M. 1,10 (afb. 5.7.17 - 19 en 25 - 27).
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Afb. 5.7.24. Stofomslag. Het ontwerp is voor de hele serie, alleen de titel en het nummer 
veranderden. Het omslag werd ook gebruikt voor de ingenaaide editie.

Afb. 5.7.25. Gebonden 
editie, variatie paars linnen 
band met goud bestempeld, 
Axia, 1931.

Afb. 5.7.26. Gebonden 
editie, variatie rood linnen 
band met goud gestempeld, 
Axia, 1931.

Afb. 5.7.27. Gebonden 
editie, variatie bruin linnen 
band met goud gestempeld, 
Axia, 1931.

Afb. 5.7.28. Gebonden 
editie, variatie groen linnen 
band met goud gestempeld, 
Axia, 1931.

Afb. 5.7.29. Titelpagina 
editie 1916 met op de linker 
pagina het filmvoorbehoud.
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Later kwamen daar onderstaande varianten bij en verviel B, ook werden ver-
koop en inkoopprijzen aangepast:
E:   Ingenaaide uitgave, gedrukt op houthoudend papier (afb. 5.7.21);
F:   Halflinnen band, houthoudend papier (afb. 5.7.15).

Na de naamswijziging in 1929 van Zenith in Axia is alleen Heliogabal her-
drukt in 1931, drie jaar na de eerste uitgave. De twee andere titels van Coupe-
rus hebben geen herdruk bij deze uitgever gekend. Uit de folders en adver-
tenties is op te maken dat gemikt werd op een hoge omzetsnelheid. Zelfs de 
betere uitvoeringen waren in vergelijking met concurrerende uitgaven van 
andere uitgevers niet duur. Opvallend is dat voor de goedkope uitgaven een 
minimumprijs werd gehanteerd en voor de luxe uitgave een vaste winkel-
prijs. Na Heliogabal, nummer 46, zijn er geen nieuwe titels in de serie ver-
schenen. In de aanbiedingsadvertentie werd Couperus als de Hollandse re-
alist neergezet en Heliogabal toegelicht met de volgende tekst: ‘Der Roman 
schildert die Sittenverderbnis Roms im Altertum. Man wird dies Buch mit 
Grauen und Bewunderung lesen’. In de advertentie wordt bevestigd dat de 
vertaalster Else Otten bekendheid genoot.70 Ondanks het verschil in omvang 
werd voor alle delen in de serie dezelfde eenheidsprijs gerekend. De uitgave 
is opnieuw gezet met 32 regels per pagina in een romeinse letter. Het for-
maat is klein 8o en daardoor konden er vouwvellen van 32 pagina’s gedrukt 
worden; normaal was een vouwvel van 16 pagina’s. In de vroege jaren dertig 
werden allerlei aanbiedingen gedaan met scherpe inkoopprijzen. Er zijn van 
deze titel vele varianten bekend; in de serie werden minstens vier kleuren 
leer en linnen en twee verschillende kleuren papieren banden gebruikt. 
 In het Börsenblatt is de laatste druk uit 1931 niet meer aangekondigd.
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Afb. 5.8.2. Gebonden editie, 
6.-10. Tausend, variatie 
rood linnen band, Georg 
Müller, 1923.

Afb. 5.8.3. Gebonden editie, 
6.-10. Tausend, variatie 
blauw linnen band, Georg 
Müller, 1923.

Afb. 5.8.4. Gebonden editie, 
6.-10. Tausend, variatie 
blauwe halflinnen band, 
Georg Müller, 1923.
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5.8 Die Komödianten. Roman [1919]
  De komedianten [1917]

Bibliografische gegevens
(1)  Couperus, Louis, Die Komödianten, Roman. [Einzig berechtigte Über-

tragung von Else Otten. 1.-5. Tausend.] München, bei Georg Müller. 
1919. IV, 429 p. 

 Romane der Völker. 
(2)  Couperus, Louis, Die Komödianten, Roman. [Einzig berechtigte Übertra-

gung von Else Otten. 6. bis 10. Tausend.] München, bei Georg Müller. 
1923. vi, 432 p. 

(3)  Couperus, Louis, Die Komödianten, Roman. Einzig berechtigte Übertra-
gung von Else Otten. Leipzig, Zenith-Verlag Erich Stolpe. 1928. 312 p. 

 Zenith Roman Reihe, nr. 45

Georg Müller
Die Komödianten was de eerste vertaling bij uitgeverij Georg Müller. De titel 
werd aangekondigd in het Börsenblatt.71 Van de eerste oplaag, 5.000 exem-
plaren, werd niet alles tegelijk gebonden: er zijn meerdere varianten bekend. 
De uitgave verscheen zeer waarschijnlijk alleen in een gebonden editie voor 
M. 13,- en de aanbiedingskorting was 40%, 11/10. 
 Het werk was gebonden in papieren harde band met linnenstructuur, kapi-
taalbandje boven en onder, donkerblauw op snee. De titelpagina is gedrukt met 
rode steunkleur en het jaar van uitgave is erop vermeld. In het colofon in het 
nawerk worden ontwerper, drukker en binder vermeld: Buchausstattung von 
Paul Renner, Einbände von der Leipziger Buchbinderei U.G. vorm. G. Frissche 
(afb. 5.8.1). De uitgave was voorzien van een stofomslag (afb.5.8.5).72 Het is ge-
zet met een gotische letter, regelhoogte 11 punt, 36 regels per pagina. Katernen 
zijn in rug geniet en niet zoals gebruikelijk genaaid. De bandhoogte is 21,4 cm 
en is dus normaal octavo. Er zijn meerdere bindpartijen geweest waarbij het 
papier van de band verschilt, bijvoorbeeld papier zonder linnenstructuur. 

In de advertentie werd de volgende promotietekst gebruikt die ook op het 
omslag stond:

Das alte kaiserliche Rom des Domitianus ersteht hier vor uns. Meister-
haft ist die schwül-perverse Atmosphäre jener verderbten Zeit wieder-
gegeben. In das Intrigenspiel des Hofes sind Schicksale zweier Komödi-
antenknaben verwoben, die aber die Freiheit der wollüstigen Pracht des 
kaiserlichen Palastes vorziehen. – Den Höhepunkt des Romans bildet die 
gewaltige Schilderung der großen Festwoche, der Megalesia, wo das vor-
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Afb. 5.8.6. Gebonden editie, 

variatie groen leren band, 

uitgave Zenith-Verlag, 1928.

Afb. 5.8.7. Gebonden editie, 

variatie rood leren band 

met buikbandje en foedraal, 

uitgave Zenith-Verlag, 1928. 

Afb. 5.8.8. Gebonden editie 

variatie geel linnen band, 

uitgave Zenith-Verlag, 1928.

Afb. 5.8.5. Stofomslag, in ieder geval gebruikt bij de eerste editie.
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nehme Rom und der gemeinste Pöbel sich vereinen in der Begeisterung 
für Spiele und Komödie. In diesen Taumel von Sinnenlust und Festes-
freude fallen die ersten Lichter des jungen Christentums, und wie ver-
klärend leuchtet die Gestalt des greisen Apostels Johannes auf. 

De uitgever benadrukte dus het historische karakter van deze roman in de 
serie ‘Romane der Völker’ waarin het vertaalde werk van vele bekende au-
teurs uit die tijd verscheen.73 Maar door het gebruik van schwül-perverse At-
mosphäre wilde de uitgever de lezer ook nieuwsgierig maken.
 In Der Unglückliche, verschenen in 1921 bij dezelfde uitgever, werden op 
blz. 291 promotieteksten gebruikt afkomstig uit recensies die verschenen 
waren in dagbladen:

Es ist kein Schlüssel-Roman von heute, sonst würde an dieser Stelle 
nicht vom ihm gesprochen werden. Die Zeit ist zu ernst für billige Sensa-
tionen. Und welche Sensation wäre billiger als der Versuch, durch Ans-
pielungen auf bekannte Bühnenhelden und tendenziöse Aufmachung 
ihrer Erlebnisse die Neugier der Schmocks und der Schmöckerer zu rei-
zen? Nein, der Roman, auf den ich hinweisen will, hat zwar den Titel 
‘Komödiantenroman’ und behandelt von der ersten bis zur letzten Seiten 
Dinge und Menschen, Glanz und Eitelkeit, Luft und Tragik des Theaters 
– aber er führt den Leser in das Rom des Domitian, das weit ab liegt von 
den bühnenberühmten Großstädten unserer Tage, so seltsame Ähnlich-
keiten zuweilen auch bei der Schilderung dekadenter Gesellschaftstypen 
zu erkennen sind. (Berliner Tageblatt)

Das Buch ist amüsant und lehrreich, es meistert einen riesenhaften Stoff 
und gibt in Romankapiteln Zeitgeschichte. Dabei zeugt es von Humor, 
ebenso wie von Wissen und Menschenkenntnis. Vor allem aber mutet es 
echt an, von der ersten Seite bis zur letzten. So ist seine deutsche Heraus-
gabe – die Verdeutschung besorgte Else Otten – eine Tat, für die der Leser 
nicht genug danken kann. (Magdeburgische Zeitung)

Het is begrijpelijk dat de uitgever deze recensies gebruikte om de roman aan 
te bevelen. De eerste benadrukt het ‘serieuze karakter’, de schrijver zet zich 
af tegen de goedkope sensatiezucht rondom toemalige beroemdheden uit de 
theaterwereld. De tweede recensie benadrukt de humor en het leerrijke van 
de roman. Ook deze roman werd in belangrijke literaire bladen besproken: 
door Hans Lebede in Der neue Weg, Hans Knudsen in Die schöne Literatur, 
Tony Kellen in Das literarische Echo en door g.w. in Zeitschrift für Bücher-
freunde.74 Het waren positieve besprekingen waarin ook de manier van ver-
talen werd bewonderd: het was hertaald in het Duits. 
In 1923 werd de titel herdrukt in een oplaag van ook weer 5.000. Deze druk 
is niet in het Börsenblatt met een advertentie aangekondigd noch voor ver-
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Afb. 5.8.12. Gebonden 
editie variatie oker linnen 
band, uitgave Zenith- 
Verlag, 1928.

Afb. 5.8.13. Gebonden 
editie in papieren band, 
variatie gele band, uitgave 
Zenith-Verlag, 1928.

Afb. 5.8.14. Gebonden 
editie in papieren band, va-
riatie rode band met vignet 
op rug, uitgave Zenith- 
Verlag, 1928.

Afb. 5.8.9. Gebonden editie 
variatie rood linnen band, 
uitgave Zenith-Verlag, 1928.

Afb. 5.8.10. Gebonden 
editie variatie roze linnen 
band, uitgave Zenith- 
Verlag, 1928.

Afb. 5.8.11. Gebonden 
editie variatie blauw linnen 
band, uitgave Zenith- 
Verlag, 1928.
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melding in de rubriek ‘nieuwe uitgaven en herdrukken’ aangemeld. Ook de 
herdruk werd weer in kleinere partijen gebonden en op verschillende wijzen 
afgewerkt, waardoor er diverse varianten zijn ontstaan met kleine verschil-
len. Er zijn partijen gebonden in rood linnen band met kapitaalbandje bo-
ven en onder, donkerblauw op snee (afb. 5.8.2). De titelpagina is nu zonder 
steunkleur en er zijn vier pagina’s aan woordverklaringen toegevoegd. Het 
zetsel is verder gelijk en het jaar van uitgave, 1923, staat op de titelpagina ver-
meld. Daarnaast zijn er bindpartijen met blauw linnen band, afgewerkt met 
verschillende kapitaalbandjes en kopkleuren (afb. 5.8.3). Er is ook een half-
linnen uitvoering aangetroffen (afb. 5.8.4).
Georg Müller heeft de titel niet meer willen herdrukken waardoor de rech-
ten automatisch terug vielen aan Else Otten en deze vrij was de titel elders 
onder te brengen.75 

Zenith Verlag Erich Stolpe
In 1928 werden de rechten door Else Otten in licentie gegeven aan Zenith, 
tezamen met de rechten voor Heliogabal en Die unsichtbare Hand. Die 
Komödianten verscheen in de serie Roman Reihe en werd aangekondigd in 
het Börsenblatt.76 Standaard waren er vier uitvoeringen en later werd er ook 
een ingenaaide versie gemaakt. De boeken werden min of meer op bestelling 
afgewerkt in de gewenste uitvoering. Hierdoor zijn er veel varianten in kleur 
en uitvoering op de markt. Bij deze uitgave is ook de papieren band in een 
gele kleur gebonden naast de gebruikelijke rode band. De standaarduitvoe-
ringen waren:
A:  Gedrukt op houthoudend papier en gebonden in papieren band met 

stof omslag. Minimum particulieren verkoopprijs M. -,95 en een in-
koopprijs van M. -,65 (afb. 5.8.12 - 14);

B:   Gedrukt op houtvrij papier en gebonden in halflederen band met goud-
druk op rug en gekleurde kopsnee en beschermend verpakt. Winkel-
prijs M. 2,75, inkoop M. 1,45;

C:  Zelfde binnenwerk als B, gebonden in buigzame lederen band met stof-
omslag en beschermende overtrek. Winkelprijs M. 4,-, inkoopprijs  
M. 2,30 (afb. 5.8.6 en 7);77

D:  Zelfde binnenwerk als B, gebonden in linnen band, bedrukt met goud-
folie en gekleurde kopsnee. Minimum verkoopprijs M. 1,65, inkoopprijs 
M. 1,10 (afb. 5.8.8 - 11).

  Later kwamen daar twee uitvoeringen bij en verviel B, ook werden ver-
koop- en inkoopprijzen aangepast:

E:   Ingenaaide uitgave, gedrukt op houthoudend papier (afb. 5.8.17);
F:  Halflinnen band, houthoudend papier (afb. 5.8.16).
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Afb. 5.8.17. Gebonden editie, variatie 

halflinnen band met rode platten, uitgave 

Zenith-Verlag, 1928.

Afb. 5.8.15. Gebonden editie in papieren 

band, variatie rode band zonder vignet op 

rug, uitgave Zenith-Verlag, 1928.

Afb. 5.8.16. Gebonden editie in papieren band, variatie groene band, uitgave Zenith- 

Verlag, 1928.
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Uit de folders en advertenties is op te maken dat gemikt werd op een hoge 
omzetsnelheid.78 Zelfs de betere uitvoeringen waren in vergelijking met an-
dere uitgaven niet duur. Opvallend is dat voor de goedkope uitgaven een mi-
nimumprijs werd gehanteerd en voor de luxe uitgave een vaste winkelprijs. 
In de aanbiedingsadvertentie werd Couperus als de Hollandse realist neerge-
zet en Die Komödianten toegelicht met de volgende tekst:

Ein Schauspieler-Roman aus dem alten Rom, Hof und Ägypterkneipe 
mit ihren abenteuernden Patrizierinnen, Dirnen, Priestern u. Gladiato-
ren werden gleich meisterhaft u. dezent mit ungeheurer Kenntnis des 
historischen Stoffes geschildert.

In de advertentie wordt bevestigd dat de vertaalster Else Otten bekendheid 
genoot.79 Ondanks het verschil in omvang werd voor alle delen dezelfde een-
heidsprijs gerekend. De uitgave is opnieuw gezet met 32 regels per pagina uit 
een gotische letter. Het formaat is klein 8o en daardoor konden er vouwvel-
len van 32 pagina’s gedrukt worden. In de vroege jaren dertig werden allerlei 
aanbiedingen gedaan met scherpe inkoopprijzen. Er zijn vele varianten van 
deze titel bekend: in de serie werden minstens drie kleuren leer en linnen 
verwerkt en de papieren banden in twee verschillende kleuren bedrukt. 
 In de tabel in paragraaf 5.16 wordt een overzicht gegeven van de varian-
ten die aangetroffen zijn bij Heliogabal, Die Komödianten en Die unsichtbare 
Hand. Het is voorstelbaar dat er nog veel meer varianten bij de 46 titels in deze 
serie voorkomen dan nu bij de drie titels van Couperus zijn aangetroffen.

Afb. 5.8.18. Ingenaaide editie, uitgave Zenith-Verlag, 1928. 

Bij dit exemplaar ontbreekt het voorplat.
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Afb. 5.9.2. Gebonden editie, variatie halfleren band met bruin leren rug, uitgave 
Borngräber, 1919.
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5.9 Xerxes oder der Hochmut [1919]
  Xerxes, of de hoogmoed [1919]

Bibliografische gegevens
(1)  Couperus, Louis, Xerxes, oder der Hochmut. Aus den Büchern der iro-

nischen Geschichte. Einzig berechtigte Übertragung von Else Otten. [1. 
bis 5. Tausend.] Berlin, verlegt bei Wilhelm Borngräber. [1919] 276 p. 

(2)  Couperus, Louis, Xerxes. Einzig berechtigte Übertragung von Else 
Otten. [Einband nach einem Entwurf von P. Volkmann. Buchschmuck 
von Martin Stekker.] Berlin-Schöneberg, Peter P. Oestergaard Verlag. 
[1926] 344 p. 

Wilhelm Borngräber Verlag
Na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog kregen de uitgevers weer 
ruimte om met nieuwe uitgaven te komen. In het voorjaar had Borngräber 
al Heliogabal van Couperus uitgegeven en enkele maanden daarna bracht 
deze uitgever Xerxes op de markt in drie verschillende uitvoeringen. Een in-
genaaide gekartonneerde uitgave voor M. 12, een gebonden halflinnen band 
voor M. 15 en een halfleren band voor M. 20.80 De oplaag was vijfduizend. In 
de catalogus van 1920 wordt het boek uitsluitend gebonden vermeld, in 1921 
wel weer de ingenaaide versie voor M. 15 en de gebonden uitvoering voor 
M. 25. In 1922 waren de prijzen verdubbeld en werd alleen de gebonden uit-
voering voor M. 30. aangeboden.81 De prijsstijging was de opmaat naar de 
enorme geldontwaarding in 1923, zoals beschreven in paragraaf 2.1.4. Voor 
deze prijsverhogingen was, zoals eerder toegelicht in paragraaf 2.2.3, wette-
lijk instemming nodig van Else Otten. Zij had de vertaalrechten verkregen 
van Couperus voor ƒ500,- tot 10.000 exemplaren en daarboven ƒ200,- voor 
elke herdruk. Otten was snel na het verschijnen van de roman in Groot Ne-
derland erin geslaagd de uitgave onder te brengen bij de uitgever Wilhelm 
Borngräber, zelfs nog voordat Couperus erin slaagde deze roman bij de Ne-
derlandse uitgever Nijgh & Van Ditmar te plaatsen.82 De uitgever Borngrä-
ber gaf elke uitgave van Couperus een eigen uitstraling. De halfleren band 
met groen papieren platten, goud op snee en leeslint had geen tekening op 
het voorplat maar het uitgeversvignet (afb. 5.9.2). Het formaat van de in half-
linnen gebonden uitgave met papieren platten was 12,8 x 18,9 cm. en zat op 
de rand van klein octavo (afb. 5.9.1). De ingenaaide uitgave was klein octavo 
met een hoogte van 18,5 cm (afb. 5.9.4). In de kb is een halflinnen uitgave 
in kartonnen met omslagtekening bedrukt foedraal. Vermoedelijk werden 
in het begin alle gebonden uitgaven in een foedraal uitgeleverd (afb. 5). De 
uitgave was gezet met een romeinse letter met een regelhoogte van 12 punt 
en 32 regels per pagina en gedrukt bij de Spamersche Buchdruckerei, Leipzig. 
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Afb. 5.9.4. Ingenaaide editie. Afb. 5.9.5. De halflinnen variatie werd geleverd in karton-

nen foedraal.

Afb. 5.9.3. Gebonden editie, 

variatie halfleren band met 

zwart leren rug,  

uitgave Borngräber, 1919.

Afb. 5.9.6. Gebonden 

editie, variatie leren band 

met lichte rug met groen 

rugschild. Uitgave Peter 

Oostergaard Verlag, 1926.

Afb. 5.9.7. Gebonden editie, 

variatie effen leren donker-

bruine band. Uitgave Peter 

Oostergaard Verlag, 1926.

Afb. 5.9.8. Gebonden editie, 

variatie bruine effen leren 

band. Uitgave Peter Ooster-

gaard Verlag, 1926.
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Voor de lezer was aan het eind van het boek een jaartallenlijstje toegevoegd. 
Achterin waren advertenties opgenomen voor diverse boeken, onder ande-
re voor Heliogabal. Ook deze uitgave werd in kleinere partijen afgewerkt, 
naargelang de verwachte vraag. Er zijn diverse bindvariaties aangetroffen met 
kleine technische verschillen.83 In een advertentie werd het boek in verband 
gebracht met Keizer Wilhelm ii. In de prospectus uit 1920 staat het volgende:

Xerxes=Wilhelm ii.?  
Verblüffende Anklänge an die Gegenwart!  

Ein hochaktuelles und sensationelles Buch.84

In de advertentie, die Borngräber plaatste in het Börsenblatt om voorraad te 
nemen voor de kerstverkopen, werd Xerxes als een ironische roman aanbe-
volen en niet als een historische roman.85 In andere uitgaven van deze uitge-
ver kunnen we in advertenties de volgende aanbeveling lezen:

In diesem Roman ~ viele werden das Werk einen Schlüsselroman nen-
nen ~ tritt uns der holländische Dichter als ein monumentaler Bildner 
entgegen. Seine Konzeption ist von gewaltigen Maßen und zugleich von 
einer erstaunlichen Leichtigkeit und Eleganz im Aufbau. 
Das Pikanteste dabei ist aber, daß über das Stoffliche die graziöseste 
Ironie eines Seelenkundigen sich breitet. Der tragische Schatten des  
Aes chylus ragt aus dem Hintergrunde der spannendsten Geschehnisse. 
Jedermann fühlt: Siehe, ein Dichter! 86

In de nieuwe druk van Heliogabal uit 1920 worden in de advertentie vermoe-
delijk zinnen aangehaald uit de verschenen kritieken. De bronnen worden 
echter niet gegeven. Het kan dus zijn dat de uitgever zelf deze teksten heeft 
gemaakt.

Wie Couperus Xerxes und den König schildert, ist überaus glaubhaft. 
Wie aber die persischen Frauen und Weiber sprechen, sich geben und 
bewegen in der duftigen, rosenölgeschwängerten Atmosphäre ihres Ha-
rems, ist so plastisch, so meisterhaft gestaltet, daß man das Buch liebge-
winnen muß.
 Der große belgische Romanschriftsteller, dessen Werke ‘Helioga-
bal’ und ‘Die Komödianten’ berechtigtes Aufsehen erregten, hat mit die-
ser neuesten Arbeit ein Meisterwerk geschaffen, das in jeder Beziehung 
den großen Romanwerken aller Zeiten würdig zur Seite gestellt werden 
kann.

Opvallend is dat Couperus hier als Belgische auteur wordt gepresenteerd en 
dat dit door de uitgever niet is verbeterd. De uitgave is niet herdrukt en dus 
vielen de rechten terug aan Else Otten, die in 1926 de uitgave bij een nieu-
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Afb. 5.9.12. Gebonden 

editie, variatie met donker-

groen bijna zwart rugschild. 

Uitgave Peter Oostergaard 

Verlag, 1926.

Afb. 5.9.13. Gebonden editie, variatie met groen rugschild. 

Uitgave Peter Oostergaard Verlag, 1926.

Afb. 5.9.9. Gebonden editie, variatie halfleren band met 

papieren platten. Uitgave Peter Oostergaard Verlag, 1926.

Afb. 5.9.10. Gebonden edi-

tie, variatie halfleren band 

met linnen platten. Uitgave 

Peter Oostergaard Verlag, 

1926.

Afb. 5.9.11. Gebonden 

editie, variatie linnen band. 

Uitgave Peter Oostergaard 

Verlag, 1926.
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we uitgever wist te plaatsen. Otto Lerche schreef in Die schöne Literatur een 
boekbespreking die overwegend positief was en besluit de bespreking met 
de oproep dat wij Couperus dankbaar moeten zijn voor dit boek.87

Peter j. Oestergaard Verlag
In 1926 heeft Oestergaard de uitgeefrechten van deze titel verkregen. Kenne-
lijk zag deze uitgever nieuwe mogelijkheden om tot een rendabele exploita-
tie te komen. Deze uitgever had niet de gewoonte om zijn titels aan te mel-
den voor opname in het Börsenblatt. Ook tijdens het onderzoek in Duitsland 
is weinig over deze uitgever gevonden. Uit mijn verzameling is wel op te 
maken dat de uitgaven in diverse uitvoeringen op de markt zijn gebracht in 
diverse bindpartijen. De uitgave is op twee papiersoorten gedrukt: houtvrij 
papier voor de luxe uitgave en dikker lichthouthoudend papier voor de ge-
wone uitvoering. De luxe uitgave was gebonden in flexibele leren band met 
ornamenten in goud op rug, titel in goud op het voorplat en auteur en titel 
op blauwgroen vlak. Het boek is voorzien van leeslint, kapitaalbandjes bo-
ven en onder, goud op snee. Op de rug staan de initialen p v van ontwerper 
Paul Volkmann in het ontwerp verwerkt (afb. 5.9.6). Voor de latere band is 
op de rug alleen nog het masker uit het ontwerp gebruikt (afb. 5.9.7 en 8). 
De uitgave is geïllustreerd met zes lijntekeningen op pagina 13, 55, 139, 199, 
255, en 307, getekend door Martin Stekker.88 Bij het copyright staat het jaartal 
1926 vermeld. De uitgave is opnieuw gezet naar de eerste uitgave, nu met 29 
regels per pagina en gedrukt bij Hallberg & Büchting in Leipzig. Het formaat 
van het boek was octavo met een bandhoogte van 19,2 cm. De halfleren ge-
bonden uitgaven met papieren platten zijn ook in verschillende varianten 
uitgevoerd wat duidt op de verschillende bindpartijen en papiersoorten (afb. 
5.9.9). Er is ook een uitvoering met linnen platten en leren rug (afb. 5.9.10). 
De goedkoopst uitgevoerde bindpartij is de uitgave met een volledig linnen 
band (afb. 5.9.11). Er zijn ook exemplaren met rugschilden in verschillende 
kleuren (afb. 5.9.12 en 5.9.13). Het is dus zeer waarschijnlijk dat er nog meer 
bindpartijen zijn met kleine varianten qua gebruikte materialen.89
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Afb. 5.10.1. Gebonden edi-
tie, variatie halfleren band 
met gemarmerde platten en 
rood rugschild. Eerste druk.

Afb. 5.10.2. Gebonden editie, variatie halfleren band met 
gemarmerde platten en rood rugschild. Eerste druk. 
Ondanks dat de gemarmerde platten verschillen is het 
geen nieuwe bindvariatie.

Afb. 5.10.3. Gebonden edi-
tie, variatie papieren band 
met tekening op voorplat en 
rug. Eerste druk.

Afb. 5.10.4. Ingenaaide 
editie, omslag gelijk aan de 
gebonden editie in papieren 
band. Eerste druk.

Afb. 5.10.5. Gebonden edi-
tie, variatie halfleren band 
met gemarmerde platten 
en rood rugschild. Tweede 
druk.
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5.10 Babel [1919]
  Babel [1901]

Bibliografische gegevens
(1)  Couperus, Louis, Babel. Einzig berechtigte deutsche Übertragung 

von Else Otten. [Umschlagzeichnung von Adolf Propp.] Berlin, Ernst 
Rowohlt Verlag. 1920 [= 1919]. 208 p. 

(2)  Couperus, Louis, Babel. Einzig berechtigte deutsche Übertragung von 
Else Otten. [Umschlagzeichnung von Adolf Propp. Zweite Auflage.] 
Berlin, Ernst Rowohlt Verlag. 1920 [=1919]. 208 p. 

(3)  Couperus, Louis, Babel. Einzig berechtigte deutsche Übertragung von 
Else Otten. [Umschlagzeichnung von Adolf Propp. Dritte Auflage.] 
Berlin, Ernst Rowohlt Verlag. 1920. 208 p. 

Ernst Rowohlt Verlag
Volgens de advertentie die Ernst Rowohlt Verlag in september plaatste in 
het Börsenblatt zou Babel eind oktober verschijnen in drie uitvoeringen, in-
genaaid voor ca. M.7,-, gebonden in papieren band voor ca. M. 10,- en de in 
halfleer gebonden uitgave voor ca. M. 15,-. Bij verschijning zijn de prijzen 
respectievelijk M. 8,50, M. 12,- en M. 20,-. Het staat dus vast dat de uitgave 
in 1919 al verkrijgbaar was, terwijl op de titelpagina het jaartal 1920 vermeld 
staat, maar op de copyrightpagina het jaartal 1919. Nu is het bij uitgevers niet 
ongebruikelijk om een uitgave die in het najaar verschijnt al het jaartal mee 
te geven van het volgende jaar. Ook de tweede oplaag verscheen zeer waar-
schijnlijk in 1919 en de derde druk, vierde en vijfde duizend, in 1920.90 Uit de 
vermelding in het Börsenblatt kunnen wij opmaken dat de totaal oplaag van 
deze drie drukken 5.000 is geweest. In het contract zal zeer waarschijnlijk 
een eerste oplaag van duizend zijn overeengekomen. Toen de eerste druk zo 
snel was uitverkocht, is er een tweede druk van 2.000 gemaakt en eenzelf-
de aantal bij de laatste druk. Door de advertenties in de andere boeken van 
Couperus bij Rowohlt wordt deze analyse ondersteund. In Das schwebende 
Schachbrett staat in de advertentie achterin ‘1.-3. Tausend’, in de advertentie 
achterin Aphrodite in Ägypten staat ‘Fünfte Auflage’. In de prospectus uit 
1926 staat de titel als uitverkocht gemeld. Het is dus een kortdurend succes 
geweest. Opvallend is dat deze uitgever elk van de drie uitgaven van Coupe-
rus’ Aphrodite in Ägypten [1920] en Das schwebende Schachbrett [1921] een 
eigen uitvoering heeft gegeven. 
 De ingenaaide uitgave van de Duitse Babel is aangetroffen in de kb waar 
ook de eerste druk in papieren band aanwezig is.91 De gebonden uitvoering 
– met halfleren band en platten van gemarmerd papier, leren rug bedrukt in 
goud, auteur en titel op rood vlak, kapitaalbandje boven en onder, leeslint, 
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Afb. 5.10.6. Gebonden edi-

tie, variatie papieren band 

met tekening op voorplat en 

rug. Tweede druk.

Afb. 5.10.7. Gebonden edi-

tie, variatie halfleren band 

met gemarmerde platten en 

rood rugschild. Derde druk.

Afb. 5.10.8. Gebonden edi-

tie, variatie papieren band 

met tekening op voorplat en 

rug. Derde druk.

Afb. 5.10.9. Opdracht van Else Otten in het exemplaar van 

Babel in de collectie Louis Couperus Genootschap.

witte schutbladen, groen op snee en rondom schoon gesneden – was voor de 
drie drukken gelijk (afb. 5.10.1, 2, 5 en 7). Ook de papieren geïllustreerde band 
is voor alle drie de drukken gelijk (afb. 5.10.4, 6 en 8). Het formaat was octavo 
met een afmeting van circa 12,2 x 18,8 cm. De platten met gemarmerd papier 
verschillen sterk van elkaar. Dat duidt erop dat het handmatig is gemarmerd. 
Bij de papieren banden zijn ook kleine verschillen in uitvoering aangetrof-
fen. De uitgave was gezet uit een romein met een regelhoogte van 15 punt en 
25 regels per pagina, gedrukt bij de Spamersche Buchdruckerei in Leipzig.
 In de aanbiedingsadvertentie waren de condities 40% en 7/6 bij ‘bar’ (is di-
recte betaling) mits voor 15 oktober besteld werd. De aanbiedingstekst luidde:
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Louis Couperus, der berühmte holländische Romancier, dessen Bücher 
‘Heliogabal’ und ‘Die Komödianten’ auch in Deutschland großen Erfolg 
hatten, führt uns in seinem Roman: ‘Babel’ in das Land, das uns als Wie-
ge der Menschheit gilt. Die Romandichtung von Couperus ist eine wun-
dervolle Phantasie voll erlesenster Gedanken- und Sprachkunst. Hier ist 
Traum und Offenbarung, Fata Morgana und letztes Wissen, Rausch und 
Verzicht. Aus derselben Sphäre wie Flauberts ‘Salambo’ ist diese Schöp-
fung tropischen Reichtums erblüht.  

Om deze uitgave aan te prijzen gebruikte de uitgever ook het boek van Flau-
bert, Salambo, een titel die niet in zijn fonds was verschenen.92 Dit kan erop 
duiden dat de aanbiedingstekst door Else Otten is aangeleverd of dat het uit 
een boekbespreking komt. Otten had de rechten verkregen onder de condi-
ties 200 gulden tot een oplaag van 3.000, daarboven vijftig gulden extra. Zij 
heeft dus Couperus driehonderd gulden moeten betalen. Bij tien procent 
honorarium zou Otten M. 4.250,- gekregen kunnen hebben, in guldens van 
toen circa 2.900 gulden. Het honorarium werd meestal berekend over de 
verkoopprijs van de ingenaaide uitgave.93

In de advertentie achterin Aphrodite in Ägypten staan de volgende persstem-
men over Babel:

Berliner Börsencourier:… Ihm wächst aus der Epoche die Handlung her-
aus. Daraus entsteht die unerhörte Einheitlichkeit und Geschlossenheit 
der Komposition, daraus die überzeugende Größe der Darstellung… ein 
tiefgründiges Gleichnis, auf biblischem Boden erwachsen, mit philoso-
phischer Kraft und in fremdartig poetischer Schönheit, in einer Sprache 
entwickelt, die jetzt gleich Fanfaren, nur wie weich-süße, üppigsinnliche 
Melodie klingt. 

Weser-Zeitung: Es ist eine Dichtung von hohem, rein künstlerischem 
wie ethischem Rang…

8-Uhr-Abendblatt, Berlin: Mit unwiderstehlicher Kraft schildert der 
Dichter des Knaben Aufstieg. Überwältigend steigt das Bild der gen 
Himmel stehenden Turmstadt auf. Nirgends ein sich verlieren im ein-
zelnen, überall ein ungestümes Fortschreiten. Ein Gemälde grandioser 
Gewalt. Die Sprache in der meisterlichen Übersetzung Else Ottens voll 
Wohllaut und Rhythmus. Sicherer als in „HeliogabaI” und „Die Komö-
dianten” gewinnt sich aus diesem Buche das Bild des feinsten der leben-
den Dichter Hollands.

Uit deze persstemmen blijkt dat vooral het taalgebruik recensenten aan-
spreekt en kennelijk het lezerspubliek ook, gezien de verkoopaantallen.
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Afb. 5.11.1. Gebonden editie, variatie in wijnrode linnen 

band met stofomslag.

Afb. 5.11.2. De band met 
blindprage ‘Ullstein Bücher’. 
Op rug goudstempel.

Afb. 5.11.3. Gebonden edi-
tie, variatie in geel papieren 
band.
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5.11 Am Wege der Freude [1920]
  Aan den weg der vreugde [1908]

Bibliografische gegevens
(1)  Couperus, Louis, Am Wege der Freude. Roman. Autorisierte Übertra-

gung aus dem Holländischen von Else Otten. Berlin, Verlag Ullstein 
& Co. [1920.] 279 p. 

   Ullstein-Bücher, Eine Sammlung zeitgenössischer Romane. 
[Bd. 119.] 

Verlag Ullstein & Co.
Eerst twaalf jaar na de oorspronkelijke Nederlandse uitgave verscheen de 
vertaling van deze roman in het Duits. De Duitse uitgave verscheen in fe-
bruari 1920.94 In datzelfde jaar verscheen ook Aphrodite in Ägypten bij 
Rowohlt, Dionysos bij Wunderlich, Babel bij Rowohlt en Der Verliebte Esel 
bij Borngräber. Deze laatste twee verschenen feitelijk in het najaar van 1919. 
De vertalingen zijn allemaal van Else Otten. Dit versterkt het vermoeden dat 
zij de vertalingen eerder gemaakt heeft en bij meer uitgevers aanbood, ook al 
omdat in dat jaar bij vier verschillende uitgevers vertalingen van Couperus 
verschenen. Kennelijk door het succes van Heliogabal durfden ook andere 
uitgevers het aan om werk van Couperus uit te geven. 
 De eerste druk verscheen in een gebonden editie in de variatie met stof-
omslag en wijnrode linnen band met bandstempel (afb. 5.11.1 en 2). Op de rug 
staan titel en auteur in goudstempel, op voorplat staat een blindstempel van 
het uitgeversvignet. De uitgave is voorzien van veelkleurig stofomslag met 
voorop tekening en op rug naast auteur en titel, de serienaam en nummer 
(119) en de prijs van de uitgave (1Mark, 80Pfg). Op de achterzijde staat een 
aankondiging van nieuwe deeltjes in de serie. De tekenaar van de illustratie 
op het stofomslag is niet vermeld. In de advertentie wordt vermeld dat per 
1 maart de prijs verhoogd wordt naar 3 Mark. De prijsverhoging gold voor 
de hele serie. Het was het begin van de periode van geldontwaarding. In dit 
boek werd op het laatste schutblad gestempeld ‘Herabgesetzter Preis’, er was 
dus een nieuwe lagere verkoopprijs vastgesteld. Het formaat van het boek 
is klein octavo, circa 11 x 15,7 cm. Het is gezet uit een gotische letter met een 
regelhoogte van 14 punt en 22 regels per pagina. 
 Later is de uitgave in een gele papieren band uitgebracht. Het papier voelt 
iets anders aan en in het laatste vel zijn wijzigingen aangebracht in de adver-
tenties en de daarin vermelde prijs. Vermoedelijk is van hetzelfde zetsel een 
nieuwe oplaag gedrukt en is niet alleen het laatste vel overgedrukt. Gezien 
de verschillende papiersoorten en kleine verschillen van het omslagpapier 
vermoed ik dat net zoals de gewoonte was bij Nederlandse uitgevers, er voor 
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Afb. 5.11.4. Bevestigingsbrief van Louis Couperus waarin 

staat dat Else Otten over de vertaalrechten beschikt.

Afb. 5.11.5. Contract tussen 

Else Otten en Ullstein.

Afb. 5.11.6. Advertentie met de aankondiging van het 

verschijnen van Am Wege der Freude. In de advertentie werd 

tevens de prijsverhoging voor alle Ullstein-boeken in deze 

serie aangekondigd van M. 1.80 naar M. 3.
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de verwachte jaarverkoop werd gebonden (afb. 5.11.3). In mijn bezit zijn en-
kele variaties met kleine technische afwijkingen. Het uiterlijk verschilt niet. 

Else Otten betaalde aan Couperus 450 gulden voor de vertaalrechten.95 Zij 
zelf kreeg volgens het contract met de Duitse uitgever M. 7.000,-.96 De op-
laag is niet vermeld in de uitgave en in de overeenkomst is ook de hoogte van 
de eerste druk niet vermeld. 

In de advertentie gebruikte de uitgever de volgende tekst om het boek aan te 
bevelen:

Wie ein schönes, trauriges Gedicht ist diese Geschichte einer Liebe und 
eines Liebestodes. Der kleine Roman zeigt die volle Meisterschaft von 
Couperus, der jetzt wohl der bedeutendste der lebenden holländischen 
Romandichter ist. Von Lyrik geschwellt sind die Szenen der Leiden-
schaft. In bezaubernden Farben sind die Stimmungen der toskanischen 
Waldwildnis gegeben, die noch etwas vom heidnischen Walde hat, ganz 
echt die italienischen Volkstypen in einem kleinen, weltfernen Dorf der 
Berge.
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Afb. 5.12.1. Gebonden editie in de variatie met papieren 

band. Uitgave Rowohlt, 1920.

Afb. 5.12.2. Gebonden 

editie in de variatie met 

halfleren bruine band met 

gemarmerde platten en 

bruin rugschild. Uitgave 

Rowohlt, 1920.

Afb. 5.12.3. Gebonden 

editie in de variatie met 

halflinnen bruine band met 

gemarmerde platten en 

groen rugschild. Uitgave 

Rowohlt, 1920.

Afb. 5.12.4. Gebonden 

editie in lichtbruine linnen 

band met rugschild. Uitgave 

Reclam, eerste druk, 1926.
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5.12 Aphrodite in Ägypten [1920]
  Antiek toerisme [1911]

Bibliografische gegevens
(1)  Couperus, Louis, Aphrodite in Ägypten, Roman aus dem alten Aegypten. 

Einzig berechtigte Übertragung von Else Otten. [Umschlagzeichnung 
von Georg H. Mathey. 1.-8. Tausend.] Berlin, Ernst Rowohlt Verlag. 
1920. 256 p. 

(2)  Couperus, Louis, Aphrodite in Ägypten, Roman aus dem alten Aegypten. 
Einzig berechtigte Übertragung von Else Otten, [Einbandzeichnung 
von Walter Tiemann.] Leipzig, Verlag von Philipp Reclam jun. [1926.] 
246 p.

 Reclams Romanreihe. 
(3)  Couperus, Louis, Aphrodite in Ägypten, Roman aus dem alten Aegypten. 

Einzig berechtigte Übertragung von Else Otten, [Einbandzeichnung 
von Walter Tiemann.] Zweite Auflage. Leipzig, Verlag von Philipp 
Reclam jun. [1928.] 246 p. 

 Reclams Romanreihe. 
(4)  Couperus, Louis, Aphrodite in Ägypten, Roman aus dem alten Aegypten. 

Einzig berechtigte Übertragung von Else Otten, [Einbandzeichnung 
von Walter Tiemann.] Dritte Auflage. Leipzig, Verlag von Philipp Re-
clam jun. [1930.] 246 p. 

 Reclams Romanreihe. 

Ernst Rowohlt Verlag
Rowohlt kondigde een half jaar na het verschijnen van Babel in maart 1920 
Aphrodite in Ägypten aan in drie uitvoeringen.97 In de advertentie waren de 
prijzen voorlopig: de ingenaaide versie werd aangekondigd voor M. 10, de 
papieren band voor M. 15 en de in halfleer gebonden uitvoering voor M. 35. 
De aangekondigde oplaag was 10.000. De definitieve prijzen waren respec-
tievelijk M. 12, M. 18,50 en M. 40.98 Uit de vermelding op de copyrightpagina 
in het boek blijkt de oplaag 8.000 te zijn. Dat de definitieve prijzen hoger 
uitvielen vormde een eerste teken van de geldontwaarding. In de adverten-
tie stond ‘Sechstes bis Achtes Tausend’. Er moeten waarschijnlijk toen reeds 
5.000 exemplaren verkocht zijn en de uitgever wilde daarvan om commerci-
ele redenen mededeling doen. In de laatste advertentie was de recensietekst 
opgenomen van Hermann Hesse. Deze schreef: 

Zu den Romanen von Couperus, die alle in den Zeiten des niedergehen-
den Rom spielen, kommt dieser neue. Gleich seinen Vorgängern ist er ein 
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Afb. 5.12.5. Gebonden edi-

tie in bruin linnen band met 

rugschild. Uitgave Reclam, 

tweede druk, 1928.

Afb. 5.12.6. Gebonden edi-

tie in groen linnen band met 

rugschild in goud. Uitgave 

Reclam, tweede druk, 1928.

Afb. 5.12.7. Gebonden edi-

tie in rode linnen band met 

rugschild in goud. Uitgave 

Reclam, derde druk, 1930.

Afb. 5.12.8. Gebonden edi-

tie in groen linnen band met 

rugschild in goud. Uitgave 

Reclam, derde druk, 1930.

Afb. 5.12.9. Ingenaaide edi-

tie met stofomslag. Uitgave 

Recalm, eerste druk, 1926.

Afb. 5.12.10. Stofomslag voor de tweede druk.
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buntes, schönes Bilderbuch, überreich an zarten und üppigen Bildern, 
für müssige Tage eine holde, oft entzückende Lektüre. Die Vorgänge blei-
ben Nebensache, die Bühne selbst ist das Fesselnde. So wird einem das 
schöne Buch beim Lesen zum Teppich, dessen Blumen nimmer Blumen, 
dessen Figuren nimmer Figuren sind, dessen reiche Schönheit nur noch 
den scheinbar bescheidenen, aber unendlich anregenden und beglücken-
den Sinn der Arabeske hat.99

De uitgever zelf prees het boek aan met de volgende tekst:
Ein reicher junger Römer bereist zur Zeit des Kaisers Tiberius das Land 
der Pyramiden, um die Priester und Orakel des uralten Wunderlandes 
nach dem Verbleib seiner entschwundenen Geliebten zu befragen. Er 
lernt alle Kultstätten und erotischen Mysterien des Nillandes kennen. 
Aphrodite erweist sich als mächtigste aller Gottheiten: der junge Römer 
findet in den Armen einer hingebenden Griechin neues Liebesglück. 
Couperus, ein Klassiker des historischen Romans, führt uns durch die 
Laster und Verderbtheiten der antiken Großstadt Alexandria und durch 
die Urwälder Äthiopiens. Nie versagt seine Darstellungskunst. Zarte 
Lyrik und schelmischer Humor sind in diesem Buche, einem köstlichen 
Loblied auf Aphrodite, vereinigt.

De uitgever gaat in op de inhoud en strekking van het boek terwijl Hermann 
Hesse betoogt dat de inhoud, de handeling er weinig toe doet, de figuren 
blijven plat; het is vooral een opeenvolging van mooie beelden in deze his-
torische roman. In de pers werd de roman besproken, soms alleen een korte 
toelichtende tekst maar ook in grotere artikelen waarin meerdere boeken be-
sproken werden.100

De in papierband gebonden uitgave is afgewerkt met in twee kleuren bedruk-
te band met kapitaal onder en boven, blauw op snee, voorzien van schutblad 
(afb. 5.12.1). De afmeting is octavo, circa 14x21 cm en gezet uit een romeinse 
letter met een regelhoogte van 14 punt en 27 regels per pagina. Zoals gebrui-
kelijk zijn er verschillende bindvariaties met kleine verschillen, bijvoorbeeld 
drie of vier naaisteken en kleine maatverschillen. Ook de in halfleer gebon-
den uitgave kent banden met kleine verschillen (afb. 5.12.2). Later heeft de 
uitgever het leer vervangen door een linnen rug met een groen leren vlak 
waarop auteur en titel staan (afb. 3). Vermoedelijk heeft het jaren geduurd 
voordat de laatste exemplaren verkocht waren. In elk geval was Rowohlt niet 
van plan het boek te herdrukken en kwamen de rechten terug bij Else Otten 
die de titel in 1926 bij Reclam wist onder te brengen.101 Hoewel dus de rech-
ten weer bij Otten lagen, vermeldt Reclam toch in zijn uitgaven ’Copyright 
1920 by Ernst Rowohlt Verlag, Berlin’.
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Afb. 5.12.11. Folder met titels van Couperus.
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Verlag Philipp Reclam jun.
De uitgever bracht Aphrodite in Ägypten in de nieuwe serie Reclams Roman-
reihe waarin in het najaar van 1925 ook Iskander verschenen was. De uitgave 
werd voor het eerst aangekondigd tegelijk met twee andere nieuwe boeken, 
in een grote advertentie in het Börsenblatt.102 De uitgave verscheen in twee 
uitvoeringen: ingenaaid voor M. 4,- en de gebonden uitgave voor M. 6,50, 
beide waren voorzien van stofomslagen. De prijzen waren na de crisis weer 
genormaliseerd. De boeken die in deze serie verschenen hadden geen een-
heidsprijzen. De uitgever bood deze serie tot 1 september van dat jaar aan 
onder bijzondere condities: één exemplaar met 35%, vanaf zes stuks gesor-
teerd met 40%, grotere partijen 13/12 en de boekhandel kon van de nieuw 
aangeboden boeken een leesexemplaar krijgen met 50% indien voor het eind 
van de maand met bijgevoegd bestelbiljet werd besteld. In de advertentie 
werd de uitgave met de volgende tekst aanbevolen:

Dieser Roman führt den Leser ins heilige Land klassischen Altertums, 
nach Ägypten. Ein vornehmer junger Römer will bei den ägyptischen 
Göttern den Aufenthaltsort seiner entflohen Geliebten erfahren, und er 
zieht nun von Ort zu Ort, von Heiligtum zu Heiligtum. Aber die Ant-
worten der Götter sind zweideutig und irreführend. An einer neuen Nei-
gung gesundet endlich der liebeskranke Lucius. Der Roman ist zweifellos 
die glänzendste Schilderung der spätantiken Welt, die wir in der europäi-
schen Literatur besitzen.

Het is duidelijk dat Reclam geen gebruik heeft gemaakt van de boekbespre-
kingsteksten die de vorige uitgever gebruikte om het boek aan te prijzen. 
Reclam bracht zijn eigen accenten in de reclame-uitingen. Een gedeelte van 
de tekst werd later ook gebruikt in de advertentie achterin Lucrezia Borgia 
(1926). Reclam was een uitgever die veel aan publiciteit deed, ook voor Cou-
perus. Er is een folder gemaakt voor de boeken van Couperus, samen met 
de Duitse auteurs Rudolf Huch en Jacob Wassermann. De romans werden 
aangeprezen als ‘Bedeutende Romane der Gegenwart’ (afb. 5.12.11).
 In de folder werd de roman aangeprezen met de tekst uit de boekbespre-
king in de Neue Börsenzeiting, Berlin. Deze luidde:

Dieser Roman des berühmten holländischen Dichters ist wohl eine der 
glanzvollsten Darstellungen der spät-antiken Welt, durchtränkt wie des-
selben Verfassers ‘Iskander’ mit den Düften und Dünsten einer orien-
talisch schwülen Welt. Mit einer unglaublich tiefen Kenntnis wird die 
Historie einer versunkenen Zeit erzählt.

Ook hier zien wij weer dat de uitgever de tekst gebruikt die naast het histori-
sche karakter van het boek ook op het ‘zwoele’ karakter wijst.
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Afb. 5.12.12. Brief met bevestiging dat Else Otten weer over 

de rechten beschikt daar Rowohlt niet van plan is een herdruk 

te maken.
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De eerste uitgave was in de serieband van Reclams Romanreihe gebonden in 
lichtbruin linnen band met goudstempel op voorplat en rug, kapitaalbandje 
onder en boven en leeslint, donkerblauw op snee, voorzien van schutblad. 
Het betreft ongeveer dezelfde kleur linnen als de tweede druk van Iskander. 
Het formaat was octavo, circa 12, 5 x 18,8 cm. Er zijn ook weer verschillende 
bindpartijen met kleine verschillen (afb. 5.12.4). Het was gezet in een goti-
sche letter met een regelhoogte van 12 punt en 27 regels per pagina. Door het 
gebruik van de gotische letter liep de omvang, ten opzichte van de uitgave bij 
Rowohlt, uit met 10 pagina’s ondanks dat de regelhoogte 2 punt minder was. 
Er is dus geen gebruik gemaakt van het zetsel van Rowohlt. De ingenaaide 
uitgave werd geleverd met stofomslag (afb. 5.12.9).103 Het formaat was 12,9 
x 19,8 cm. Het stofomslag is bedrukt met geel en blauwgroen met de titel in 
zwart. Het omslag zit vastgeplakt waardoor het ingenaaide exemplaar niet 
zonder stofomslag is te bekijken. Omdat de rug is beschadigd en los zit, is te 
zien is dat het een neutrale zwarte band is met de r van Reclam in goud zoals 
de cassette bij Iskander. Op de binnenflap staan diverse titels uit de serie met 
de prijs M. 3,- voor de ingenaaide versie en M. 6,50 voor de gebonden editie. 
De prijs op de flap is één Mark lager dan in het Börsenblatt stond aangekon-
digd.
 De tweede druk verscheen in 1928 in dezelfde band als de eerste druk, 
zij het met een andere kleur linnen (afb. 5.12.5) en later in een groene band 
zonder het Reclamvignet op het voorplat en ornamenten op de rug (afb. 
5.12.6).104 De tweede druk werd met een geel en zwart bedrukt stofomslag 
geleverd (afb. 5.12.10). In dezelfde groene banduitvoering verscheen in 1930 
de derde druk (afb. 5.12.7). Ook is er een derde druk met rode band (afb. 
5.12.8).105 Reclam was actief met het adverteren en promoten van zijn titels, 
ook op de radio. Ook deze titel werd besproken op de radio, blijkens een ad-
vertentie in het Börsenblatt.106

 Else Otten betaalde voor de vertaalrechten 550 gulden voor de eerste 
5.000 exemplaren, van 5.000 tot 10.000 exemplaren was zij 150 gulden 
verschuldigd en daarboven 200 gulden.107 Door de pakketaankoop en ver-
koopaantallen werd het een lucratieve zaak voor Otten met een geschatte 
opbrengst van meer dan 10.000 Mark.108 
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Afb. 5.13.1. Gebonden editie in halflinnen band met kleur-

rijke afbeelding op het voorplat. Uitgave Borngräber, 1919.

Afb. 5.13.2. Cassette van karton waarin het boek werd geleverd

Afb. 5.13.3. Gebonden editie, variatie rood linnen band 

met zwarte opdruk. Uitgave Reclam, 1927.
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5.13  Der verliebte Esel [1919]
  De verliefde ezel [1918]

Bibliografische gegevens
(1)  Couperus, Louis, Der verliebte Esel. Roman. Einzig berechtigte 

Übertragung von Else Otten. [1. bis 5. Tausend.] Berlin, verlegt bei 
Wilhelm Borngräber. [1919] 176 p. 

(2)  Couperus, Louis, Der verliebte Esel. Roman. Leipzig, Verlag von Phi-
lipp Reclam jun. [1927.] 202 p. 

 Reclams Universal-Bibliothek. Nr. 6771-73. 
(3)  Couperus, Louis, Der verliebte Esel. Roman. [Einzige berechtigte 

Übertragung aus dem Flämischen von Else Otten. Umschlagvignette 
von Ursula Volk. Seit 1945: 1. bis 10. Tausend.] Leipzig, Verlag Philipp 
Reclam jun. [1957] 202 p.

 Reclams Universal-Bibliothek. Nr. 6771-73. 

Wilhelm Borngräber Verlag
Het symbolische allegorische verhaal Der verliebte Esel verscheen bij 
Borngräber in het najaar van 1919; het derde boek van Couperus bij deze 
uitgever die een paar maanden eerder Babel had uitgegeven en in de zomer 
Xerxes.109 In de meeste bibliografieën wordt als verschijningsjaar 1920 aange-
geven, hoewel het publicatiejaar niet in het boek is vermeld. In de adverten-
tie staat dat het boek zojuist is verschenen en verkrijgbaar is, ingenaaid voor 
M. 10,- en gebonden voor M. 15,-. Een jaar later is de prijs verdubbeld tot 20 
en 40 mark, blijkens de advertentie achterin het boek Heliogabal, 17-20 dui-
zendtal. Deze druk verscheen in het najaar van 1920. Door de inflatie waren 
de uitgevers gedwongen hun prijzen gedurende de looptijd van een druk aan 
te passen, hoewel de wet dat feitelijk niet toestond.110

 De gebonden uitgave was afgewerkt in een papieren band met blauw lin-
nen rug en kapitaalbandjes boven en onder met rood op kopsnee. Op het 
voorplat staat een veelkleurige illustratie met auteur en titel. Het uitgevers-
vignet is in de tekening verwerkt. De ontwerper is niet in het binnenwerk 
vermeld. Op de linnen rug staan de auteursnaam en titel in een kader in 
goud. Op de achterzijde van de band staat het uitgeversvignet en de naam 
van de drukkerij. Jaar van uitgave wordt niet vermeld. Het formaat is octavo, 
circa 12,7 x 18,8 cm en het is gezet met een romeinse letter, met een regel-
hoogte van 12 punt en 32 regels per pagina. Het binnenwerk is gedrukt bij 
de Spamersche Buchdruckerei, Leipzig en het omslag bij Meissner & Buch, 
Leipzig. Er zijn meerdere bindpartijen geweest waardoor er kleine variaties 
zijn (afb. 5.13.1). De uitgave werd standaard geleverd in een kartonnen cas-
sette, bedrukt op voorzijde en rug in zwart. (afb. 5.13.2).



C o u p e r u s  b i j  d e  b u r e n

274

Afb. 5.13.4. Gebonden editie, variatie rood linnen band 
met goudstempel. Uitgave Reclam, 1927.

Afb. 5.13.5. Stofomslag voor de gebonden edities.

Afb. 5.13.6. Ingenaaide editie. Uitgave Reclam, 1927.
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Else Otten had de rechten van Couperus verkregen voor 300 gulden met een 
oplaag tot 10.000 exemplaren, daarboven 120 gulden extra voor Couperus. 
De eerste oplaag was 5.000 zoals op de copyrightpagina is vermeld.111 
De aanbiedingstekst van Borngräber luidde als volgt:

Der allzu verliebte Kaufmannsohn Charmides verfällt im Zauberlande 
Thessalien dem Zauberspruch einer liebestollen Harpye: so oft er sein 
Auge begehrend zu einer schönen Frau erhebt, wird er in Eselsgestalt 
verwandelt, zuletzt findet er gerade als Esel Gegenliebe bei der schönen 
Charis. Ihr zuliebe läßt er von seinen flatterhaften Gewohnheiten ab 
und erlebt dafür seine endgültige Menschwerdung und ein volles Lie-
besglück. Ein Buch voll Märchenzauber, voll entzückender Einfälle und 
von jener unendlich feinen schalkhaften Ironie durchzogen, wie sie Louis  
Couperus eigen ist. Es gibt kaum ein anderes Buch, das sich eher zu ei-
nem Geschenkband eignen würde.  

Bij deze uitgever is het niet tot een herdruk gekomen en de rechten vielen 
terug aan Else Otten. Toch had Tony Kellen in een artikel over Nederlandse 
en Vlaamse literatuur ook Der verliebte Esel positief besproken. Met veel ge-
noegen had hij deze roman gelezen en sloot af met de zin:

Nur ein so vielseitiger Schriftsteller wie Couperus vermag uns so 
wunderbare Erlebnisse aus Thessallien, dem Lande der Hexen, zu 
schildern.112

Verlag Philipp Reclam jun.
In 1927 verkreeg Reclam de uitgeefrechten en bracht Der verliebte Esel in de 
bekende serie ‘Reclams Universal-Bibliothek’ uit met de nummers 6771-
6773.113 Meerdere nummers op een boek betekende in dit geval dat drie maal 
de basisprijs betaald moest worden. Voor de ingenaaide versie (afb. 5.13.6)  
werd M. 1,20 gevraagd en voor de linnen uitvoering M. 2,- (afb. 5.13.3 en 4). 
Het is bekend dat Reclam in eigen drukkerij veelal kleine partijen drukte en 
afwerkte naar gelang de vraag. Regelmatig wordt in het Börsenblatt geadver-
teerd met ‘weer leverbaar’. Er zijn van Der verliebte Esel meerdere variaties 
te vinden met kleine technische afwijkingen. De in linnen gebonden uitga-
ven zijn op houtvrij papier gedrukt.114 Dit is ook vermeld op de achterzijde 
van de titelpagina. De eerste gebonden uitgave werd gebonden in rood lin-
nen band, bedrukt met zwarte letters en afgewerkt met kapitaalbandjes en 
kleur op snee. Op de achterzijde staat het vignet van Reclam.115  Dit vignet 
is vermoedelijk ontworpen door Friedrich Häder en werd gebruikt vanaf 
1923 tot 1930. De tweede gebonden uitgave is in lichter rood linnen gebon-
den met gouddruk. Op het voorplat staat een haantje dat gebruikt is vanaf 
1928 tot 1936.116 Zeer waarschijnlijk is er ook een in leer gebonden uitgave 
op de markt gebracht, gelijk aan de uitgave van Lucrezia Borgia. In dit boekje 
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waren achterin advertenties opgenomen voor de andere titels van Couperus 
en vijf pagina met titels uit de serie. Er komen uitgaven voor waar deze pa-
gina’s zijn uitgescheurd omdat daar door de nationaalsocialisten verboden 
titels bij stonden.117 Zowel bij de ingenaaide als gebonden versie zijn uitge-
scheurde advertentiepagina’s aangetroffen. Alle gebonden uitgaven werden 
zeer waarschijnlijk uitgeleverd met stofomslagen (afb. 5.13.5).118 De ingenaai-
de uitgave is afgewerkt met het bruine serieomslag, bedrukt in bruin. Het 
formaat van beide boekjes is klein octavo, de ingenaaide met het formaat 9,7 
x 15,7 cm en de gebonden uitgave is iets kleiner en heeft een bandhoogte van 
15,2 cm. Het is gezet in een gotische letter met een regelhoogte van 10 punt 
en 30 regels per pagina. De uitgave werd gedrukt en afgewerkt in eigen druk-
kerij. Jaar van uitgave is niet in de uitgave vermeld. Het omslag is van type 2 
met op de achterzijde een wervingstekst voor een literatuurtijdschrift. 
 In de uitgave uit 1957 staat vermeld dat er sedert 1945 10.000 zijn ge-
drukt. Er staat niet in hoe groot de oplaag is geweest, maar die kan in de toe-
stemmingscode verwerkt zijn en deze luidde: ‘Lizenz Nr. 363. 340/20/57 
iii/18/170. Philipp Reclam Jun. Leipzig. Nr. 8109’.119 De herdruk uit 1957 is 
wel opnieuw gezet, nagenoeg regel op regel. Opmerkelijk is dat Couperus 
nu een Vlaamse auteur is zoals vermeld op pagina 2. Ook hier zijn kleine 
verschillen in uitvoering waargenomen (afb. 5.13.7). Het omslagtype 3 is ge-
bruikt vanaf 1936 en het basisontwerp is ontworpen door Friedrich Häder.120 
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De aanbiedingstekst luidde:
Das von Apulejus stammende Märchenmotiv in neuer Gestalt: ein Verlieb-
ter wird von Thessalischen Hexen in einen Esel verwandelt. In dieser un-
glückseligen Gestalt erduldet er mancherlei Leiden, bis er geläutert und reif 
zur Liebe ist. Ein Isispriester vollzieht die Erlösung. Das Buch ist eine wun-
dervoll durchseelte Deutung menschlicher Triebe und Leidenschaften. 

In een folder met uitgaven van Couperus, waarschijnlijk uit 1926 of 1927, ge-
bruikte Reclam een tekst uit Argentinisches Tagesblatt, Buenos Aires:

‘Der Goldende Esel’ des alten Apulejus ist von dem holländischen Dich-
ter Louis Couperus als ‘Der verliebte Esel’ zu neuem Leben erweckt wor-
den. Es handelt sich um einen alten, entzückenden Märchenstoff, um die 
Erlebnisse eines reichen Kaufmannsohnes, der auf einer Reife durch das 
alte Thessalien verzaubert wird und sich immer in einen Esel verwan-
delt, wenn er sich verliebt. Als Esel erlebt er, teilweise zusammen mit 
seiner letzten Angebeteten, die Leiden und Wirrsale, die zu seiner Läute-
rung in der reinen, reifen Liebe führen, bis ihn ein Isispriester entzaubert. 
Die farbenprächtige Schilderung des Griechenlandes der ausgehenden 
klassischen Zeit, die treffliche Vermischung phantastischer Erzählung 
und menschlich ansprechender Begegnungen, die Belebung eines klassi-
schen Märchenstoffes durch die verständnisvolle Deutung menschlicher 
Triebe, erheben diesen Roman in die Gattung der wertvollsten Literatur.’

Dat Reclam een recensietekst uit Argentinië gebruikte, bevestigt dat in 
andere landen grote Duitse gemeenschappen waren met eigen kranten en 
boekhandels.121

Over de opbrengsten die Else Otten heeft ontvangen van Borngräber en 
Reclam zijn nog geen gegevens gevonden. Gezien de gedrukte aantallen en 
looptijd van deze titel zal zij er redelijk aan verdiend hebben. In Nederland 
heeft deze titel, verschenen bij Nijgh & van Ditmar, voor de oorlog maar één 
druk gekend met een oplaag van 1.500 exemplaren. Couperus ontving van 
zijn uitgever ƒ1.500,-.122  
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Afb. 5.14.1. Gebonden editie, variatie gebonden in 

halflinnen band met gemarmerde platten en stofomslag. 

Uitgave Rainer Wunderlich Verlag, 1920.

Afb. 5.14.2. Stofomslag
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5.14 Dionysos [1920]
  Dionyzos [1904]

Bibliografische gegevens
(1)  Couperus, Louis, Dionysos. Roman. Einzig berechtigte Übertragung 

von Else Otten. [Einband und Heliogravüren nach Zeichnungen von 
Rolf Schott.] Leipzig, Rainer Wunderlich Verlag. 1920. 239 p. 

(2)  Couperus, Louis, Dionysos, Ein erotischer Götterroman voll Rausch und 
Sinnenlust. [Übertragung von Else Otten. Heliogravüren von Rolf Schott.] 
Privatdruck. Berlin, Gemeinschaft der Bücherfreunde. 1928. 239 p. 

Rainer Wunderlich Verlag
Deze mythologische roman, de eerste van Couperus in dit genre, was reeds 
in 1904 in Nederland bij Veen verschenen. Zestien jaar later wist Otten de 
vertaling onder te brengen bij Rainer Wunderlich Verlag in Leipzig.123 Voor 
Wunderlich Verlag was dit de eerste en enige titel van Couperus die zij heeft 
uitgebracht. De uitgever bracht deze titel volgens de titelpagina uit in 1920, 
echter de opname in de bibliografische rubriek van het Börsenblatt kwam 
pas in maart 1921.124 Volgens de vermelding waren er twee uitvoeringen: een 
ingenaaide versie voor M. 22,- (afb. 5.15.4) en een gebonden uitvoering in pa-
pieren band voor M. 28,- (afb. 5.15.3). De uitvoering in halfleren band met 
gemarmerde platten met stofomslag is vermoedelijk van later datum en is 
ook een uitgeversband (afb. 5.15.1 en 2). Dit kan opgemaakt worden uit de 
wijze van afwerking. De ingenaaide en de gebonden uitvoering zijn afge-
werkt met in de rug geniete katernen en de halflinnen band met genaaide 
katernen, zonder sporen van nietjes in de rug. Ook de gekleurde kopsnee is 
verschillend: geel bij de halflinnen en rood bij de papieren band.
Voor al de drie uitvoeringen geldt dat de uitgave is gezet in een romeinse 
letter met een regelhoogte van 12 punt en 33 regels per pagina. De ingenaaide 
uitgave werd ongesneden geleverd. Het formaat is octavo, maar de ingenaai-
de uitgave was iets groter dan de gebonden, ingenaaid was het formaat 14,7 
x 21,7 cm en gebonden circa 14 x 21 cm. In de uitgave zijn op de laatste pagi-
na’s advertenties opgenomen met dezelfde boeken die ook op de flapteksten 
van het stofomslag staan vermeld. Het binnenwerk werd gedrukt bij Hof-, 
Buch- und Steindruckerei Dietsch & Brückner in Weimar, het stofomslag 
bij de Spamersche Buchdruckerei in Leipzig. Op de voorzijde van het omslag 
heeft de uitgever een wervingstekst gedrukt:

Der Dichter des ‘Heliogabal’ und der ‘Komödianten’, der Meister in der 
Schilderung spätrömischen Sittenlebens, entwirft im Dionysos ein Bild 
des ersten dionysischen Rausches, wie er durch die von göttlicher Hand 
gepflanzte erste Weinrebe über die Erde kommt. In bewährter Künstler-
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Afb. 5.14.6. Colofon in de uitgave Gemeinschaft der Bücherfreunde, nummer 22 met 

handtekening, nummer 732 zonder handtekening.

Afb. 5.14.7. Titelpagina met 

opdracht van Else Otten.

Afb. 5.14.8. Illustratie on-

dertekend door Rolf Schott.

Afb. 5.14.3. Gebonden 

editie, variatie gebonden 

in papieren band met rood 

rugschild. Uitgave Rainer 

Wunderlich Verlag, 1920.

Afb. 5.14.4. Ingenaaide 

editie. Uitgave Rainer Wun-

derlich Verlag, 1920.

Afb. 5.14.5. Gebonden 

editie, variatie gebonden 

in crèmepapieren band 

met goud opdruk. Uitgave 

Gemeinschaft der Bücherf-

reunde, 1928.
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schaft erfüllt Couperus die Welt der Mythen mit sinnenfrohem, jauch-
zendem Leben, mit taumelnder Trunkenheit und olympischer Freude. 
Rolf Schotts, des bekannten Münchener Radierers, Zeichnungen, in 
hauchzarter Technik, ergänzen die Bildkraft des großen holländischen 
Dichters aufs glücklichste.

Er waren vijf tekeningen van Rolf Schott opgenomen op een ingeplakt vel 
tegenover pagina 32, 96, 128, 144 en 192. Voor het stofomslag is de afbeelding 
tegenover blz. 32 gebruikt.125

 Else Otten had de vertaalrechten in 1919 van Couperus gekocht in een 
pakket samen met Der Ungluckliche, Herakles en Aphrodite in Ägypten voor 
1.400 gulden. Wanneer zij de rechten niet in een pakket had gekocht dan zou 
zij voor elke titel 550 gulden aan honorarium moeten betalen voor de eerste 
5.000 exemplaren. Zij bespaarde daarmee 200 gulden per titel maar nam wel 
een zeker risico omdat zij op dat moment nog geen zekerheid had dat zij deze 
titels kon onderbrengen bij uitgevers.126 
 Hoe hoog de eerste oplaag is geweest, is onbekend maar moet, afgaande 
op eerdere verkoopresultaten, een oplaag tussen de drie- en vijfduizend 
geweest zijn omdat in 1928, acht jaar na verschijnen, nog tenminste 1.500 
exemplaren in het magazijn lagen. Deze werden verkocht aan de boekenclub 
‘Gemeinschaft der Bücherfreunde’.

Gemeinschaft der Bücherfreunde
In 1928 kocht de ‘Gemeinschaft der Bücherfreunde’ voor zijn leden circa 1.500 
exemplaren van Rainer Wunderlich Verlag en bracht met hetzelfde binnen-
werk een genummerde editie uit. Daarvoor werd de oorspronkelijke titelpagi-
na verwijderd en een nieuwe ingeplakt. Ook de advertentiepagina achterin het 
boek werd verwijderd. Dit alles moest handmatig gebeuren. Op de achterzijde 
van de titelpagina werd een colofon gedrukt en handmatig genummerd (afb. 
5.15.6). Volgens het colofon moest naast een nummer ook een handtekening 
staan. In de lager genummerde exemplaren zijn handtekening en nummer 
handmatig aangebracht, in de hoger genummerde exemplaren ontbreekt de 
handtekening. In de hoger genummerde exemplaren is het nummer aange-
bracht met een numeroteur.127 Er zijn later ook ongenummerde exemplaren in 
de verkoop gebracht, waarschijnlijk waren dit de laatste exemplaren die wer-
den opgeruimd. De uitgave werd gebonden in een papieren gele band met ka-
pitaalbandje boven en onder, op voorplat en rug staan auteur en titel in goud-
druk, op de rug ornamenten (afb. 5.15.5). Het formaat was nagenoeg gelijk. De 
boekenclub had de ondertitel aangepast met de volgende zin: ‘Ein erotischer 
Götterroman voll Rausch und Sinnenlust’, kennelijk om de verkoop te bevor-
deren. De term ‘Privatdruck’ is in dezen misleidend omdat het geen nieuwe 
druk is maar een aangepaste bindpartij die uitsluitend door leden kon worden 
gekocht.
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Afb. 5.15.1. Gebonden editie, variatie in 

papieren groene band, blauw bedrukt.

Afb. 5.15.2. Gebonden editie, variatie in 

beige papieren band, rood bedrukt.

Afb. 5.15.3. Gebonden editie, variatie in 

linnen band, rood bedrukt.

Afb. 5.15.4. Ingenaaide versie met rood 

omslag en zwart bedrukt.
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5.15 Der Unglückliche [1921]
  De ongelukkige [1915]

Bibliografische gegevens
(1)  Couperus, Louis, Der Unglückliche. Roman. [Einzige berechtigte 

Übertragung von Else Otten. [Erstes bis drittes Tausend.] München, 
bei Georg Müller. 1921. 290 p. 

Georg Müller
Deze historische roman verscheen in 1921 bij Georg Müller, die al eerder in 
1919 Die Komödianten  had uitgegeven, met een ingenaaide versie voor M. 
28,- en een gebonden editie voor M. 36,-.128 De oplaag was 3.000 exemplaren 
die in verschillende partijen zijn gebonden. De uitgave is niet echt aangesla-
gen en er is geen herdruk verschenen. Mede van invloed zal zijn geweest, dat 
de inflatie opliep waardoor de koopkracht van de burger snel terugliep. Toch 
heeft Müller de titel lang in de verkoop gehouden, blijkens een geschreven 
opdracht in een exemplaar: het is in 1927 cadeau gedaan. In de advertentie 
bij de aankondiging van deze titel werd ook Die Komödianten genoemd met 
een verkoopprijs van M. 23,-, tien mark (78%) duurder dan bij verschijning. 
In het najaar van 1921 waren de prijzen van Der Unglückliche opgelopen tot 
respectievelijk M. 30,- en M. 40,-, Die Komödianten tot M. 30,-.129

 De ingenaaide uitgave is afgewerkt met een typografisch omslag, rood 
omslagpapier bedrukt in zwart. De uitgave was niet schoon gesneden, moest 
dus handmatig opengesneden worden en had een formaat van circa 14,5 x 21 
cm (afb. 5.15.4). De gebonden uitgave is afgewerkt met een papieren groene 
band, blauw bedrukt, met kapitaalbandje boven en onder, leeslint en don-
kerrood op snee. De titelpagina met rode steunkleur vermeldt het jaar van 
uitgave. Het afgewerkt formaat is octavo, 14 x 21 cm. Gezien formaat en af-
werking is deze uitvoering waarschijnlijk de eerste bindpartij (afb. 5.15.1). 
Een latere bindpartij is afgewerkt met beige papieren band, rood bedrukt en 
zonder leeslint (afb. 5.15.2).130 Er is ook een bindpartij afgewerkt met een beige 
linnen band (afb. 5.15.3). Het binnenwerk is gezet met een gotische letter met 
een regelhoogte van 11 punt en 36 regels per pagina. De uitgave is gedrukt bij 
g. Krensing in Leipzig. In de uitgave waren achterin, op de laatste twee pagi-
na’s, advertenties van vijf andere boeken opgenomen. Die Komödianten van 
Couperus krijgt een volle pagina, de andere vier auteurs, Andrej Bjaln met 
Petersburg, Wilhelm Weigand met Die Löffelstelze, Emil Rasmussen met 
Polnisches Blut en Hinter goldenen Mauern, zijn op één pagina opgenomen.
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Müller beschreef de inhoud van het boek in de advertentie, waarvoor hij een 
recensietekst gebruikte, als volgt: 

Der feine holländische Dichter versenkt sich stets in die Vergangenheit 
und gibt aus fast archäologischer Akribie das Bild einer Zeit. Dieses Mal 
ist es die untergehende Welt des Islam in Spanien. Farbe ist das Merkmal 
des Buches, auf die Farbigkeit des Bildes, der Gestaltung, der Bewegung, 
des Geschehens kommt es dem Dichter an.  8-Uhr-Abendblatt, Berlin. 

Deze beschrijving geeft een goede indruk van het beeldende taalgebruik van 
Couperus in deze historische roman.

Else Otten had de rechten zoals in de vorige paragraaf is vermeld in een pak-
ket verkregen en met harde guldens betaald. Vermoedelijk heeft het lang 
geduurd voordat zij het geïnvesteerde geld heeft terugverdiend, tenzij een 
bedrag ineens was afgesproken zoals zij dat bij Ullstein heeft gedaan. 
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Afb. 5.16.1. Gebonden editie. 

Eerste druk gebonden in pa-

pieren band bedrukt in groen 

en zwart. Uitgave Rowohlt, 

1921.

Afb. 5.16.2. Gebonden 

editie. Tweede druk, variatie 

gebonden in papieren band 

met illustratie. Uitgave 

Rowohlt, 1923.

Afb. 5.16.3. Gebonden editie. 

Tweede druk, variatie ge-

bonden in groene halflinnen 

band met typografisch om-

slag. Uitgave Rowohlt, 1923.

Afb. 5.16.6. Gebonden editie. 

Tweede druk, variatie gebon-

den in grijze halflinnen band 

met typografisch omslag. 

Uitgave Rowohlt, 1923.

Afb. 5.16.4. Gebonden 

editie. Tweede druk, variatie 

gebonden in donkerblauw 

linnen band met gouddruk 

op voorplat en rug. Uitgave 

Rowohlt, 1923.

Afb. 5.16.5. Gebonden 

editie. Tweede druk, variatie 

gebonden in lichtblauwe lin-

nen band met gouddruk op 

voorplat en rug. Uitvoering 

gelijk aan 5.16.4. Uitgave 

Rowohlt, 1923.
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5.16  Das schwebenden Schachbrett [1921] / 
  Die unsichtbare Hand [1928]
  Het zwevende schaakbord [1922]

Bibliografische gegevens
(1)  Couperus, Louis, Das schwebende Schachbrett. Einzig berechtigte 

Übertragung von Else Otten. [Mit einem Nachwort der Übersetzerin 
und einer Bibliographie. 1.-4. Tausend.] Berlin, Ernst Rowohlt Verlag. 
1921. 335 p. 

(2)  - Idem [5.-9. Tausend.] Berlin, Ernst Rowohlt Verlag. 1923. 335 p.

(3)  Couperus, Louis, Die unsichtbare Hand. Ein Roman um Konig Artus‘ 
Tafelrunde. Einzig berechtigte Übersetzung von Else Otten. Leipzig, 
Zenith-Verlag Erich Stolpe. 1928. 282 p. 

  Zenith Roman Reihe, nr. 44.

Ernst Rowohlt Verlag
Deze historische ridderroman verscheen in een oplaag van 4.000 in het 
voorjaar van 1921 en was het derde boek van Couperus bij deze uitgever.131 
Eerder verschenen Babel en Aphrodite in Ägypten. Rowohlt had de gewoon-
te om zijn romans een eigen uitstraling te geven. De eerste druk bracht deze 
uitgever in twee uitvoeringen, de ingenaaide uitgave voor M. 24,- en de ge-
bonden uitgave voor M. 34,-. Aan de prijzen van de boeken is de geldont-
waarding in de periode na de Eerste Wereldoorlog duidelijk af te lezen (zie 
paragraaf 2.1.4). De gebonden uitgave was voorzien van een papieren har-
de band, bedrukt in groen en zwart, met kapitaalbandje boven en onder en 
groenblauw op snee (afb. 5.16.1). Vermoedelijk werden er twee soorten pa-
pier gebruikt omdat de dikte van de twee exemplaren verschillen. Nu was 
het niet ongebruikelijk om voor de ingenaaide uitgave goedkoper papier te 
gebruiken en voor de gebonden uitgave een betere papiersoort, bijvoorbeeld 
licht houthoudend of houtvrij. 
 De uitgave was gezet uit een romeinse letter met een regelhoogte van 11 
punt en 33 regels per pagina. Het formaat van de uitgave was octavo, circa 
12,8 x 19,1 cm. Er zijn meerdere kleine afwijkingen geconstateerd bij diverse 
bindpartijen. De uitgave was gedrukt bij de Spamersche Buchdruckerei te 
Leipzig. In deze uitgave liet Else Otten een verklaring met bibliografie op-
nemen over de vele vertalingen van Couperus, die in korte tijd op de markt 
waren gekomen.132 De verklaring luidde:

‘Aus einigen in letzter Zeit laut gewordenen Pressestimmen spricht sehr 
deutlich die irrige Auffassung, als habe der niederländische Dichter Louis 
Couperus seine Werke in ebenso rascher Aufeinanderfolge produziert, 
wie ich sie in deutschen Übertragungen veröffentlichte.
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Afb. 5.16.7. Gebonden editie. Variatie gebonden in bruin 
leren band (C). Uitgave Zenith Verlag, 1928.

Afb. 5.16.10. Gebonden 
editie. Variatie gebonden in 
iets afwijkende blauw leren 
band (C). Uitgave Zenith 
Verlag, 1928.

Afb. 5.16.11. Gebonden 
editie. Variatie gebonden in 
groen leren band (C). Uitga-
ve Zenith Verlag, 1928.

Afb. 5.16.9. Gebonden editie. 
Variatie gebonden in blauw 
leren band (C). Uitgave 
Zenith Verlag, 1928.

Afb. 5.16.8. Gebonden editie. Variatie gebonden in iets 
afwijkende bruin leren band, afwijkende kopsneekleur en 
kapitaalbandje (C). Uitgave Zenith Verlag, 1928.

Afb. 5.16.12. Gebonden 
editie. Variatie gebonden in 
halfleren band in bruin leer 
met gemarmerde platten 
(B). Uitgave Zenith Verlag, 
1928.
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 Als Übersetzerin und Herausgeberin des Couperusschen Gesamt-
werkes lege ich Wert darauf, festzustellen, daß die Publikationsfolge der 
Originalwerke der Folge der deutschen Ausgaben n i c h t entspricht. Im 
Hinblick auf die ungeheuren technischen Schwierigkeiten, mit denen 
die meisten deutschen Verleger in den letzten Jahren zu kämpfen hat-
ten, mußten für mich bei der Herausgabe der einzelnen Werke in erster 
Reihe praktische Gründe maßgebend sein, weshalb eine sorgfältig nach 
künstlerischen Gesichtspunkten geregelte Erscheinungsfolge sich leider 
als unausführbar erwies.
 Nachstehend gebe ich eine Aufzählung der Originalwerke in chro-
nologischer Reihenfolge.
  Else Otten.’

Na de opsomming van alle titels volgde ook een advertentie met de twee an-
dere uitgaven van Couperus, die bij Rowohlt verschenen waren. De uitgave 
werd goed verkocht en na twee jaar was de eerste oplaag van 4.000 uitver-
kocht en was een herdruk nodig.
  De tweede druk verscheen in het najaar van 1923. In de aankondiging 
werd geen prijs vermeld, waarschijnlijk in verband met de toenmalige in-
voering van de ‘Goldmark’. Volgens de vermelding in de aankondiging in het 
Börsenblatt was er een herdruk van 5.000 exemplaren. De tweede druk werd 
in eerste instantie uitsluitend uitgebracht in een papieren band.133 De uitgave 
werd niet met een advertentie aangekondigd, maar kwam uitsluitend in de 
rubriek ‘nieuw verschenen boeken’ voor. In een aanbiedingsfolder uit 1926 
kunnen we vaststellen dat de geldwaarde en de prijzen weer genormali-
seerd waren; voor de ingenaaide uitgave wordt M. 2,- gevraagd en gebonden  
M. 3,-. Babel wordt in de folder als uitverkocht vermeld en Aphrodite in 
Ägypten komt er niet meer in voor.134 Voor deze tweede druk had Rowohlt 
een nieuwe bandtekening laten maken (afb. 5.16.2). Voor deze herdruk is het-
zelfde zetsel gebruikt en ook het formaat is gelijk aan de eerste druk. Voor 
de nieuwe bindpartijen zijn andere materialen voor de band gebruikt. Waar-
schijnlijk waren de boeken voorzien van een stofomslag met de afbeelding 
zoals die op de papieren band voorkwam. Er is een bindpartij bekend met 
een groene halflinnen band met papieren voor- en achterplat in zwart be-
drukt, kapitaalbandje boven en onder, gele verf op de kopsnee. De adver-
tentie achterin was aangepast: geen prijzen meer en Babel ontbreekt in de 
advertentie. De bandhoogte is circa 5 mm kleiner, 18,6 cm (afb. 5.16.3). Er is 
ook een halflinnen uitvoering met grijslinnen rug en grijze platten, bedrukt 
in zwart met een andere typografie (afb. 5.16.6). De kleur van de kopsnee is 
grijs. De derde uitvoering in een donkerblauw linnen band met gouddruk en 
gele kopsnee (afb. 5.16.4) en in lichtblauw linnen band (afb. 5.16.5).
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Afb. 5.16.13. Gebonden 

editie. Variatie gebonden in 

halfleren band in rood leer 

met gemarmerde platten 

(B). Uitgave Zenith Verlag, 

1928.

Afb. 5.16.14. Gebonden 

editie. Variatie gebonden 

in paars linnen band met 

goudopdruk op voorplat 

en rug (D). Uitgave Zenith 

Verlag, 1928.

Afb. 5.16.15. Gebonden 

editie. Variatie gebonden 

in groen linnen band met 

goudopdruk op voorplat 

en rug (D). Uitgave Zenith 

Verlag, 1928.

Afb. 5.16.16. Gebonden 

editie. Variatie gebonden 

in blauw linnen band met 

goudopdruk op voorplat 

en rug (D). Uitgave Zenith 

Verlag, 1928.

Afb. 5.16.17. Gebonden 

editie. Variatie gebonden in 

halflinnen band met rode 

platten (F). Uitgave Zenith 

Verlag, 1928.
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De aanbiedingstekst die deze uitgever voor de eerste druk gebruikte in de 
advertentie in het Börsenblatt luidde als volgt:

Dieser Roman spielt in der seltsamen, unwirklichen, ritterlichen, 
naiv-zauberhaften Atmosphäre des frühen Mittelalters. König Artus und 
die Helden seiner Tafelrunde sind alt geworden und suchen die Leerheit 
ihres Alters mit der Erinnerung an die Wundertaten ihrer Jugend zu 
töten. Der große Zauberer Merlin hat Mitleid mit den sich langweilen-
den Greisen, seine magische Kunst verschafft ihnen ein Abenteuer: Das 
schwe bende Schachbrett. Held Gawein reitet aus als getreuer Vasall, sei-
nem Lehnsherrn König Artus das Schachbrett zu gewinnen. Um dieses 
Motto rankt sich eine Fülle von Wundern, Legenden, Taten und Aben-
teuern. Die ganze Märchenwelt des Mittelalters wird vor uns aufgerollt, 
wie ein köstliches Pergament. Sagen und Mysterien wechseln ab mit 
Frohlaune und Schelmerei. Kaum jemals hat sich die Darstellungskunst 
und Erfindungskraft des berühmten holländischen Romanciers farbiger 
und glänzender offenbart als in diesem Buche.135

De uitgever gaf hier in het kort de inhoud van het boek weer en sloot af met 
het beeldende taalgebruik van de auteur. Voor 10 mei van dat jaar (1923) be-
steld, kreeg de boekhandel 40% en 7/6 aan korting. 

In de pers werd het nieuwe boek van Couperus redelijk ontvangen. In Die 
Bergstadt werden twee boeken van Couperus besproken. Over Das schwe-
bende Schachbrett werd geschreven:

Wer diesen Holländer Couperus liest, muß sich eine geruhsame Stun-
de suchen; er muß Zeit haben, um den Geist schweifen zu lassen; dann 
wird er viel Anziehendes finden im weit ausgesponnenen Verlauf der 
Handlung des Schwebenden Schachbrettes. Ich warne unruhige Seiten-
fresser und Kapitelwürger; ihnen wird der Holländer am Ende langat-
mig erscheinen, und das vielleicht nicht ganz mit Unrecht. Seine etwas 
umständliche Art zu erzählen und die allzuhäufigen Wiederholungen 
beeinträchtigen ohne Zweifel den Lesegenuß. Wer sich aber mit seinem 
Postkutschentempo vertraut gemacht hat, der wird von ihm in das ewige 
Wunderland einer blühenden Phantasie kutschiert; der findet auch, ver-
steckt und verkappt, den feinsinnig schalkhaften Humor dieses schwer-
blutigen Dichters.136

De rest van de bespreking gaat over de inhoud van het verhaal. Ook in deze 
bespreking gaat over het typische taalgebruik van Couperus, al heeft Else 
Otten de vertaling zoals gebruikelijk verduitst.

Else Otten had de rechten voor deze uitgave verkregen in 1918, drie jaar voor-
dat het boek gereed kwam, onder de conditie van 500 gulden voor de eerste 
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Afb. 5.16.18. Gebonden 

editie. Variatie gebonden 

in rood papieren band met 

vignet op rug (A). Uitgave 

Zenith Verlag, 1928.

Afb. 5.16.19. Gebonden 

editie. Variatie gebonden in 

oranjerood papieren band 

met vignet op rug (A). Uit-

gave Zenith Verlag, 1928.

Afb. 5.16.20. Gebonden 

editie. Variatie gebonden in 

groen papieren band met 

vignet op rug (A). Uitgave 

Zenith Verlag, 1928.

Afb. 5.16.22. Ingenaaide editie (E). Voor het omslag werd 

het stofomslag gebruikt zonder aanpassingen waardoor 

de rugtekst overloopt op het achterplat.

Afb. 5.16.23. De advertentie 

waarin Couperus als Holland-

se realist wordt neergezet.

Afb. 5.16.21. Stofomslag voor de gebonden edities. Zelfde omslag gebruikt voor de 

ingenaaide editie.
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10.000 exemplaren en daarboven een extra betaling van 200 gulden.137 De 
Nederlandse uitgave verscheen in 1922, feitelijk pas in 1923, bij de Maatschap-
pij voor Goede en Goedkoope Lectuur, ook bekend als de Wereldbibliotheek. 
Het was wel al eerder gepubliceerd in de Haagsche Post.138 Voor de vertaalster 
zal deze uitgave rendabel zijn geweest. Zeer waarschijnlijk was de uitgave bij 
Rowohlt uitverkocht geraakt en werd het besluit genomen deze niet te her-
drukken. De uitgave werd in licentie enkele jaren later ondergebracht bij een 
nieuwe uitgever gezamenlijk met twee andere titels van Couperus.139

Zenith Verlag Erich Stolpe
Deze uitgever bracht de uitgave in 1928 met de nieuwe titel Die unsichtba-
re Hand uit in zijn serie Zenith Roman Reihe als nummer 44, gelijktijdig 
met Die Komödianten, nr. 45 en Heliogabal, nr. 46. en werd aangekondigd in 
het Börsenblatt.140 Zoals bij eerder vermelde titels, waren er standaard vier 
uitvoeringen. Later werden daar een ingenaaide en een halflinnen versie aan 
toegevoegd. De boeken werden min of meer op bestelling in de gewenste 
uitvoering afgewerkt. Hierdoor zijn er veel varianten in kleur en uitvoering 
op de markt. De standaarduitvoeringen waren:
A:  Gedrukt op houthoudend papier en gebonden in papieren band met stof-

omslag. Minimum particulierenverkoopprijs M. -,95 en een inkoopprijs 
van M. -,65 (afb. 5.16.18 t/m 21);

B:   Gedrukt op houtvrijpapier, gebonden in halflederen band met goud-
druk op rug en gekleurde kopsnee en beschermend verpakt. Winkelprijs  
M. 2,75, inkoop M. 1,45 (afb. 5.16.12 en 13);

C:  Zelfde binnenwerk als B, gebonden in buigzame lederen band met stof-
omslag en beschermende overtrek. Winkelprijs M. 4,-, inkoopprijs  
M. 2,30 (afb. 5.16.7 t/m 11);

D:  Zelfde binnenwerk als B, gebonden in linnen band, bedrukt met goud-
folie en gekleurde kopsnee. Minimum verkoopprijs M. 1,65, inkoopprijs 
M. 1,10 (afb. 5.16.14 t/m 16).

Later kwamen daar twee nieuwe uitvoeringen bij en verviel uitvoering B, 
ook werden verkoop- en inkoopprijzen aangepast:
E:  Ingenaaide uitgave, gedrukt op houthoudend papier, (afb. 5.16.22);
F:  Halflinnen band, houthoudend papier, (afb. 5.16.17).

Zoals eerder gezegd werd gemikt op een hoge omzetsnelheid met deze se-
rie.141 Ook de betere uitvoeringen waren in verhouding met vergelijkbare 
uitgaven van andere uitgevers niet duur. Opvallend is dat voor de goedkope 
uitgaven een minimumprijs werd gehanteerd en voor de luxe uitgave een 
vaste winkelprijs. In de aanbiedingsadvertentie werd Couperus als de Hol-
landse realist neergezet (afb. 5.16.23). Die unsichtbare Hand werd toegelicht 
met de volgende tekst:
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Kleurvarianten Heliogabal Die 
Komödianten

Die unsichtbare 
Hand

A Houthoudend 
papier
Papieren band

Rood met  
vignet op rug

5.7.16 5.8.13 5.16.18

Rood zonder 
vignet

5.7.22 en 23 5.8.14

Oranje rood 5.16.19

Geel 5.8.12

Groen 5.8.15 5.16.20

B Houtvrij papier
Halfleren band

Rood leer 5.16.13

Bruin leer 5.7.14 5.16.12

C Houtvrij papier
Leren band

Rood leer 5.7.11 5.8.7

Groen leer 5.7.13 5.8.6 5.16.11

Bruin leer 5.7.12 5.16.7 en 8

Blauw leer 5.16.9 en 10

D Houtvrij papier
Linnen band

Rood 5.7.19 en 26 5.8.9

Groen 5.7.20 5.16.15 

Bruin 5.7.18 en 27

Roze 5.7.17 5.8.10

Blauw 5.16.16

Paars 5.7.25 5.16.14

Geel 5.8.8

Oker 5.8.11

E Houthoudend 
papier
Ingenaaid

5.7.21 5.8.17 5.16.22

F Houthoudend 
papier
Halflinnen 
band

5.7.15 5.8.16 5.16.17
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Ein Aventiure Roman um König Artus und seine 11 Ritter die Welt des 
Rittertums und seiner Wunder Merlin, der Edison seiner Zeit alles liebe-
voll ironisch behandelt spannend wie ein moderner Roman.

Ondanks het verschil in omvang werd voor alle delen dezelfde eenheidsprijs 
gerekend. De uitgave is opnieuw gezet met 32 regels per pagina in een goti-
sche letter. Het formaat is klein 8o, circa 12,7 x 19 cm en daardoor konden er 
vouwvellen van 32 gedrukt worden. In de eerste jaren dertig werden allerlei 
aanbiedingen gedaan met scherpe inkoopprijzen. De uitgave kent vele vari-
anten: in de serie zijn vele kleuren leer, linnen en papieren banden gebruikt. 
Het ontwerp van binnenwerk en afwerking is voor de hele serie gelijk, een 
regelhoogte van 12 punt en 32 regels per pagina. De uitgave werd gedrukt bij 
Druck- und Verlagshaus Karl Prochaska, Tsch,-Teschen. Van alle uitvoerin-
gen zijn meerdere bindvariaties bekend met kleine technische verschillen in 
formaat en afwerking.

Nevenstaande tabel biedt een overzicht van de diverse uitvoeringen en vari-
anten van Zenith en Axia die inmiddels bekend zijn. Het is zeer waarschijn-
lijk dat alle nu bekende varianten bij alle drie de boeken voorkomen. De 
nummers verwijzen naar de afbeelding van de boeken in de paragraaf waar 
deze besproken worden. Een dubbel nummer geeft aan dat er een duidelijk 
kleurverschil is tussen de banden.
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Afb. 5.17.1. Gebonden 

editie. Halflinnen band met 

papieren platten.

Afb. 5.17.2. Gebonden 

editie. Halflinnen neutrale 

band met opgeplakt rug-

schild voorzien van auteur 

en titel.

Afb. 5.17.3. Stofomslag.

Afb. 5.17.4. Waarschijnlijk oorspronkelijk dezelfde kleur 
als het exemplaar met stofomslag. Door de invloed van 
licht verkleurd.

Afb. 5.17.5. Ingenaaide 
editie.
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5.17 Die Lebenskurve [1921]
  Langs lijnen van geleidelijkheid [1900]

Bibliografische gegevens
(1)  Couperus, Louis, Die Lebenskurve, Roman. Einzig berechtigte Übers-

etzung von Else Otten. Berlin/Leipzig/Wien/Zürich, Verlag von W. 
Vobach & Co. 1921. 227 p. 

  Vobachs Romane. 

W. Vobach & Co.
Vobach heeft deze roman, voornamelijk geschreven in Nederlands Indië, 
uitgebracht in 1921 in de serie ‘Vobachs Romane’.142 De uitgever bood Die 
Lebenskurve, getypeerd als ‘Ein Seelenrätsel’, gelijktijdig aan met twee ande-
re titels, Das verlorene Lied van Hans Bossedorf, getypeerd als ‘Ein Tatsache 
gewordenes Märchen’ en Kapitän v. Holtens letzte Fahrt’, getypeerd als ‘Eine 
verbrecherische Herrschernatur’. De boeken werden aangeboden voor M.15. 
Er staat niet bij of dit voor een ingenaaid exemplaar is of voor een gebon-
den editie. Aangezien de ingenaaide versie de standaard was, kan worden 
aangenomen dat het de ingenaaide prijs was. De ingenaaide versie is te vin-
den in de KB.143 Er bestaan ook gebonden exemplaren in papieren band met 
stofomslag en een halflinnen band met afbeelding van het stofomslag. Zeer 
waarschijnlijk is de halflinnen band een latere bindpartij. De ingenaaide edi-
tie heeft dezelfde afbeelding (afb. 5.17.5).
 De vermoedelijk eerste bindpartij was de uitgave in een neutrale licht-
blauwe papieren band met een opgeplakte titel op de rug. De uitgave was 
voorzien van een stofomslag (afb. 5.17.3). Op het voorplat was in diapositief 
het uitgeversvignet met de serienaam ‘Vobachs Romane’ afgebeeld. Er zijn 
meerdere bindvariaties (afb. 5.17.2 en 4).
 De waarschijnlijk latere uitgave van Die Lebenskurve was gebonden in 
blauw halflinnen band met papieren platten met kapitaalbandje boven en 
onder, rood op snee (afb. 5.17.1). De ontwerper wordt niet in binnenwerk 
vermeld, wel is op de tekening een naam te onderscheiden met een cocktail-
glas als vignet. Naam mogelijk ‘Z. Schlochs’. De uitgave was gezet uit een 
gotische letter met een regelhoogte van 10 punt en 32 regels per pagina. Het 
formaat was klein octavo, circa 12,2 x 16 cm.
 De vertaalster had de vertaling waarschijnlijk al geruime tijd gereed en 
aangeboden bij verschillende uitgevers.144 In het contract had Otten bedon-
gen dat zij vrij was de vertaling aan te passen zonder de bewerkte vertaling 
voor te leggen aan Couperus. De oplaag is onbekend. In Nederland was 
Langs lijnen van geleidelijkheid iets succesvoller dan in Duitsland. Bij Veen 
verscheen de titel in 1900 met een oplaag van 3.000 en in 1935 werd deze 
titel opnieuw uitgebracht bij Querido in de reeks De Salamander. 
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Afb. 5.18.1. Gebonden editie. Halfleren band met ver-

sterkte hoeken, op voorplat afbeelding en rug alleen met 

auteur en titel in goud.

Afb. 5.18.2. Gebonden editie. Halflinnen band zonder ver-

sterkte hoeken, op voorplat afbeelding en rug met auteur, 

titel en ornamenten in goud.
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5.18 Herakles [1923]
  Herakles [1913]

Bibliografische gegevens
(1)  Couperus, Louis, Herakles Einzig berechtigte Übertragung von Else 

Otten. [Einbandzeichnung von Edmund Schaefer.] Berlin, Volksver-
band der Bücherfreunde/Wegweiser-Verlag G.m.b.H. 1923. 373 p. 

  Neunte Sonderreihe. 

Volksverband der Bücherfreunde
Deze boekenclub bracht Herakles uit in 1923, alleen voor leden. Op de titel-
pagina staat ook de uitgever ‘Wegweiser Verlag’ vermeld. Dit was een on-
derdeel van de Volksverband-organisatie.145 Omdat het alleen voor leden 
was, werd de uitgave niet aangemeld voor opname in het Börsenblatt onder 
de rubriek ‘nieuw verschenen boeken’. De oplage is onbekend maar zal en-
kele duizenden geweest zijn. Er was in 1923 een potentieel van vermoede-
lijk rond de 150.000 leden. In 1929 was de boekenclub gegroeid tot rond de 
600.000 leden.146 
 Standaard waren er twee uitvoeringen, de meest luxe was de halfleren 
band gedrukt op houtvrij papier en halflinnen band op lichthouthoudend 
papier. Er zijn dus zeer waarschijnlijk twee soorten papier gebruikt. Uit een 
prospectus uit 1934 is op te maken dat de serie uitsluitend in halfleren band 
verkrijgbaar was. Ook de prospectus van 1925 wijst erop dat er op dat mo-
ment geen andere uitvoeringen verkrijgbaar waren.147 
 De uitgave is gebonden in halfleren papieren band met kapitaalbandje on-
der en boven, rood op snee, voorzien van schutblad met ornamenten op de 
rug in goud. Op het voorplat staat een illustratie, de hoeken versterkt met 
leer en het geheel is voorzien van een leeslint (afb. 5.18.1). De uitgave is gezet 
in een gotische letter met een regelhoogte van 11 punt en 33 regels per pagina. 
Het afgewerkt formaat is octavo, circa 12,3 x 18,7 cm. In de uitgave is het jaar-
tal van verschijnen opgenomen. Het colofon vermeldt de volgende tekst:’ 

Dieses Buch erschien in der neunten Sonderreihe des Volksverbandes 
der Bücherfreunde und wird nur an dessen Mitglieder abgegeben. Den 
Einband zeichnete Professor Edmund Schaefer’.

 De halflinnen band is een uitvoering waarvan de rug volledig bedrukt is 
met ornamenten, zonder versteviging van de hoekjes (afb. 5.18.2). Een ande-
re uitvoering is in halfleer waarbij de afbeelding op het voorplat ontbreekt 
(afb. 5.18.5). Ook is een exemplaar aangetroffen met een afbeelding op het 
voorplat zonder versterkte hoeken en het volledige ornament over de hele 
rug (afb. 5.18.3).148 Er is ook een zelfde uitvoering maar met versterkte hoekjes  
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Afb. 5.18.3. Gebonden editie. Halfleren band zonder ver-

sterkte hoeken, op voorplat afbeelding en rug met auteur, 

titel en ornamenten in goud.

Afb. 5.18.4. Gebonden editie. Halfleren band met  

afbeelding op voorplat, volledig bedrukte rug.



5  .  U i t g e e f g e s c h i e d e n i s e n va r i a n t e n o n d e r z o e k

301

(afb. 5.18.4). Er zijn bindpartijen met kleine technische verschillen in naai-
steken, schutbladen en zowel leer- als linnenkwaliteit.

De uitgever gebruikte in de bestudeerde prospectussen uit 1925 en 1934 res-
pectievelijk de volgende wervingsteksten:

Eines der bedeutendsten Werke des holländischen Dichters: Die zwölf 
Arbeiten des Herakles, neu aufgefaßt und überraschend erzählt, werden 
den Lesern eine Mahnung zum mannhaften Kampf mit dem Schicksal.

In einer ganz neuen Auffassung und Nacherzählung erwächst aus den 
zwölf gigantischen Taten ein überraschend plastisches Bild des Helden 
der griechischen Sage. Ein Buch für Jugend und Erwachsene.

De boekenclub beschouwde deze historische roman dus ook als geschikt 
voor jeugdigen. De uitgave is meer dan 10 jaar verkrijgbaar geweest. 
 In de jubileumuitgave ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de 
boekenclub, jaargang 1929/1930, treffen we de titel in halflinnen band aan 
voor RM. 1,30 en RM. 2,30 voor de halfleren band.149 Uit deze catalogus is op 
te maken dat er maar een beperkt aantal boeken in twee uitvoeringen werd 
aangeboden.
 Otten had het contract voor Herakles al in 1919 afgesloten, samen met 
drie andere titels die inmiddels verschenen waren.150 De Nederlandse uitga-
ve was reeds in 1913 bij l.j. Veen verschenen in een oplaag van minder dan 
2.000 exemplaren en kende voor 1945 ook geen herdruk.

Ook in Nederland werd aandacht gegeven aan de verschijning van de verta-
ling in Duitsland. De recensent gaat eerst in op het duur geworden boek in 
Duitsland waardoor de export is stilgevallen.151 Vervolgens betoogt hij dat de 
uitgevers zeer terughoudend zijn met het uitbrengen van debuten en minder 
bekende auteurs. In dit licht bezien, vindt de recensent, is het een bijzondere 
gebeurtenis dat er een nieuwe vertaling van Couperus is verschenen. Over 
de vertaling van Else Otten is hij zeer positief, hij schrijft:

‘Ook deze vertaling is weer een herschepping. Wel nauwelijks zal men 
een Nederlandsche auteur vinden, die moeilijker te vertalen is dan Cou-
perus, maar Else Otten heeft deze literaire Herculestaak ook in “Herak-
les” weer met zooveel talent en zoo superieure beheersing van de Duit-
sche taal – die niet de hare is! – volbracht, dat deze vertaling onder hare 
handen als tot een brok oorspronkelijke Duitsche literatuur is geworden.’

Ook over de uitvoering, in halfleren band en houtvrij papier, was de scribent 
positief.
 Heel anders van toon was de recensie van Marie Ramondt in het nrc; zij 
was zeer kritisch over de vertaling van Else Otten.152 Zij betoogt dat Else Ot-
ten het boek heeft vertaald in gangbaar Duits terwijl de taal van Couperus 
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Afb. 5.18.5. Gebonden editie. Halfleren band zonder af-

beelding op voorplat, volledig bedrukte rug. Bij het eerste 

exemplaar is de rug zwart. Bij het tweede exemplaar is 

het zwart van de rug verdwenen.
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ten opzichte van het ‘Algemeen Beschaafd’ zijn eigen weg ging. De vertaling 
leidt tot vervlakking. Als voorbeeld geeft zij de vertaling van de eerste zin die 
luidde:

‘Door de dichte wouden van My s ië , waar de zware eikenstammen als 
een drang van donkere reuzen naderden de blauwe, in de zon br e ide n -
de  z e e ,  dreunde zijn moede, zoekende stap en vertrapte zijn voet de 
heesters.’

Wat door de vertaalster aldus wordt weergegeven:
‘Durch die dichten Wälder von My ke n ä, wo die schweren Eichenstä-
mme sich gleich einer S c h ar  finsterer Riesen zum blauen in der Son-
ne le uc h t e nde n  Meer hinabzogen, dröhnte sein müder, suchender 
Schritt.’

Zij gaat dan in op de bedoeling van Couperus en begrijpt niet dat ‘Mysië’ 
in ‘Mykenä’ is vertaald. In het artikel geeft zij nog een paar voorbeelden en 
schrijft dat haar Duitse studenten de taal van Couperus juist snel begrepen 
terwijl de taal van Aletrino, Van Looy en Verwey juist als moeilijk werd er-
varen. Zij pleit voor betere vertalingen.
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Afb. 5.19.1. Gebonden editie. Gebonden in rood linnen 

band met zilver en gouddruk.

Afb. 5.19.2. Gebonden editie. 

Gebonden in leren band met 

zilver en gouddruk.

Afb. 5.19.3. Binnenwerk in twee kleuren uitgevoerd.
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5.19 Psyche [1924]
  Psyche [1898]

Bibliografische gegevens
(1)  Couperus, Louis, Psyche. [Einzig berechtigte Übertragung von Else 

Otten, mit achtundzwanzig Federzeichnungen von Paula Jordan.] 
Leipzig, im Feuer-Verlag. [1924.] 168 p. 

  Die Freunde. 28. 

Feuer-Verlag
Deze symbolische allegorische verhaal werd door de uitgeverij aangekon-
digd in het voorjaar van 1924 en verscheen in de zomer van dat jaar.153 Deze 
relatief jonge uitgeverij, actief vanaf januari 1922, had zich gespecialiseerd in 
het uitgeven van mooi verzorgde boekjes.154 De uitgave werd uitgebracht in 
een linnen uitvoering voor GM. 3,60 en in leren band voor GM. 8,-. In de 
aankondiging was ook de waardenverhouding vermeld: 1 Goldmark gelijk 
aan 10/42 dollar. De uitgave was in twee kleuren gedrukt; zwart en bruin-
rood, voorzien van 28 illustraties in kleur, evenals het eerste letterornament 
van de paragraaf (afb. 5.19.3). De illustraties waren getekend door Paula Jor-
dan (1896-1986). Zij was naast illustrator ook schilder en auteur van kinder-
boeken.155 De in rood linnen gebonden uitgave was afgewerkt met kapitaal-
bandjes en donker blauwgroen op snee. Voor- en achterplat bedrukt in goud 
en op voorplat ook met zilver. Het was gezet uit een gotische letter met een 
regelhoogte van 10 punt en 32 regels per pagina. Het formaat was klein oct-
avo met een formaat van circa 11 x 16,5 cm. Jaar van uitgave is niet in het bin-
nenwerk vermeld. De uitgave werd gedrukt bij de drukkerij van g. Reichardt 
Groitzsch (Bez. Leipzig). De leren uitgave had goud op de kopsnee. Verder 
was de leren uitgave gelijk aan de in linnen band gebonden editie.
 Else Otten had de rechten 1919 verworven voor 400 gulden.156 Ook Raché 
had al in 1898 geprobeerd de vertaalrechten op zijn naam te laten vastleggen. 
Hij vond Psyche zeer de moeite waard en vroeg Veen om, indien iemand de 
vertaalrechten zou opvragen, hem altijd te waarschuwen.157 Couperus vroeg 
Veen de kwestie met Otten te regelen omdat zij op dat moment nog geen 
uitgever had gevonden en waarschijnlijk nog niet met de vertaling was be-
gonnen. Door het tijdsverloop kon Raché geen gebruik meer maken van de 
optie. Else Otten, die inmiddels al veel van zijn werk had vertaald, was de 
vaste vertaalster van Couperus in Duitsland geworden. 
 In Nederland was deze uitgave reeds in 1898 bij l.j. Veen verschenen en 
kende tot 1927 acht drukken.
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Afb. 5.20.1. Gebonden 
editie. Eerste druk, 1925, 
in paars linnen band met 
rugschild.

Afb. 5.20.2. Gebonden 
editie. Tweede druk, 1926, 
in paars linnen band met 
rugschild.

Afb. 5.20.3. Gebonden edi-
tie. Tweede druk, 1926, in 
lichtbruin linnen band met 
rugschild.

Afb. 5.20.4. Gebonden 
editie. Derde druk, 1927, 
in grijsblauwe linnen band 
met rugschild in goud. 
Tekst diapositief.

Afb. 5.20.5. Gebonden 
editie. Vierde druk, 1928, 
in blauw linnen band met 
rugschild in goud. Tekst 
diapositief.
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5.20 Iskander [1925]
  Iskander [1920]

Bibliografische gegevens
(1)  Couperus, Louis, Iskander. Der Roman Alexanders des Grossen. Aus 

dem Holländischen von Else Otten. [Einbandzeichnung von Walter 
Tiemann.] Leipzig, Verlag von Philipp Reclam jun. [1925] 422 p. 

  Reclams Romanreihe. 
(2)  - Idem, Zweite Auflage. Leipzig, Verlag von Philipp Reclam jun. [1926] 

422 p. 
  Reclams Romanreihe. 
(3)  - Idem, Dritte Auflage. Leipzig, Verlag von Philipp Reclam jun. [ca. 

1927] 422 p. 
  Reclams Romanreihe. 
(4)  - Idem, Vierte Auflage. Leipzig, Verlag von Philipp Reclam jun. [ca. 

1928] 422 p. 
  Reclams Romanreihe. 
(5)  - Idem, Fünfte Auflage. Leipzig, Verlag von Philipp Reclam jun. [ca. 

1930] 422 p. 
  Reclams Romanreihe.

Verlag Philipp Reclam jun.
De historische roman Iskander was de eerste uitgave van Couperus bij Re-
clam, die deze titel uitbracht in de serie ‘Reclams Romanreihe’ in het najaar 
van 1925.158 Deze romanserie kenmerkt zich door gebonden uitgaven die 
minder geschikt waren om uitgegeven te worden in ‘Reclams Universal Bi-
bliothek’. De eerste druk van Iskander werd uitgebracht in een ingenaaide 
versie voor RM. 7,- en de in linnen band gebonden editie voor RM. 10,-.159 De 
gebonden uitgave was afgewerkt met een paars linnen band met vignet op 
het voorplat en een goudstempel op de rug, titel en auteur op grijsblauw leer 
opgeplakt (afb. 5.20.1). De uitgave is voorzien van leeslint en kapitaalbandje, 
groen op snee. Uit de afbeelding in de advertentie van de serie is op te maken 
dat de uitgave een stofomslag had. Het formaat is octavo, circa 12,5 x 18,8 cm. 
Het is gezet uit een gotische letter, met een regelhoogte van 10 punt en 33 re-
gels per pagina. De uitgave werd gedrukt en afgewerkt in de eigen drukkerij. 
Het bandontwerp is gebruikt voor de hele serie, ook voor de in 1926 versche-
nen vertaling Aphrodite in Ägypten.
 De tweede druk verscheen in de zomer van 1926 in dezelfde band (afb. 
5.20.2) maar werd later ook gebonden in lichtbruin linnen gelijk aan de kleur 
van Aphrodite in Ägypten (afb. 5.20.3). Deze laatste bindpartij is zonder 
leeslint.160
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De verschijning van de derde druk is niet in het Börsenblatt vermeld, ook 
de vierde en vijfde druk niet. Ook in de advertenties werd het druknummer 
meestal niet vermeld waardoor het jaar van verschijnen niet met zekerheid 
is vast te stellen. De derde druk uit de collectie Eekhof is gelijk aan de blauwe 
uitvoering van de vierde en vijfde druk (afb. 5.20.4).161 De derde druk is ver-
moedelijk verschenen in 1927.
 De vierde druk verscheen in een eenvoudige lichtblauw linnen band 
met kapitaalbandje onder en boven, geel op snee, voorzien van schutblad 
en bandstempel in goud (afb. 5.20.5). In het lmd is een vierde druk met een 
stof omslag (afb. 5.20.7).162 Deze druk verscheen vermoedelijk in 1928. 
 De vijfde druk verscheen vermoedelijk in 1930 met een gelijk bandont-
werp, kleur iets afwijkend (afb. 5.20.6). In 1930 werd de serie aangeboden 
voor RM. 2,75 per deel; een aanzienlijke prijsdaling.163 In het lmd is een vijf-
de druk in cassette aanwezig.164 Het doet vermoeden dat meerdere drukken 
in deze hoes zijn geleverd (afb. 5.20.8). Voor alle drukken geldt dat het druk-
nummer in het binnenwerk is opgenomen en dat er afwijkende bindpartijen 
zijn waargenomen met kleine verschillen in afgewerkt formaat, aantal naai-
steken en dergelijke. 
 Dat Iskander in Duitsland in vijf jaar tijd vijf drukken beleefde, is succesvol 
te noemen. In Nederland verscheen deze titel in 1920 bij Nijgh & Van Ditmar 
en kende tot 1945 ook vijf drukken met een totaaloplaag van vermoedelijk 
6.000 exemplaren. Reclam heeft in zijn uitgave geen melding gemaakt van 
het aantal exemplaren per drukoplaag. In het eerste contract was een oplaag 
van 5.000 exemplaren overeengekomen.
In de folders maakte Reclam gebruik van een beoordeling in de pers:

Die Schönheit und Männlichkeit, das überragende Genie und das außer-
gewöhnliche Geschick dieses Heros spiegelt sich in einem Roman wieder, 
der in eherner Form, in kraftvoll beschwingtem Ablauf von einem Dichter 
geschrieben wurde, der menschliche Größe kongenial nacherleben kann.
(Hamburger Fremdenblatt)

Achterin de uitgaven van Der verliebte Esel en Lucrezia Borgia staat nog een 
fragment over Iskander uit een andere krant:

Couperus ist bei uns beinahe zur Mode geworden. Der vorliegende Ro-
man, Iskander, läßt die jugendliche Heldengestalt des Welteroberers  
Alexander erstehen. Man kennt Couperus’ Kunst in der Darstellung sol-
cher bald knabenhaften Figuren und genießt den Reiz einer phantastisch 
aufgebauten, ins Grenzenlose der Einbildung ausschweifenden Welt, or-
giastisch reich und bunt. (Welt am Montag)
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met rugschild in goud. Tekst diapositief.

Afb. 5.20.8. Cassette voor de gebonden 
uitgave beplakt met bedrukt papier in 
zwart en goud.

Afb. 5.20.9. Eerste pagina 
van de folder met de uitga-
ven van Couperus. Origineel 
formaat 62 x 136 mm.
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De gewoonte van Reclam was vooral voor series reclame te maken en min-
der voor individuele titels.
 Er verschenen meer besprekingen die over het algemeen positief waren.165

Else Otten had de rechten voor deze titel verkregen voor 1.800 gulden; het 
hoogste bedrag voor het vertaalrecht van Couperus ooit.166 In Duitse marken 
van toen ongeveer RM. 2.700. Het contract is ondertekend door mevrouw 
Couperus die als erfgenaam in 1923 de rechten had verkregen. Het eerdere 
contract verviel. Ook Reclam heeft contracten met Otten gesloten nadat zij 
met mevr. Couperus tot een nieuwe overeenkomst was gekomen.167 Bij een 
royalty van 10% over de ingenaaide prijs van RM. 7,- moesten van Iskander 
bijna 3.900 exemplaren verkocht worden, wilde Otten de investering terug-
verdienen. Een behoorlijk risico. Het pakte gelukkig voor Else Otten goed 
uit: vijf drukken van vermoedelijk vijfduizend exemplaren.

Ook aan de verschijning van deze vertaling werd aandacht in Nederland en 
Nederlands Indië besteed, door dezelfde redacteur woonachtig in Duits-
land.168 Het was een positief verhaal en haakte in op zijn eerdere recensies 
van Herakles in het Handelsblad.
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platten, bedrukt in rood, groen en zwart. Op rug groen 

rugschild.

Afb. 5.21.2. Gebonden editie. Halfleren band met papieren 

platten, bedrukt in rood en zwart. Op rug groen rugschild.



5  .  U i t g e e f g e s c h i e d e n i s e n va r i a n t e n o n d e r z o e k

313

5.21 Unter Javas Tropensonne [1926]
  Oostwaarts [1924]

Bibliografische gegevens
(1)  Couperus, Louis, Unter Javas Tropensonne. Autorisierte Übertragung 

v. Else Otten. [Mit einer Einleitung von Heinz Karl Heiland.] Berlin, 
Deutsche-Buch-Gemeinschaft G.m.b.H. [1926.] 351 p. Geïllustreerd. 

Deutsche Buch-Gemeinschaft
Deze bundel reisverhalen was de eerste en enige titel van Couperus die deze 
boekenclub in 1926 in zijn programma heeft opgenomen. Het was de 124ste 
titel in nog geen twee jaar na oprichting. 
 De vermoedelijk eerste variant is gebonden in halfleren band met papie-
ren platten en geel leren rug, kapitaalbandje boven en onder met leeslint en 
groen op snee. Voor- en achterplat waren bedrukt in rood, groen en zwart. 
De lichtgroene leren rug is bedrukt in bruin met een donkergroen vlak met 
tekst in goud (afb. 5.21.1). De uitgave was gezet uit een gotische letter met een 
regelhoogte van 12 punt en 30 regels per pagina. Het eerste vel was gedrukt 
in twee kleuren met een getekende titelpagina (afb. 5.21.5). De uitgave was 
voorzien van 12 illustratiepagina’s, gedrukt op kunstdrukpapier en gestoken 
om een drukkatern. De uitgave was gedrukt bij m. Gendel & Cie. Aktienge-
sellschaft, Berlin gm 61. Het formaat was octavo, circa 12,7 x 19,2 cm.
 De tweede variant was gebonden in dezelfde halfleren band, echter de voor- 
en achterplatten waren bedrukt in rood en zwart (afb. 5.21.2).169 De uitvoering 
is relatief luxe met een halfleren band en leeslint. Er zijn verschillende bind-
partijen bekend met ander papier en verschillen in kleur kapitaalbandjes en 
kopkleur. Er zijn ook twee soorten papier gebruikt en er zijn twee drukgangen 
geweest, zoals blijkt uit de advertentie op de laatste pagina. In de advertentie 
staat het vignet van de boekenclub, in de een met de adelaar en in de andere 
met een lezend mannetje (afb. 5.21.3 en 4). Ook de adressen van de boekenclub 
verschillen. De volgorde van de bind- en drukpartijen is moeilijk te bepalen 
maar waarschijnlijk is dat de variant met een driekleuren voor- en achterplat 
de eerste is geweest. In beide varianten zijn verschillende advertenties aange-
troffen. De uitgegeven boeken werden niet voor vermelding in het Börsenblatt 
toegestuurd omdat deze boeken niet via de boekhandel verkrijgbaar waren.

De uitgave werd door de uitgever aanbevolen met de volgende tekst:
Die Reise eines Dichters, der kurz vor dem Verfall der alten Kultur dieser 
Länder aus eigenen Beobachtungen den tropischen Glanz in meisterhaf-
ten Aufsätzen wiedergibt. Eine Einleitung des Forschers h.k. Heiland 
und Abbildungen bringen uns den Zauber Ostindiens nahe.170
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314 Afb. 5.21.3. Advertentie 

achterin het boek met vig-

net lezend mannetje.

Afb. 5.21.4. Zelfde adver-

tentie, nu met adelaar.

Afb. 5.21.5. Titelpagina.
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In de catalogus was geen prijs van het boek vermeld. Hoewel deze titel niet 
in de gewone boekhandel verkrijgbaar was, is deze toch in een tijdschrift be-
sproken:

Kurz vor seinem Tode hat der berühmte holländische Romancier Louis 
Couperus noch einmal seine geliebte javanische Heimat besucht. Diesem 
Aufenthalt verdanken wir eines der herrlichsten Reisewerke der Weltli-
teratur: diese Schilderung Sumatras, Javas und Balis, von Else Otten mit 
gewohnter Könnerschaft übertragen, von Heinz Karl Heiland mit einer 
kenntnisreichen Einleitung über den Dichter und sein Werk versehen, 
ist das Denkmal einer versinkenden Welt, ein Seitenstück zu Lafcadio 
Hearns Japanbüchern. Wie der Grieche Hearn ein romantisches Japan 
dichterisch festgehalten hat, das in dieser Form heute nicht mehr exis-
tiert, so hat Couperus ein Bild der tropischen Insulinde geschaffen, mit 
leidenschaftlichen, glühenden Farben, über denen der Schimmer des 
Todgeweihten hängt: das gibt dem Buche Reiz und Gepräge. Haben 
schon Couperus Meisterromane ein kulturhistorisches Kolorit, das dem 
weltgeschichtlichen Geschehen darin in nichts nachsteht, so beschreibt 
Couperus in seinem Buche über Java ein Reich, in dem sich ebenfalls ein 
welthistorischer Kampf abspielt, unbemerkbar fast, von entpersönlich-
ten Kräften geführt, entpersönlicht, wie die Kulturen des Buddhismus 
und des Islams, die von der alles gleichmachenden europäischen Zivilisa-
tion allmählich unaufhaltsam zermalmt werden. Durch dieses Buch geht 
ein Zug von Größe, der nur selten Reisebüchern eigen ist! Der Leser wird 
von dem Zauber dieser Welt gepackt wie der Autor, als er ihn gestaltete. 
Schöne Photos geben auch dem Auge, was es verlangt.171

In Nederland was deze bundel reisverhalen kort na de dood van Couperus 
verschenen bij h.p. Leopold, die speciaal voor deze boekuitgave was opge-
richt door de eigenaar van de Haagsche Post, s.f. van Oss. Wat Else Otten aan 
rechten heeft betaald, is door het ontbreken van een contract in het Letter-
kundig Museum onbekend. 
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Afb. 5.22.1. Gebonden edi-
tie. Geheel rood leren band 
met tekst op rug in goud.

Afb. 5.22.2. Stofomslag in rood bedrukt met afbeelding op 
voorzijde.

Afb. 5.22.3. Gebonden 
editie. Rood papieren band 
met op rug en voorplat 
opgeplakte titel en auteur.

Afb. 5.22.4. Stofomslag in zwart bedrukt.
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5.22 Lucrezia Borgia [1926]
  Lucrezia [1920]

Bibliografische gegevens
(1)  Couperus, Louis, Lucrezia Borgia. Aus dem Holländischen übertragen 

von Else Otten. Mit einem Nachwort von Hans Lebede. Leipzig, Verlag 
von Philipp Reclam jun. [1926] 79 p. 

  Reclams Universal-Bibliothek. Nr. 6641.

In tijdschrift
  Couperus, Louis, ‘Lucrezia Borgia’, in: Reclams Universum, Moderne 

illustrierte Wochenschrift, 42. Jg., 2 Bd., 1925-1926, p. 499-502, 523-
526, 549-552, 575-578 en 601-604. Met inleiding van Hans Lebene, p. 
497-498. 

Verlag Philipp Reclam jun.
Dit historische verhaal werd door Reclam in 1926 uitgegeven in de bekende 
serie ‘Reclams Universal Bibliothek’ met nummer 6641 in drie uitvoeringen, 
ingenaaid in papieren omslag voor RM. 0,40 (afb. 5.22.4 en 5), gebonden 
in papieren band voor RM. 0,80 (afb. 5.22.3) en in geheel leren band voor  
RM. 5,- (afb.5.22.1). De gebonden uitgaven waren voorzien van stofomsla-
gen (afb. 5.22.2 en 6).172 Voor deze uitgave zijn twee ontwerpen bekend, een 
met uitsluitend tekst en een met afbeelding. Vermoedelijk is het omslag met 
uitsluitend tekst als eerste gebruikt. Het uitgeversvignet op de voorzijde is 
gebruikt tussen 1923 en 1930.173 In de tekst op de achterzijde van het omslag 
verschillen de koptekst en de vermelde titels. De uitgave verscheen in juni 
1926 en werd gezamenlijk met andere nieuwe titels middels een advertentie 
aangekondigd in het Börsenblatt.174 Lucrezia was de derde titel van Couperus 
bij deze uitgever, Iskander en Aphrodite in Ägypten waren een jaar eerder ver-
schenen.
 De meest luxe uitgave was gebonden in rode leren band met titel in goud, 
goud op snee, kapitaalbandje boven en onder, voorzien van leeslint, voor- en 
achterplat zonder bedrukking. Zeer waarschijnlijk werd deze uitvoering ook 
uitgeleverd met een stofomslag. De uitgave is gezet uit een gotische letter 
met een regelhoogte van 10 punt en 32 regels per pagina. Het formaat is klein 
octavo, circa 10,2 x 15,9 cm. Achter in het boek zijn 12 pagina’s opgenomen 
met een korte beschrijving van Couperus’ leven en werk.
 De in rood papieren band gebonden uitgave is beplakt met auteur en titel, 
gedrukt in zwart, op voorplat en rug, zwart op snee. Het geheel voorzien van 
stofomslag, bedrukt in rood met portret op voorplat. Schutbladen zijn van 
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de begint met de kop ‘Ein Urteil von vielen’.

Afb. 5.22.6. Ingenaaide editie. Wervingstekst op ach-

terzijde begint met de kop ‘Das Urteil einer führenden 

Literatur-Zeitschrift’.



5  .  U i t g e e f g e s c h i e d e n i s e n va r i a n t e n o n d e r z o e k

319

crème papier. De bandhoogte is kleiner: 15,3 cm. Deze beide luxe uitgaven 
werden gedrukt op houtvrij papier.
 De standaard uitvoering is gedrukt op houthoudend papier en voorzien 
van het standaardomslag en het formaat was gelijk aan de overige deeltjes 
uit de serie, 9,5 x 15,7 cm. Ze was gedrukt in de drukkerij van de uitgever. De 
oplaag was 10.000.175 Ook Reclam liet niet alles tegelijk binden; er zijn dus 
varianten te vinden. Een belangrijk verschil is de wervingstekst op de achter-
zijde. Deze tekst op de achterzijde werd overigens regelmatig aangepast.176

In de advertentie gebruikte de uitgever de volgende tekst om de uitgave aan 
te bevelen:

Die Erzählung führt in die Zeit des Verfalls der italienischen Renaissance: 
auf einem glänzend geschilderten Hintergrund spielt sich das Schicksal 
der schönen Lucrezia Borgia ab. Couperus verfügt über große kulturhis-
torische Kenntnisse und versteht es, aus ihrem tausendfarbigen Mosaik 
ein grandioses Gemälde von Reichtum und Anschaulichkeit zu entwer-
fen. In der Darstellung von Massenszenen, Prunk und Glanz der Feste, 
bekundet er sein größtes Talent. 

De uitgever gebruikte niet de beschrijving uit het nawoord van Hans Lebene. 
In de folder, speciaal gewijd aan de titels van Couperus, gebruikte de uitge-
ver de volgende recensietekst:

Der Dichter der Aphrodite und des Iskander hat hier eine Renaissanceno-
velle von farbigster Pracht geschaffen. Es ist aber nicht nur äußerlicher 
Lack, nicht prunkvolle Kostümierung von Puppen, es ist der sonst nur 
aus alten italienischen Palazzis und ihren Gemälden witternde Duft ei-
ner Zeit einer grausam-stolzen Herrenkultur. Nicht so bedacht-kalt und 
geklügelt wie in Gobineaus ‘Renaissance’, nein, ganz im faszinierenden 
Stil eines kulturhistorisch enorm versierten, aber die Vergangenheit als 
Dichter schauenden Menschen, unter dessen Händen das alte Requisit 
wieder zu leben beginnt, so erhellt Couperus mit tausend hellen Fackeln 
die Vergangenheit. Es gibt kaum ein Buch, das besser (und einnehmen-
der!) in das Leben Italiens des Quattrocento einführt, als diese Novelle 
des Holländers. Wie einer der berühmten Trionfi eines Piero di Tosimo 
zieht in der ‘Lucrezia’ der Hunderte von Menschen umfassende Hoch-
zeitszug der jungen (später so berüchtigten) Papsttochter durch die nor-
ditalische Landschaft. (Tagespost, Graz.)

Het boek was voorgepubliceerd in het tijdschrift Reclams Universum, Mo-
derne illustrierte Wochenschrift met de inleiding van Hans Lebene, zoals die 
als nawoord ook voorkomt in het boekje. De zetbreedte is gelijk. Het is dus 
aannemelijk dat het zetsel ook voor het boekje is gebruikt. In het slotnum-
mer staat een advertentie dat het boekje in Reclams Universal-Bibliothek 
zou verschijnen en dat iedere boekhandel vooruitbestelling zal accepteren.
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320 Afb. 5.22.7. Vierde pagina 

van de folder met de uitga-

ven van Couperus. Origineel 

formaat 62 x 136 mm.

Afb. 5.22.8. Aankondiging dat de in dit tijdschrift afge-

drukte novelle ook als boek verschijnt.
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Else Otten had de rechten voor de vertaling verworven voor 200 gulden.177

 In Nederland was deze novelle in 1920 uitgeven door Querido en was af-
komstig uit Schimmen van schoonheid [1912], waarvan de rechten in handen 
waren van Holkema & Warendorf. 
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322 Afb. 5.23.1. Gebonden editie. Halfleren band met op hout 
gelijkende platten.

Afb. 5.23.2. Gebonden 
editie. Linnen band met 
roodgekleurde kopsnee.

Afb. 5.23.3. Gebonden 
editie. Variatie linnen band, 
donkerder linnen en rode 
kopsnee.
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5.23 Japanische Streifzüge [1929]
  Nippon [1925]

Bibliografische gegevens
(1)  Couperus, Louis, Japanische Streifzüge. Deutsche Übertragung von 

Else Otten. Berlin-Schöneberg, Peter j. Oestergaard Verlag. [1929.] 
208 p. Geïllustreerd. 

Peter J. Oestergaard Verlag
Deze bundel met reisverhalen uit Japan verscheen in 1929 bij Oestergaard 
in de serie ‘Länder- und Völkerkunde. Reisebeschreibungen’. Deze uitgever 
heeft in 1926 ook Xerxes uitgegeven. Het jaar van uitgave is niet in het bin-
nenwerk vermeld en ook is deze uitgave niet aan het Börsenblatt toegezon-
den voor vermelding in de officiële rubriek ‘nieuw verschenen’. Deze uitge-
ver was geen lid van de Börsenverein en voelde zich dus ook niet verplicht 
een exemplaar toe te sturen. Uit de aanbiedingsfolder kunnen we opmaken 
dat deze uitgever de gewoonte had zijn boeken in twee uitvoeringen aan te 
bieden. Een in geheel linnen band gebonden uitgave kostte RM. 3,75 en de 
prijs voor de in halfleer gebonden editie bedroeg RM. 5,40.178

 De in halfleer gebonden uitgave is luxe uitgevoerd met platten van om-
slagpapier met houtnerf en is bedrukt in meer kleuren (afb. 5.23.1). Zo op het 
oog lijkt het op echt hout en het voelt ook zo aan waardoor het een bijzonde-
re uitstraling heeft gekregen. Het is gebonden met kapitaalbandjes boven en 
onder, voorzien van leeslint en rode kopsnee. Het is gezet met een romeinse 
letter, een regelhoogte van 12 punt en 24 regels per pagina. Het formaat is 
octavo, circa 13,9 x 21 cm. De uitgave is gedrukt bij Hallberg & Büchting (Inh: 
l.a. Klepzig), Leipzig.
 De in geheel linnen uitgevoerde editie heeft dezelfde bandtekeningen en 
hetzelfde binnenwerk van houtvrij papier (afb. 5.23.2). De beide edities be-
vatten 24 illustraties gedrukt op kunstdrukpapier die om het vel gestoken 
zijn. Er is een variant met een andere kleur linnen (afb. 5.23.3). Ook hier werd 
niet alles in een keer gebonden en zijn er verschillende bindpartijen met klei-
ne afwijkingen in het gebruikte linnen, de kapitaalbandjes of de kleur van de 
kopsnee en dergelijke.
 In de folder gebruikte de uitgever een korte beschrijving die luidde:

'Berichte von einer Reise, die der holländische Dichter als Sonderkorres-
pondent der ‘Haagschen Post’ unternahm.'

Over de oplaag zijn geen gegevens bekend en er is geen herdruk geweest. 
Ook is geen contract aanwezig in het lmd te Den Haag.
 De Nederlandse uitgave is in 1925 verschenen bij Leopold.
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Noten

1.  Er zijn na 1973 wel vijf nieuwe vertalingen en één heruitgave verschenen. De vijf 

nieuwe vertalingen zijn: Heliogabal (1995 en 1998), Breugelmans, 2008, p. 69; De 

binocle – Das Opernglas (2004), Breugelmans, p. 73; Die langen Linien der Allmäh-

lichkeit (2002), p. 89; Die stille Kraft (1993), Breugelmans, p. 105; Von alten Menschen, 

den Dingen, die vorübergehen (1985), p. 111; en de heruitgave in de vertaling van Else 

Otten, Das schwebende Schachbrett (1987), Breugelmans, p. 121.

2.  Mathijsen, Marita, Naar de letter, Handboek editiewetenschap, knaw Press, Amster-

dam, 2010, p. 28.

3.  Vergelijk ook: Vliet, van, 2000, p. 8 en 9 over het ontstaan van de varianten.

4.  Vergelijk ook: Krimpen, Huib van, Boek: over het maken van boeken, Gaade, Veenen-

daal, 1986.

5.  Zie voor de ontwikkeling van de boekband ook: Bibliopolis, 2003. De paragrafen 6 in 

elk hoofdstuk.

6.  Het papier wordt handmatig gemarmerd door het papier in een bak met water te leg-

gen waarop in een bepaald patroon verf drijft. Het papier neemt de verf vervolgens 

op. Het papier wordt daarna gedroogd.

7.  Vergelijk ook: Vliet, van, 2000, p. 73.

8.  Vergelijk Mathijsen, Marita, Naar de letter, Handboek editiewetenschap, knaw Press, 

Amsterdam, 2010. p. 172 en 226.

9.  Vliet, van, 2000, p. 157.

10.  Vergelijk ook: Mathijsen, 2010, p. 214 en p. 240.

11.  Bibliopolis, 2003, p. 177.

12.  Mathijsen, 2010, p. 207.

13.  Zie voor het ontstaan van fouten in zetsel: Mathijsen, 2010, p. 185 e.v.

14.  Ook h.t.m van Vliet heeft in zijn boek Versierde verhalen het jaar van eerste verschij-

ning leidend laten zijn en niet de titel van het boek.

15.  Breugelmans, 2008.

16.  Tenzij anders is aangegeven, zijn alle afbeeldingen uit de Couperus-collectie Veen.

17.  De collectie is geschonken door Ds. Jan Adam Eekhof (1928-2007).

18.  De vertaling was niet geautoriseerd door Couperus. Booven, Henri van, Leven en 

werken van Louis Couperus. Schuyt, Velsen, 1933. p. 130 en 152.

19.  Ook in het Nieuwsblad voor den Boekhandel werd de voorpublicatie aangekondigd. 

Jrg 59, 1892, nr 9, p. 66.

20.  Aangekondigd in het Börsenblatt, nr. 129, juni 1892. In het Nieuwsblad voor den Boek-

handel werd de verschijning van het boek vermeld in de rubriek ‘Nieuwe Uitgaven in 

het Buitenland’. Jrg. 59, 1892, nr. 47, p. 364.

21.  Over de dubbele vertaling zie ook paragraaf 3.3.

22.  Börsenblatt, nr. 47, 25-02-1894. Prijs gebonden uitgave niet opgegeven. Nieuwsblad 

voor den Boekhandel, Jrg. 61, 1894, nr. 43, p. 232.

23.  lmd signatuur: lcg 165.
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24.  Börsenblatt, nr. 115, 22-05-1895. Nieuwsblad voor den Boekhandel, Jrg. 62, 1895, nr. 19, 

p. 91.

25.  kb: kw coup 0977.

26.  Zie ook paragraaf 4.1.1 en 4.2.3.

27.  Op te maken uit de briefwisseling tussen Minden en Veen zoals hiervoor beschreven 

in paragraaf 4.1.1.

28.  Vliet, van, 2013, brief van 15 februari 1895, Couperus aan Raché (b. 176), p. 144. Cou-

perus schreef op 15 februari 1895 aan Raché: ‘Majesteit zou vertaald worden door Mej. 

v.d. Heiden. Maar ik weet niets van haar af. Wend u om inlichtingen tot Veen.’

29.  Börsenblatt, nr. 114, 17-05-1895, p. 927. Tweede druk niet meer aangekondigd. Nieuws-

blad voor den Boekhandel, Jrg. 62, 1895, nr. 44, p. 224.

30.  Zie hoofdstuk 4.1.1.

31.  Geschichte, 2001, B. 1 T. 3, p. 375.

32.  Het komt zelden voor dat men het portret van een nog levende auteur op het voorplat 

plaatst. Couperus had het portret zelf aangeleverd. Zie: Vliet, van, 2013, brief van 21 

mei 1895, Couperus aan Veen (b.186), p. 150.

33.  Vergelijk kw coup 0987 en kw coup 0988 in de kb.

34.  Zie ook paragraaf 4.3.3.

35.  Börsenblatt, nr, 226, 15-11-1895, p. 2096. De tweede druk is niet in het Börsenblatt aan-

gekondigd. Ook vermeld in Nieuwsblad voor den Boekhandel, Jrg 62, 1895, nr. 94, p. 472.

36.  Zie ook paragraaf 4.1.1 en 4.3.3.

37.  Veel uitgevers hielden rekening met wijzigingen in het voorwerk door dit apart te 

nummeren en de tekst met een nieuw vel te beginnen.

38.  In de kb en lmd zijn geen andere uitgeversbanden aangetroffen.

39.  Vliet, van, 2000, p. 142.

40.  Het was de gewoonte van de meeste vertalers die op eigen initiatief werkten, om het 

compleet vertaalde boek aan uitgevers aan te bieden.

41.  Börsenblatt, nr. 4, 7-1-1897, p. 113. Nieuwsblad voor den Boekhandel, Jrg. 64, 1897, nr. 4, 

p. 18.

42.  Nieuwsblad voor den Boekhandel, Jrg. 63, 1896, nr. 91, p. 501.

43.  Schriften aus dem Verlage von Siegfried Cronbach 1862-1902, Berlin W., 1902. 

44.  g.w.: Novellen: von Louis Couperus. In: Hamburgischer Correspondent (Beilage: Zei-

tung für Litteratur, Kunst und Wissenschaft), Nr. 23, Hamburg, 7. Nov. 1897 – S. 92. 

45.  Briefcontract van 30 april 1924. Zie ook de teksten van de briefwisseling in de bijlage.

46.  Zie afschrift van de brief aan Otten d.d. 26 juli 23 in de bijlage.

47.  Vliet, van, 2013. brief van 20-12-1893, Couperus aan Veen (b. 136).

48.  Gesetz über das Verlagsrecht vom 19. Juni 1901. Zie bijlage 8 voor de volledige tekst en 

voor de toelichting paragraaf 2.2.3.

49.  Börsenblatt, nr. 26, 1-2-1902, p. 1017 en nr. 47, 7-2-1902, p. 1766. In Nieuwsblad voor 

den Boekhandel, Jrg. 69, 1902, nr. 20, p. 126. Er waren al redactionele vooraankondi-

gingen geweest in Nieuwsblad voor den Boekhandel, Jrg. 68, 1901, nr. 54, p. 319 en 

Nieuwsblad voor den Boekhandel, Jrg. 69, 1902, nr. 10, p. 70.

50.  Vergelijk: Vliet, van, 2013, de noot bij brief 454, p. 154. 
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51.  Vliet, van, 2013. Ongedateerde brief tussen 25 januari 1902 en 20 februari 1902 (b. 454), 

p. 356.

52.  In de kb is een eerste druk aanwezig in een particulierenband. kw coup 1013.

53.  Reeds in 1912 werd in het Nieuwsblad voor den Boekhandel in een redactioneel stukje 

naar aanleiding van een bericht in de Berliner Börsen Courier over de verdiensten van 

Else Otten voor de Nederlandse literatuur, de vertaling van De berg van licht aange-

kondigd. Het zou echter nog tot 1916 duren voordat de vertaling verscheen. Nieuws-

blad voor den Boekhandel, Jrg. 79, 1912, nr. 48, p. 780.

54.  Zie ook paragraaf 4.3.15.

55.  Börsenblatt, nr 235, 9 okt. 1916, p. 6594. Op p. 6580, in de rubriek ‘nieuw verschenen’ 

is de titel ook vermeld. Ook aangekondigd in Nieuwsblad voor den Boekhandel, Jrg. 

86, 1916, nr. 77, p. 1385

56.  Het ging om de titel: Strobls ‘Eleagabal Kuperus’. Er werd gemeld dat beide titels niets 

met elkaar te maken hadden.

57.  De artikelen luiden: § 5 (1) Der Verleger ist nur zu einer Auflage berechtigt. Ist ihm 

das Recht zur Veranstaltung mehrerer Auflagen eingeräumt, so gelten im Zweifel für 

jede neue Auflage die gleichen Abreden wie für die Vorhergehende. (2) Ist die Zahl der 

Abzüge nicht bestimmt, so ist der Verleger berechtigt, tausend Abzüge herzustellen. 

Hat der Verleger durch eine vor dem Beginne der Vervielfältigung dem Verfasser ge-

genüber abgegebene Erklärung die Zahl der Abzüge niedriger bestimmt, so ist er nur 

berechtigt, die Auflage in der angegebenen Höhe herzustellen.

  § 16 Der Verleger ist verpflichtet, diejenige Zahl von Abzügen herzustellen, welche er 

nach dem Vertrag oder gemäß dem § 5 herzustellen berechtigt ist. Er hat rechtzeitig 

dafür zu sorgen, dass der Bestand nicht vergriffen wird.

58.  Max Schwerdtfeger werd in 1881 geboren in Wensin/Holstein en studeerde in Flo-

rence bij f. Simi en in Parijs bij Julia. Was werkzaam in Frankfurt am Main en is vooral 

bekend geworden om zijn stillevens en landschappen. Jaar van overlijden is onbe-

kend. Bron: Künstlerindex.

59.  Zie ook paragraaf 3.3.

60.  k.m.: Heliogabal: Roman von Louis Couperus. In: Zeitschrift fûr Bücherfreunde (Bei-

blatt), Jg. 8, Bd. 2, H. 11, Leipzig, Febr. 1917 – S. 593-594. Kellen, T: Heliogabal: Roman. 

In: Das literarische Echo, Jg. 19. Berlin, 1916/1917 - S. 449-450. Tolm.: Heliogabal: Ro-

man: von Louis Couperus. In: Deutsche Rundschau, Jr. 44, Bd. 173, Berlin, 1917 - S. 286.

61.  Tegenover de titelpagina was het voorbehoud van filmrechten voor alle landen door 

Else Otten vermeld (afb. 5.7.30). In het exemplaar in de KB van de oplaag 6-10 is een 

bespreking ingeplakt waarin de recensent de verfilming door een geschikte regisseur 

wel ziet zitten (kw coup 1052).

62.  Börsenblatt, nr. 152, 3-7-1917, p. 4438 aankondiging en p. 4449 advertentie.

63.  Börsenblatt, nr. 225, 16-09-1917, papierverbruik en nr. 238, duurtetoeslag.

64.  Zie ook paragraaf 4.3.5 en Geschichte, 2001. B. 1, T. 2,  p. 110.

65.  Börsenblatt, nr 53, p. 1947, p. 1967. In de vermelding op p. 1947 staat de oplaag fout: 19. 

T. Een tweede advertentie staat in nr. 87, 3-5-19, p. 3589 met de vermelding 6. bis 10. 

Tausend.
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66.  Börsenblatt, nr. 94, 03-05-20, p. 4999, p 5015.

67.  Bron: aanbiedingsfolders in Deutsches Buch- und Schriftmuseum, Deutsche Büche-

rei, Leipzig.

68.  Börsenblatt, nr. 194, 21-08-28, p. 6641, p. 6646.

69.  Zie ook het overzicht in paragraaf 5.16.

70.  In de advertentie, Börsenblatt, Nr. 194, p. 6646 stond ‘Meisterhaft übersetzt von der 

bekannten Übersetzerin Else Otten’.

71.  Börsenblatt, nr. 38, 18-02-1919, p. 1347 en p. 1353. In Nieuwsblad voor den Boekhandel 

geen vermelding.

72.  kb: kw coup. 1112.

73.  Zie ook paragraaf 4.3.7.

74.  g.w.: Louis Couperus: Die Komödianten. In: Zeitschrift für Bücherfreunde (Beiblatt), 

Jg. 11, Bd. 1, H. 4, Leipzig, Juli 1919 - S. 155. Kellen, t.: Ein Schauspieler-Roman aus dem 

alten Rom. In: Das literarische Echo. Jg. 21, Berlin, 1918/1919 - S. 914-918. Knudsen, 

H.: Couperus, Louis: Die Komödianten. In: Die schöne Literatur, Jg. 20, Nr. 19, Stutt-

gart, 13. Sept. 1919 - S. 217-218. Lebede, h.: Louis Couperus: Die Komödianten. In: Der 

neue Weg, Jg. 48. Berlin, 1919 - S. 268-270. 

75.  § 17 Verlagsgesetz.

76.  Börsenblatt, nr. 194, 21-08-28, p. 6641, p. 6646.

77.  In de kb is een voorbeeld van het boek met buikband en kartonnen foedraal aanwezig. 

kw coup 1104. 

78.  Er werd bijvoorbeeld geadverteerd met een voorbeeld van een boekhandelaar die in 

drie weken meer dan 1.500 exemplaren had verkocht. In de advertentie stond verder: 

‘Er hat erkannt, was die Bücher des Zenith-Verlages bieten: Dem Leser, Viel Gutes für 

wenig Geld. Dem Sortimenter, Viel neue Kunden.’

79.  In de advertentie, Börsenblatt, Nr. 194, p. 6646 stond ‘Meisterhaft übersetzt von der 

bekannten Übersetzerin Else Otten’.

80.  Börsenblatt, nr. 156, 25-07-1919, p. 13384, advertentie op omslag p. 3. In Nieuwsblad 

voor den Boekhandel geen vermelding gevonden.

81.  Bron: catalogi in Deutsches Buch- und Schriftmuseum, Deutsche Bücherei, Leipzig.

82.  Bastet, 1987, p. 569

83.  Zie voor deze verschillen de website: www.couperus-collectie.nl. 

84.  De recensenten vonden de hoogmoed en de val van Xerxes vergelijkbaar met die van 

de afgezette Keizer Wilhelm ii.

85.  Börsenblatt, nr. 156, 25-07-1919, p. 13384.

86.  Advertentie in Heliogabal 1919, 12. bis 16. Tausend.

87.  Lerche, o.: Couperus, Louis: Xerxes oder der Hochmut. In: Die schone Literatur, Jg. 22, 

Nr. 24, Leipzig, 19. Nov. 1921 - S. 298. 

88.  Van de illustrator Martin Stekker en bandontwerper Paul Volkmann heb ik geen gege-

vens gevonden.

89.  In de kb is bijvoorbeeld een halfleren band met een duidelijk groen rugschild (kw 

coup 1130).

90.  Aankondiging middels advertentie, Börsenblatt, nr 206, 22-9-19, p. 8942. Derde op-

laag, vierde en vijfde duizend, nr. 25, 31-1-20, advertentie op omslag p. 2.
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91.  kb: ingenaaid kw coup 1025, gebonden in papieren band kw coup 1026. In het lmd 

is een tweede druk met opdracht van Else Otten, lcg 162.

92.  Salambo. Ein Roman aus dem alten Karthago. van Gustav Flaubert was een uitgave 

van Insel Verlag. In 1919 was de oplaag 21.-25. Tsd. verkrijgbaar in de serie ‘Bibliothek 

der Romane’.

93.  Geschichte, 2007, B. 2, T. 1, p. 105. In die tijd lagen de honoraria tussen de 10 en 20 

procent.

94.  Börsenblatt, nr. 42, 20-02-1920, p. 2308, p. 2319.

95.  lmd signatuur: c 383.

96.  De wisselkoersverhouding was ongeveer 1,5. Dus voor 450 gulden moest Otten circa 

M. 675 neertellen terwijl zij van de uitgever Ullstein M. 7.000 kreeg, een lucratieve 

zaak. Zie voor het contract de tekst in de bijlage. 

97.  Börsenblatt, nr. 71, 3-4-1920, p. 3931.

98.  Börsenblatt, nr. 284, 16-12-20, p. 15341 en p. 15355.

99.  Hermann Hesse (1877-1962) was toen al een bekende schrijver in Duitsland. De naam 

was dus belangrijker dan het blad waaruit de boekbespreking kwam. Naast de ad-

vertentie was deze tekst ook opgenomen op de laatste pagina van Das schwebende  

Schachbrett.

100.  e.e:s.: Louis Couperus: Aphrodite in Ägypten. In: Zeitschrift fûr Bücherfreunde, Bd. 

2, n.f. 13, Leipzig, 1921 - S. 203. Kellen, Tony: Flämische und niederländische Literatur. 

In: Das literarische Echo, Jg. 23, Stuttgart, Berlin, 1920/1921 - S. 1105-1110. Ludwigs, o.: 

Reclams Roman-Reihe. In: Sächsische Heimat. Jg. 9, Dresden. 1925/1926 - S. 392-393. 

r.b.: Louis Couperus: Das schwebende Schachbrett; Aphrodite in Ägypten. In: Die 

Bergstadt, Jg. 10, Breslau, 1921 - S. 183-184.

101.  Brief van 3 oktober 1925 aanwezig in het archief van Reclam. Zie bijlage. 

102.  Börsenblatt, nr. 56, 8-4-1926, p. 2457 en p. 2479. De twee andere boeken waren Die 

beiden Ritterhelm van Rudolf Huch en Der Stein der Narren van Robert Walter.

103.  Bron: lmd signatuur: lcg 161.

104.  Börsenblatt, nr. 252, 27-10-1928, p. 9344.

105.  Börsenblatt, nr. 63, 15-03-1930, advertentie waarin de serie van 20 delen voor M. 2,75 

per deel werd aangeboden. De derde druk is niet officieel aangekondigd.

106. Börsenblatt, nr. 77, 1-04-1930, p. 2645 en nr. 95, 24-04-1926, p. 4170.

107.  lmd, contract werd op 24 juni 1919 gesloten. Ze kon het ook als pakket met De onge-

lukkige, Herakles en Dionyzos kopen voor 1.400 gulden. Zij tekende het contract voor 

het pakket in 1920 te Berlijn. 

108.  De berekening is gebaseerd op 8.000 exemplaren bij Rowohlt en 17.000 exemplaren 

bij Reclam met een gemiddelde opbrengst van M. 0,40 per exemplaar.

109.  Börsenblatt, nr. 258, 24-11-1919, p.12555 en p.12599.

110.  Zie paragraaf 2.2.3.
111.  lmd, contract werd op 10 februari 1919 gesloten.
112.  Kellen, Tony: Flämische und niederländische Literatur. In: Das literarische Echo, Jg. 

23, Stuttgart, Berlin, 1920/1921 - S. 1105-1110.

113.  Börsenblatt, nr. 146, 25-06-1927, p. 5909 p. 5932 en in nr.150, 30-06-1927 op p. 6027, 

de officiële titelbeschrijving zonder advertentie.
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114.  Zoals gebruikelijk in de serie ‘Reclams Universal-Bibliothek’ worden er twee soor-

ten papier gebruikt, voor de gebonden uitgave houtvrij en voor de ingenaaide uitgave 

houthoudend papier.

115.  Bode, 1992, p. 436, vignet 1.5.3.

116.  Bode, 1992, p. 443. vignet 4.6.1.

117.  Haug, Christine und Vincent Kaufmann, (Hrsg.), Kodex, Jahrbuch der Internationalen 

Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, 3. 2013 Buchzerstörung und Buchvernichtung, 

Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2013. p. 194. Verboden auteurs waren onder ande-

ren: Thomas Mann, Arnold Zweig, Leon Feuchtwanger, Carl von Ossietzky en Fritz 

von Unruh. In principe waren alle joodse auteurs verboden.

118.  Bron: lmd: signatuur lcg 195.

119.  In een mail van 9 januari 2014 schrijft Susanne Wirth van Reclam dat in 1927 de op-

laag 10.000 was en in 1957 ook. In die tijd had elke uitgever in Oost-Duitsland vooraf 

toestemming nodig om een boek te drukken en op de markt te brengen.

120.  Bode, 1992, p. 475.

121.  Geschichte, 2007, B. 2, T. 2, hoofdstuk 9.

122.  Bastet, f.l., Amice, Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever ii [1902 - 1919]. Neder-

lands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag, 1977. p. 222.

123.  Zie voor de geschiedenis van de uitgeverij paragraaf 4.18.

124.  Börsenblatt, 69, 23-03-1921, p. 3199.

125.  Rolf Schott werd geboren in Mainz op 26 juni 1891 en is overleden te Rome op 17 janu-

ari 1977. Hij is vooral bekend geworden door zijn publicatie over Michelangelo. Bron: 

www.it.wikipedia.org/wiki/Rolf_Schott.

126.  Otten heeft de rechten als pakket samen met De ongelukkige, Herakles en Antiek toe-

risme gekocht voor 1.400 gulden. Zij tekende het contract voor het pakket in 1920 te 

Berlijn.

127.  kb signatuur: kw coup 1043 met nummer 657.

128.  Börsenblatt, nr 50, 1-3-1921, p. 2328 en p. 2357.

129.  Catalogus uit najaar 1921, p 7, Deutsches Buch- und Schriftmuseum, Deutsche Büche-

rei, Leipzig.

130.  Er zijn meer bindpartijen bekend. Zie ook: www.couperus-collectie.nl. Het exem-

plaar in de kb bevat een opdracht van Else Otten (kw coup 1100).

131.  Börsenblatt, nr. 103, 4-5-1921, p. 4688 en p. 4723.

132.  Das schwebende Schachbrett, p. 333 e.v.

133.  Börsenblatt, nr. 255, 1-11-23, p. 7517.

134.  Folder p.16.

135.  Börsenblatt, nr. 103, 4-5-1921, p. 4723.

136.  r.b.: Louis Couperus: Das schwebende Schachbrett; Aphrodite in Ägypten. In: Die 

Bergstadt, Jg. 10, Breslau, 1921 - S. 183-184.

137.  lmd, contract getekend op 22 juni 1918 en contract getekend op 3 juli 1918.

138.  Bastet, 1987, p. 544.

139.  Dat Rowohlt de rechten in licentie heeft overgedragen is waarschijnlijk omdat in 

1986 Rowohlt de uitgeefrechten heeft overgedragen aan Suhrkamp. Zie ook Breugel-

mans, 2008, p. 121.
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140.  Börsenblatt, nr. 194, 21-08-28, p. 6641, p. 6646.

141.  Zie ook paragraaf 5.7 Heliogabal en 5.8 Die Komödianten.

142.  Börsenblatt, nr. 135, 13-6-1921, p. 6061 en p. 6069.

143.  kb signatuur: kw coup 1007.

144.  Het contract was afgesloten en ondertekend op 1-9-1919 en Otten betaalde voor de 

rechten 500 gulden.

145.  Zie voor meer informatie paragraaf 4.17.

146.  Wittmann, 1991, p. 306.

147.  Amtmann, 1999. p. 21.

148.  kb signatuur: kw coup 1098.

149.  Das Jubiläums-Jahrbuch, 1929. p. 140. Het boek werd aanbevolen met de tekst: Die 

zwölf Arbeiten des Herakles, neu aufgefasst und überraschend erzählt.

150.  Otten heeft de rechten als pakket gekocht samen met De ongelukkige, Dionyzos en 

Antiek toerisme voor 1.400 gulden. Zij tekende het contract voor het pakket in 1920 te 

Berlijn.

151.  Algemeen Handelsblad, 25 november 1925, p. 9.

152.  Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 juni 1924. Rubriek: Boekaankondigingen.

153.  Börsenblatt, nr. 68, 20-3-1924, p. 3701, rubriek ‘in voorbereiding’ en nr.174, 26-7-

1924, p. 9936 in rubriek ‘verschenen’.

154.  Zie voor meer informatie paragraaf 4.2.12.

155.  Zij heeft 16 boeken zelf geschreven en geïllustreerd. Het aantal boeken en tijdschrif-

ten met illustraties van haar hand ligt boven de 100. Bron: Deutschen Nationalbiblio-

thek gnd: 128556447

156. lmd, contract van 25-10-1919.

157.  lmd, brief in archief Veen. Vergelijk ook: Vliet, van, 2013, p. 237, brief 311, Couperus 

aan Veen, d.d. 25-11-1898 en de aantekeningen.

158.  Börsenblatt, nr. 248, 22-10-1925, p. 16224, p. 16257. In deze serie verschenen onder an-

dere werken van Rudolf Huch, Hans von Hülsen, Jacob Wassermann, Edmond Jaloux 

en Emil Lucka.

159.  De Reichsmark werd 30 augustus 1924 ingevoerd en was de vervanger van de waarde-

loos geworden papiermark. De Goldmark was gekoppeld aan de goudstandaard en de 

dollar. GM. 2.40 = 1$ en staat nu gelijk aan 3,60 Euro. Voor 1 gulden kreeg men volgens 

de officiële koers GM. 1,60. 

160.  Börsenblatt, nr. 126, 13-06-1926, p.5363.

161.  Bron: kb, kw coup 1136. De collectie is geschonken aan de kb door Ds. Jan Adam 

Eekhof (1928-2007).

162.  Bron: kb, kw coup 1137.

163.  Börsenblatt, nr. 63, 15-03-1930, serie van 20 banden en in nr. 77, 1-04-1930, p. 2645 en 

op een los bestelformulier.

164.  Bron: lmd signatuur: lcg 171. 

165.  Keulers: Couperus, Louis. Iskander. In: Der Gral, Jg. 21, München. Ravensburg, 

1926/1927 - S. 259. Ludwigs, O.: Reclams Roman-Reihe. In: Sächsische Heimat. Jg. 9, 

Dresden. 1925/1926 - S. 392-393.
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166.  lmd, contract van 30-5-1925. Louis Couperus was op 16 juli 1923 overleden en alle 

rechten waren overgaan naar zijn vrouw.

167.  In het oude contract had Otten vastgelegd dat mevr. Couperus rechtstreeks het hono-

rarium van Reclam ontving. In het nieuwe contract liep alles via Otten. Zie bijlage.

168.  Algemeen Handelsblad, 28 november 1925, p. 7 en Bataviaasch Nieuwsblad, 7 januari 

1926. Rubriek: Kunst en Wetenschap.

169.  Zie voor meer informatie over de verschillen www.couperus-collectie.nl. 

170.  Bron: Catalogus uit 1929 p. 38 in Buch- und Schriftmuseum, Leipzig.

171.  Louis Couperus: Unter Javas Tropensonne. In: Zeitschrift für Standesamtswesen, Jg. 

10, Berlin, 1930 - S. 128.

172.  Tekstomslag afkomstig uit het lmd. Signatuur: lcg 178.

173.  Bode, 1992. p. 435.

174.  Börsenblatt, nr. 119, 26-05-1926, p. 1517, p. 5126 en in het officiële gedeelte in nr. 133, 

11-6-1926, p. 5611

175.  In een mail van 9 januari 2014 schrijft Susanne Wirth van Reclam dat in 1926 de op-

laag 10.000 is geweest.

176.  Vergelijk ook: Bode, 1992. p. 471 ev.

177.  lmd, contract getekend door mevr. Couperus op 21 februari 1925 en door Else Otten 

op de 28ste van die maand.

178.  Folder zonder jaartal ingezien in Buch- und Schriftmuseum, Leipzig
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Multatuli / V. Eeden   5,0%

Couperus   11%

Conscience   19%

Timmermans   16%
Rest Vlaanderen   18%

Rest Nederland   13%

Ontspanningsliteratuur   18%

Fig. 6.1. Nederlandstalige literatuur in Duitsland tussen 1914-1932. Naar Herbert van 
Uffelen, 1993.
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6 .  T o t b e s l u i t

Louis Couperus is in eerder onderzoek getypeerd als de meest vertaalde  
Nederlandse auteur ter wereld, gedurende het tijdvak rondom 1900. Het 
onderzoek naar zijn uitgaven bij ‘de buren’ (Duitsland) heeft uitgewezen 
dat het oeuvre in dat land in elk geval in zeer uiteenlopende gedaanten be-
schikbaar kwam, vanaf zijn eerste Duitse vertaling in 1887. Opvallend is dat 
zovéél uitgevers zich met zijn oeuvre bemoeiden. In deze studie zijn al deze 
verschillende uitgaves met hun varianten en hun respectievelijke uitgevers 
bijeengebracht, met als onderliggende vraag: hoe en waarom Couperus door 
welke Duitse uitgevers werd uitgegeven. De vele varianten van de Couperus-
uitgaven bij Duitse uitgevers doen niet onder voor die van de Nederlandse 
uitgevers van Couperus, waar Van Vliet eerder over publiceerde. 
 De wijze van exploitatie verschilt in Duitsland niet wezenlijk van de Ne-
derlandse situatie: risico en kapitaalbeslag werden beperkt door oplagen te 
beperken en kleine bindpartijen te maken. De varianten zijn ontstaan door-
dat uitgevers restpartijen in een nieuw omslag lieten binden. Het afwerken 
van het boek was het duurste onderdeel in het productieproces. Binders re-
kenden in die tijd weinig of niets voor opslag van plano werk. Voorraden 
werden zelden vernietigd, je wist immers nooit. De manier van voorraden 
uitverkopen en handeldrijven werd net als in Nederland gedicteerd door de 
omstandigheden op cultureel en/of economisch gebied. Crisis, overproduc-
tie, oorlogen, juridische bepalingen en cultuurbehoeften; dit alles was van 
invloed op het boekenvak, zo wijst onderzoek naar de context uit. Er zijn 
echter weinig vergelijkende studies over Nederlandse en Duitse uitgeverij-
en. In de studies die er zijn staat een auteur, of de persoon van de uitgever 
centraal; niet het instituut uitgeverij. Frank de Glas stelt in zijn proefschrift 
dat er geen theorie bestaat over hoe een uitgeverij werkt, laat staan dat er 
toetsbare hypothesen over zouden zijn op te stellen.1 Daar zijn kanttekenin-
gen bij te maken. Leerboeken over het uitgeverijwezen van toen en nu geven 
de standaard weer van functies en taken in de uitgeverij. Het zijn de gangba-
re denkbeelden over hoe een uitgeverij zou moeten werken en deze zijn dus 
toetsbaar in vergelijking met de praktijk. De persoon van de uitgever geeft 
invulling aan die taak. Het is dan ook logisch dat in studies over uitgeverijen, 
zeker die van honderd jaar geleden, de persoon van de uitgever of de persoon 
die het fondsbeleid bepaalt meer centraal staat dan hoe de interne processen 
precies verlopen. Deze constatering maakt het schema van Darnton, waarin 
hij de handelende personen in het communicatiecircuit van het boek cen-
traal stelt, bruikbaar. Deze boekhistorische benadering, in combinatie met 
de inventarisatie van Couperus’ uitgaven in Duitsland heeft uitgewezen dat 
er op hoofdlijnen geen verschil is tussen Duitsland en Nederland op het ge-
bied van uitgeven.2 De verschillen die er in de praktijk zijn, zijn niet funda-
menteel van aard; zij vloeien voort uit de verschillende praktische uitwer-
king binnen uitgeverijen. 
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Het succes van Couperus kan op verschillende manieren bekeken worden. 
Vergelijken wij Couperus met andere Nederlandse auteurs dan is Couperus 
in de periode van 1914 tot 1932 met 11% aandeel in de vertalingen vanuit het 
Vlaams en Nederlands naar het Duits veruit de meest succesvolle auteur.3 
Multatuli en Frederik van Eeden waren samen goed voor 5% van de vertalin-
gen naar het Duits. De overige Nederlandse auteurs hadden samen een aan-
deel van 13%. De Vlaamse auteurs overtroffen de Nederlandse auteurs met 
een gezamenlijk aandeel van 53% van alle vertalingen. Felix Timmermans 
met 16% en Hendrik Conscience met 19% namen daarvan het leeuwendeel 
voor hun rekening. Ontspanningsliteratuur, niet verdeeld naar landsdeel, 
had een aandeel van 18% in de vertalingen uit het Nederlands taalgebied. In 
vergelijking met de Vlamingen is Couperus veel minder dominant in het 
aantal vertalingen (figuur 6.1). Zoals wij in tabel 1.2 hebben gezien was in 
de periode 1920-1929 Couperus met 14 (18%) van de 78 vertalingen naar het 
Duits succesvol. Het aantal vertalingen naar het Duits blijft met 2% duidelijk 
achter bij het aantal vertalingen uit andere talen.

Dat Couperus in vergelijking met de Nederlandse auteurs het meeste succes 
had lag niet alleen aan de kwaliteit van zijn werk maar lijkt bepaald door een 
samenspel van factoren.4 Factoren die hier een rol in speelden waren in het 
begin het veranderde culturele klimaat in Duitsland, de vertalers, de uitge-
ver Veen, de Duitse uitgevers en opkomende boekenclubs, die durfden te 
investeren in de dan nog weinig bekende Couperus. Duitse uitgevers accep-
teerden van jonge nog weinig bekende vertalers, zoals Paul Raché, vertalin-
gen van nog niet bekende maar wel vernieuwende auteurs uit andere landen. 

Bij het maken van analyses komt steeds de tweedeling in periodes naar vo-
ren. De periode rond de eeuwwisseling en de periode tussen de twee we-
reldoorlogen. Voor 1900 schreef Couperus, nadat hij bekend was geworden 
door zijn gedichten, voornamelijk romans maar ook enkele symbolische en 
allegorische verhalen. Na 1900 wisselde hij regelmatig van genre en schreef 
hij nauwelijks nog (moderne) romans maar vooral historische en veel feuil-
letons.5 
 Dezelfde tweedeling is te zien bij de vertalingen. In de eerste periode wer-
den door de Duitse uitgevers zijn romans uitgegeven, terwijl in de tweede 
periode het voornamelijk de historische romans zijn. Ook in literaire en cul-
tureel-economische zin is dat verschil te maken. Rond 1900 ontstonden er 
nieuwe tijdschriften en series met vertaalde literatuur die al ver voor wo i 
werden gestaakt. Na wo i kwamen series met alleen vertaalde literatuur en 
tijdschriften niet meer terug. Een en ander hangt samen met de economi-
sche bloei aan het eind van de 19e eeuw, en de economische rampspoed na de 
eerste Wereldoorlog die mede leidde tot het nationaalsocialisme in de twee-
de helft van de dertiger jaren.
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Bij de vertalers is zo’n zelfde tweedeling zichtbaar. In de eerste periode ver-
schenen zes vertaalde romans waarbij meerdere vertalers waren betrokken. 
In de tweede periode is er nog maar één vertaalster in beeld, Else Otten.
 De vertaalster Else Otten was vanaf 1916 de bepalende factor in het Duitse 
succes van Couperus. In het buitenland is, in elk geval toen, de oorspronke-
lijke auteur van minder belang. Het is immers, uitzonderingen daargelaten, 
de vertaler die de vertalingen aanbiedt aan uitgevers. Deze vertalingen wer-
den op initiatief van de vertaler voor eigen rekening en risico gemaakt. De 
vertaler betaalde over het algemeen maar een klein vast bedrag voor de rech-
ten aan de oorspronkelijke auteur. Couperus heeft het aan het doorzettings-
vermogen van Else Otten te danken dat verschillende uitgevers in econo-
misch moeilijke tijden toch geïnteresseerd waren in zijn werk. Zij vertaalde 
beroepsmatig uit meerdere talen, had naam gekregen en een relatienetwerk 
onder uitgevers opgebouwd. 
 Otten wist de gerenommeerde literaire uitgever Rütten & Loening te in-
teresseren in de vertaling van De berg van licht. Midden in de Eerste Wereld-
oorlog verscheen, met de titel Heliogabal, na een periode van 14 jaar weer een 
vertaling van Couperus. De eerste oplaag van 2.000 exemplaren raakte snel 
uitverkocht en er volgden twee herdrukken. Door dit succes werd het voor 
Otten makkelijker vertalingen van Couperus bij andere uitgevers te plaatsen.
 Dankzij enkele brieven en contracten tussen Otten en de Duitse uitgevers 
is er enig inzicht verkregen in de hoogte van de bedragen die zij wist te be-
dingen. Mijn conclusie is dat zij met haar investering in Couperus veel geld 
heeft verdiend. De vergoeding voor auteurs was gewoonlijk tenminste 10% 
van de ingenaaide boekprijs.6 Soms werd op royaltybasis afgerekend maar 
ook vaak een bedrag ineens op basis van de oplaag. Zoals uit de contracten 
kan worden opgemaakt heeft Otten vermoedelijk rond de ƒ11.000 gulden 
voor vertaalrechten aan Couperus betaald. Door de wisselende waarde van 
het Duitse geld in de twintiger jaren is het moeilijk een precieze schatting 
te maken van de inkomsten van Otten. Van de door Else Otten vertaalde 
boeken van Couperus zijn tenminste 150.000 exemplaren gedrukt. Bij een 
gemiddelde opbrengst per exemplaar van M. 0,80 kan zij aan inkomsten dus 
M.120.000 verkregen hebben. In bijlage 5 is een verdere onderbouwing van 
deze schatting opgenomen. In ieder geval verdiende Otten aan de vertaling 
van Aan den weg der vreugde aanzienlijk meer dan Couperus. Couperus ont-
ving ƒ1.500,00 van uitgever Veen en ƒ450,00 aan vertaalrecht. Otten ont-
ving M. 7.000,00 (ƒ4.667,00), het tienvoudige, van uitgever Ullstein.
 Het lukte haar niet altijd vertalingen onder te brengen. De vertalingen van 
Metamorfoze, Fidessa en Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan ble-
ven op de plank liggen.7 Zij leed hierop een verlies van ƒ1.100,00.
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Rond 1900 waren de uitgevers van Couperus zeer voorzichtig in hun opla-
genbeleid. Duitse uitgevers beperkten hun risico door, ondanks een groter 
potentieel lezerspubliek, de gemiddelde startoplagen laag te houden waar-
door deze zelfs lager waren dan bij de Nederlandse uitgevers van Couperus. 
In de eerste periode rond 1900 waren de startoplagen in Duitsland 1.000 tot 
maximaal 2.000 exemplaren. Van de eerste titels Schicksal, Extase / Ekstase 
en Novellen die van Couperus verschenen is de oplaag waarschijnlijk niet 
hoger dan 1.000 geweest. De titels die bij de uitgever Minden verschenen 
waren iets succesvoller: Majestät en Weltfrieden haalden een herdruk. De to-
tale oplage was echter niet meer dan 2.000. De derde titel, Stille Kraft, haalde 
vier drukken met een totale oplaag van vermoedelijk 4.000. De laatste her-
druk heeft er lang over gedaan om uitverkocht te raken. Op een moment, bij-
na 6 jaar na het verschijnen van de 4e druk heeft Minden in 1911 nog een partij 
weten te slijten aan ‘Ladendorf’s Reise-Leihbibliothek’. In de catalogus van 
1919 staan de titels van Couperus nog steeds vermeld. De eerste titels van 
Couperus in Duitsland worden zelden aangeboden in het antiquarencircuit. 
Hierdoor zijn er weinig varianten bekend. Waarschijnlijk hebben de uitge-
vers uit de eerste periode ook niet zoveel bindpartijen laten maken omdat de 
oplagen relatief klein waren.
 De invoering van de Verlagsgesetz in 1901 zal mede hebben bijgedragen 
aan het voorzichtige oplagenbeleid van uitgevers nadien. Als niet anders 
was overeengekomen was een uitgever immers verplicht een herdruk met 
dezelfde oplage te maken of er moest opnieuw onderhandeld worden. Om 
de rechten te behouden moest de uitgave leverbaar zijn. Mocht de uitgever 
besluiten de uitgave niet meer te herdrukken dan vervielen de rechten van 
rechtswege terug aan de rechthebbende en stond het deze vrij naar een an-
dere uitgever te gaan. Dit gold alleen voor overeenkomsten die na invoering 
van de wet tot stand waren gekomen. 

Otten wist ook de relatief jonge uitgevers Georg Müller en Ernst Rowohlt te 
interesseren voor Couperus. Deze uitgevers probeerden met meer titels in te 
haken op het succes van Heliogabal bij Borngräber. Dankzij de vermelding in 
het boek weten wij ook dat de zogenaamde cultuuruitgevers Georg Müller 
en Ernst Rowohlt in verhouding hoge startoplagen maakten. Van Aphrodite 
in Ägypten werden er zelfs 8.000 gedrukt. Maar ook bij deze uitgevers waren  
de titels minder succesvol en moest Otten deze later weer onderbrengen 
bij andere uitgevers. Daarbij kwam ook dat deze uitgevers door geldgebrek 
keuzes moesten maken. Uiteindelijk was Reclam met vier titels van Coupe-
rus de uitgever met de meeste titels die in verschillende series vanaf 1925 
verschenen. Aan de hoeveelheid varianten die vooral uit de tweede helft 
van de twintiger jaren stammen is af te leiden dat de verkopen van Couperus 
traag verliepen. Op zich niet verwonderlijk met een wereldwijde crisis die 
volgde op de crisis in Duitsland. 
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Ook de boekenclubs werkten de boeken niet meteen af en lieten een groot ge-
deelte van de oplaag plano liggen. Zowel van Herakles en Unter Javas Tropen-
sonne zijn meerdere bindvarianten bekend. Een bijzonder probleem is dat in 
een enkel geval wijzigingen in het binnenwerk zijn geconstateerd zonder dat 
vermeld is dat er van een nieuwe druk sprake is. Bij de boekenclub dbg is bij-
voorbeeld naast verschil in band ook verschil geconstateerd in het laatste vel 
van het binnenwerk, waarop een advertentie van de boekenclub staat.

De meeste uitgevers hebben twee edities van Couperus’ boeken uitgebracht: 
ingenaaid en gebonden. Ook werden er door uitgevers van Couperus luxe 
edities uitgebracht, in leer of halfleer gebonden boeken. Luxe edities zijn be-
kend van Aphrodite in Ägypten, Babel, Psyche, Lucrezia Borgia, Heliogabal, 
Die unsichtbare Hand, Japanische Streifzüge, Xerxes en Herakles. Van alle ti-
tels die na de Eerste Wereldoorlog verschenen zijn bindvarianten bekend. 
De uitgeverij met de meeste varianten is Zenith die later haar naam wijzig-
de in Axia. Omdat uitgevers een nieuwe bindpartij niet meldden, is er geen 
nauwkeurige inventarisatie te maken van de varianten. Het is te danken aan 
verzamelaars dat er inmiddels veel meer bekend is geworden over de hoe-
veelheid varianten. In tegenstelling tot de Nederlandse uitgevers konden de 
Duitse het prijswapen, verlaagde prijzen in de hoop op meer verkopen, niet 
zomaar inzetten. Door wettelijke bepalingen moest de uitgever daarvoor 
toestemming vragen aan de houder van de rechten, in het geval van Coupe-
rus’ werk was dit Otten. Wanneer de uitgever de hele oplage in een keer had 
afgerekend zal zij daar waarschijnlijk geen probleem mee hebben gehad. Im-
mers: dit had geen invloed op de vergoeding. Bij een royaltypercentage per 
exemplaar kan dat wel het geval zijn geweest. De Duitse uitgevers moesten 
dus andere manieren vinden om algemene kostenstijgingen te compense-
ren. Een goedkopere band was een veel gebruikte manier om dat te bereiken. 
Het fenomeen varianten zal nog veel onderzoekers jarenlang bezig kunnen 
houden.

De vraag hoe en waarom Couperus in Duitsland uitgegeven werd, kan hier-
mee als beantwoord worden beschouwd. We hebben gezien dat de verta-
lers – in het bijzonder Else Otten – de aanzet gaven, en dat uitgevers, onder 
invloed van sociaal-maatschappelijke en economische omstandigheden een 
grote variëteit in het Couperusaanbod tot stand brachten. Als we nu met 
deze kennis in het achterhoofd nog eens kijken naar het model van Darnton, 
dan zou er een addendum aan het model moeten worden toegevoegd, in het 
geval het vertaalde werk van een auteur in een ander land als uitgangspunt 
genomen wordt, zoals hier Couperus in Duitsland. Immers, Couperus’ uit-
gaven in Duitsland ontstonden niet bij Duitse uitgevers, maar in een parallel 
circuit in Nederland, waarna een vertaler als intermediair de boeken in het 
Duitse circuit wist te brengen. Het model zou er dan zo komen uit te zien: 
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Fig. 6.2. Uitbreiding van het model van Darnton indien er sprake is van een vertaling.
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Met deze studie sluit de cirkel zich in het onderzoek betreffende Couperus in 
Duitsland. Herbert van Uffelen onderzocht de receptie van de Nederlandse 
auteurs in het Duitse taalgebied. Jaap Grave onderzocht de betekenis van de 
vertalers van onder andere Couperus’ werk. Deze studie sluit de cirkel met 
het tastbare product van de uitgevers van Couperus in ons buurland. 

Noten

1. Glas, de, 1989. p. 27.

2. Vergelijk ook: Glas, de, 1989, p. 26.

3. Uffelen, van, 1993. p. 246.

4. Uffelen, van, Toeval, (z.j.) p.2.

5. Zie ook bijlage 6, kosten en opbrengsten vertaalrechten.

6. Vergelijk ook: Geschichte, Band 1, 2001, T 3, p. 375.

7. Zie ook bijlage 6, kosten en opbrengsten vertaalrechten.





343

Geraadpleegde werken

25 Jahre Georg Müller Verlag München, München, Im Oktober 1928.

25 Jahre Rainer Wunderlich Verlag, Hermann Leins, Tübingen, 1951.

50 Jahre Ullstein, 1877 – 1927, Im Verlag Ullstein, Berlin, 1927.

75 Jahre Berliner Börsen-Zeitung, Berliner Börsen-Zeitung Druckerei und Verlag g.m.b.h., 

Berlin, 1930.

Aarts, c.j., Etten, m.c. van, 175 jaar Nijgh & Van Ditmar, Nimmer Dralend 1837 – 2012. Uit-

geverij Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 2012.

Absilles, Kevin, & Kris Humbeeck (red.), Literatuurwetenschap en uitgeverijonderzoek. 

Academia Press, Gent, 2012.

Adams, t. en n. Barker, A new model for the study of the book, in: n. Barker (ed) A potencie 

of life. Books in Society. London 1993.

Amtmann, Eberhard und Heribert, vdb-Bibliographie, Geschichte und Verzeichnis der nach-

weisbaren Titel des ‘Volksverband der Bücherfreunde’ und der ‘Weltgeistbücherei’, Eberhard 

Amtmann Verlag, Heidelberg, 1999.

Arnold, Robert s., Allgemeine Bücherkunde, zur neueren Deutschen Literaturgeschichte, 

Verlag von Karl j. Trübner, Strassburg, 1910.

Bachleitner, Norbert, Michaela Wolf (Hg.), Streifzüge im translatorischen Feld, Zur Soziolo-

gie der literarischen Übersetzung im deutschsprachigen Raum, Lit Verlag, Berlin, 2010.

Bachleitner, Norbert, Übersetzungsfabriken. Das deutsche Übersetzungswesen in der er-

sten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deut-

schen Literatur (iasl). Vol. 14, No 1, 1-49, issn (Online) 1865 – 9128, issn (Print) 0340-

4528, doi: 10.1515/iasl.1989.14.1.1.

Bakker, s., Literaire tijdschriften van 1885 tot heden, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1985.

Bastet, f.l., Waarde heer Veen, Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever I [1890 – 1902]. 

Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag, 1977.

Bastet, f.l., Amice, Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever ii [1902 – 1919]. Nederlands 

Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag, 1977.



344

C o u p e r u s  b i j  d e  b u r e n

Bastet, Frédéric, Louis Couperus, een biografie, em. Querido’s Uitgeverij, 1987.

Berichte des Instituts für Buchmarkt-Forschung, Buchgemeinschaften in Deutschland, nr. 

37/38/39, Verlag für Buchmarkt-Forschung, Hamburg, 1967.

Bevolkingsatlas van Nederland – Demografische ontwikkelingen van 1850 tot heden. Samen-

stelling Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, Elmar, Rijswijk, 2003. 

Bibliopolis, Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland, Waanders Uitgevers, Zwolle / 

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 2003.

Blepp, Christoph, Die Geburt des modernen Buchhandels, Verlagswesen und Autorenrecht 

im 18. Jahrhundert, Studienarbeit, Grin, 2009.

Bock, Eug. De, Beknopte geschiedenis van de boekhandel in de Nederlanden, n.v. De Neder-

landsche Boekhandel, Antwerpen, 1943.

Bode, Dietrich, Reclam, Daten, Bilder und Dokumente zur Verlagsgeschichte, 1828 – 2003, 

Philipp Reclam jun. Stuttgart, 2003.

Bode, Dietrich (Hrsg.) Reclam, 125 Jahre Universal-Bibliothek, 1867 – 1992, Verlags- und kul-

turgeschichtliche Aufsätze, Mit 94 Abbildungen, Philipp Reclam jun. Stuttgart, 1992.

Boltendal, r., Boekmakers, Portretten van uitgevers, Moussault, Amsterdam, 1965.

Booven, Henri van, Leven en werken van Louis Couperus. Schuyt, Velsen, 1933.

Borst, Henk, en Cor van der Kogel, Paul Koopman & Piet Verkruijsse, ‘Analytische biblio-

grafie en literatuurgeschiedenis. Wonen in het Woord – Leven in de letter’ Literatuur 5, 

1988, p.322-341.

Boterman, Frits, Moderne geschiedenis van Duitsland, 1800 – heden, Uitgeverij De Arbei-

derspers, Amsterdam – Antwerpen, 2005.

Braber, Helleke van den, Geven om te krijgen, Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 

1940, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2002.

Braches, Ernst, Het boek als Nieuwe Kunst 1892 – 1903. Een studie in Art Nouveau. Oost-

hoek’s Uitgeversmaatschappij b.v., Utrecht, 1973.

Braches, Ernst, Nieuwe kunst, Toegepaste grafiek, Documentatie, De Buitenkant, Amster-

dam, 2006.



345

G e r a a d p l e e g d e w e r k e n

Breugelmans, r., Louis Couperus in den vreemde, Ter Lugt Pers, Leiden, 1989.

Breugelmans, r., Louis Couperus in den vreemde, tweede herziene druk, Leiden, 2008.

Brink, dr. r.e.m. van den, Informatie over informatie, Handboek van de informatiemedia 

in Nederland 1938 – 1985 in het bijzonder over de uitgeverij, Stenfert Kroese, Leiden, 1987. 

Broomans, Petra, e.a. (red.), Object: Nederlandse literatuur in het buitenland. Methode:  

onbekend, Barkhuis, Groningen, 2006.

Brouwer, Han, ‘De vele geschiedenissen van het boek. Bij wijze van inleiding’ Jaarboek 

voor Nederlandse Boekgeschiedenis 1 (1994), p. 7-24.

Craig, Cordon a., Deutsche Geschichte 1866 – 1945: vom Norddeutschen Bund bis zum Ende 

des Dritten Reiches, Aus dem Englischen übersetzt von Karl Heinz Siber, Verlag c.h. Beck, 

München, 1999.

Darnton, Robert, ‘What is the history of books?’, Daedalus 111 (3), p. 65-83. 

http://nrs.harvard.edu/um-3:HUL.InstRespos:3403038.

Das Jubiläums-Jahrbuch des V.d.B 1919/20 – 1929/30. Wegweiser-Verlag g.m.b.h., Berlin, 

1929.

Delp, Ludwig, Buchwissenschaften – Dokumentationen und Informationen: fünzig Jahre 

Deutsches Bucharchiv München; eine zeitdokumentarische Bestandsaufnahme, Harrasso-

witz, Wiesbaden, 1997.

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels 1825 – 2000. Ein geschichtlicher Aufriss. Her-

ausgegeben im Auftrage der Historischen Kommission von Stefan Füssel, Georg Jäger und 

Hermann Staub in Verbindung mit Monika Estermann. Buchhändler-Vereinigung, 2000.

Dietsel, Thomas, Hans-Otto Hügel, (Hrg), Deutsche literarische Zeitschriften 1880 – 1945. 

Ein Repetorium, k.g. Saur Verlag, München, 1988.

Dijstelberge, p., De beer is los! Ursicula: een database van typografisch materiaal uit het 

eerste kwart van de zeventiende eeuw als instrument voor het identificeren van drukken.  

Amsterdam, 2006.

Engelsing, Rolf, Die Perioden der Lesergeschichte in der Neuzeit, in: agb 10 (1970), p.944-

1002.

Erber-Bader, Ulrike, Deutschsprachige Verlagsalmanache: Bibliographie 1900 – 1945, 

Buchhändler-Vereinigung gmbh, Frankfurt am Main, 1987.



346

C o u p e r u s  b i j  d e  b u r e n

Essmann, Helga und Fritz Paul (Hrg), Übersetzte Literatur in deutschsprachigen Antho-

logien, Eine Bibliographie, Literarische Übersetzungsserien 1820 – 1910. 4. Teilband. Anton 

Hiersemann Verlag, Stuttgart, 2001.

Febvre, Lucien en Henry Jean Martin, l’Apparition du livre, Paris, 1957, (vertaald als The 

Coming of the Book).

Frank, Armin Paul und Horst Turk, Die literarische Übersetzung in Deutschland, Studien zu 

ihrer Kulturgeschichte in der Neuzeit, Erich Schimdt Verlag, Berlin, 2004.

Fraser, Robert and Mary Hammond, Books without borders, The cross-national dimension 

in print culture. Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2008. (2 volumes).

Freeden, Eva von und Rainer Schimitz (Hrsg.) unter Mitarbeit von Jürgen Fischer, Sein Dä-

mon war das Buch, Der Münchner Verleger Georg Müller, edition momacensia im Allitera 

Verlag, München, 2003.

Frommhold, Alfred, Hundertundzehn Jahre Verlag Rütten & Loening Berlin 1844 bis 1954, 

Rütten & Loening, Berlin, 1954.

Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905 – 1913, Mij. Voor Goede en Goedkoope Lectuur, 

Amsterdam, 1915.

Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert, Band 1: Das Kaiserreich 

1870 – 1918. Im Auftrag des Börsenvereins des deutschen Buchhandels herausgegeben von 

der Historischen Kommission, Buchhändler-Vereinigung gmbh, Frankfurt am Main, 

2001. (3 Teilen).

Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert, Band 2: Weimarer Repu-

blik 1918 – 1933. Im Auftrag des Börsenvereins des deutschen Buchhandels herausgegeben 

von der Historischen Kommission, K.G. Saur, München, 2007. (2 Teilen).

Glas, Frank de, Nieuwe lezers voor het goede boek, De Wereldbibliotheek en ‘Ontwikkeling’/

De Arbeiderspers vóór 1940, Uitgeverij Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1989.

Grave, Jaap, ‘Else Otten: vertaler in een “fieberhaft hastenden Zeit”’, in Jaarboek Letterkun-

dig Museum, 6, Den Haag, 1997, p. 1-21.

Grave, Jaap, Zulk vertalen is een werk van liefde. Bemiddelaars van Nederlandstalige literat-

uur in Duitsland, 1890 – 1914. Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2001

Greven, Elsbeth, Freud uitgeven, Boom, Amsterdam, 2006.



347

G e r a a d p l e e g d e w e r k e n

Haan, Jacques den, Onderweg, vallen en opstaan in de cultuurgeschiedenis, deel 3, negen-

tiende eeuw, twintigste eeuw. j.m. Meulenhoff, Amsterdam, 1966.

Hagers, Piet, Het doel der vereeniging is vereniging, 175 jaar Vereeniging ter bevordering van 

de belangen des Boekhandels, 1815 – 1990, Waanders uitgevers, Zwolle, 1990.

Halbertsma, e.h. Volhardt & Waeckt, 100 jaar Van Holkema & Warendorf, Van Holkema & 

Warendorf, Houten, 1992.

Haug, Christine und Vincent Kaufmann, (Hrsg.), Kodex, Jahrbuch der Internationalen 

Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, Jahrbuch 3. 2013, Buchzerstörung und Buchvernich-

tung, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2013.

Hauser, Otto, Die niederlandische Lyrik von 1875 – 1900, (Eine Studie und Überzetsungen 

von Otto Hauser). Großenhain, Verlegt bei Baumert & Ronge, 1901.

Heilbron, Johan, Wouter de Nooy en Wilma Tichelaar, (red).’, Waarin een klein land, Ned-

erlandse cultuur in internationaal verband, Prometheus, Amsterdam, 1995.

Hellwald, Ferdinand von & Schneider, Lina, Geschichte der Niederlandischen Litteratur, 

(mit Benutzung der hinterlassenen Arbeit von Hellwald verfaßt und durch Proben veran-

schaulicht), Friedrich,  Leipzig, 1887.

Hintermeier, Mara und Raddatz, Fritz j. (Hrsg.), Rowohlt Almanach 1908 – 1962, Mit einem 

Vorwort von Kurt Pinthus und der vollständigen Bibliographie von 1908 – 1962, Rowohlt, 

Reinbek, 1962.

Hundertfünfundzwanzig Jahre Rütten & Loening 1844 – 1969, Ein Almanach. Rütten & 

Loening, Berlin, 1969.

Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 20/2013, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen & Ne-

derlandse Boekhistorische Vereniging, Leiden, 2013.

Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 21/2014, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen & Ne-

derlandse Boekhistorische Vereniging, Leiden, 2014.

Janssen, Suzanne, Grenzeloze literatuur? Een vergelijkend onderzoek naar het internato-

nale gehalte van de literaire berichtgeving in Duitse, Franse, Nederlandse en Amerikaanse 

kranten in 1955 en 1993, in: Broomans, Petra, e.a (red.), Object: Nederlandse literatuur in het 

buitenland. Methode: onbekend, Barkhuis, Groningen, 2006, p. 165-187.

Jubileum Catalogus 1887 – 1947, l.j. Veen, Amsterdam, 1947.



348

C o u p e r u s  b i j  d e  b u r e n

Supplement Jubileum Catalogus tot 1962, l.j. Veen, Amsterdam, 1962.

Kastner, Barbara, Der Buchverlag der Weimarer Republik 1918 – 1933, Eine statistische Ana-

lyse. Dissertation, München, 2005. 

Kastner, Barbara, Statistik und Topographie des Verlagswesens, in: Geschichte des deut-

schen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert, Band 2: Weimarer Republik 1918 – 1933. Im 

Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels herausgegeben von der Histori-

schen Kommission, k.g. Saur, München, 2003, Teil 2. S. 300-367.

Klostermann, Rudolf, Das Urheberrecht an Schrift- und Kunstwerken, Abbildingen, Com-

positionen, Photographien, Mustern und Modellen, nach deutschem und internationalem 

Rechte, Vahlen, Berlin, 1876.

Kohlmayer, Rainer, Literarisches Übersetzen: Die Stimme im Text. In: DAAD (Hrsg.), 

Germanistentreffen Deutschland – Italien 8.-12.10.2003. Dokumentation der Tagungsbeitra-

ge. DAAD: Bonn, 2004, S. 465-486.

Koszyk, Kurt, Deutsche Presse im 19. Jahrhundert, Geschichte der deutschen Presse, Teil ii, 

Colloquium Verlag, Berlin, 1966.

Koszyk, Kurt, Deutsche Presse 1914 – 1945, Geschichte der deutschen Presse, Teil iii, Collo-

quium Verlag, Berlin, 1972.

Krimpen, Huib van, Boek: over het maken van boeken, Gaade, Veenendaal, 1986.

Kruseman, a.c., Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel 

gedurende de halve eeuw 1830 – 1880. p.n. van Kampen, Amsterdam, 1886.

Kuitert, Lisa, ‘Cees Nooteboom en zijn hof van cassatie. Over de receptie van zijn werk in 

het buitenland. In: Bekkering, h. e.a. (red.), Ik had wel duizend levens en ik nam er maar één! 

Cees Nooteboom (schrijversprentenboek 40), 1997, p. 252-256.

Kuitert, Lisa, ‘De uitgeverij en de symbolische productie van literatuur: een historische 

schets 1800 – 2008’, in Stilet. Tydskrif van die Afrikaanse Letterkundevereniging, 2009, 

p. 67-87.

Kuitert, Lisa, De waarde van woorden. Over schrijverschap, Vossiuspers, UvA, 2002.

Kuitert, Lisa, Het ene boek in vele delen, De uitgave van literaire series in Nederland, 1850 – 

1900, De Buitenkant, Amsterdam, 1993.

Kuitert, Lisa, Het uiterlijk behang. Reeksen in de Nederlandse Literatuur, 1945 – 1996. De 

Bezige Bij, Amsterdam, 1997.



349

G e r a a d p l e e g d e w e r k e n

Langenbucher, Erich (Hrg), Jahrbuch des Deutschen Leihbuchhandels, 2. Auflage, 1942-

1943, Verlag des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler, Leipzig, 1943.

Lente, d van, o. de Wit, Geschiedenis van de grafische techniek in Nederland in de 19e eeuw, 

kgvo, Amstelveen, 1993.

Lindemann, Margot, Deutsche Presse bis 1815, Geschichte der deutschen Presse, Teil i, Collo-

quium Verlag, Berlin, 1969.

Linn, Stella, Meten is weten? Kanttekeningen bij de compliatie van een bibliografie als basis 

voor receptieonderzoek naar de Nederlandse literatuur in vertaling, in: Broomans, Petra, 

e.a (red.), Object: Nederlandse literatuur in het buitenland. Methode: onbekend, Barkhuis, 

Groningen, 2006, p. 37-55.

Louis Couperus – Bibliographie, met inleiding van Henri Borel, Boekhandel Hijman, Sten-

fert Kroese en van der Zande, Arnhem, 1923

Lubbers, Arnold, Van Selbsthilfeorganisation des Bürgertums tot petites sociétés démocra-

tiques. Over sociale achtergronden, de keuze van lectuur en de functies van vrijwillige 

leesinstituties in West-Europa rond 1800 in: De gulden passer, jrg. 90, 2012-1. p. 7-45.

Maanen, w. van, Maarten Maartens, Poet and Novelist, dissertatie, Noordhoff, Groningen, 

1928. 

Mathijsen, Marita, Naar de letter, Handboek editiewetenschap, knaw Press, Amsterdam, 

2010.

Max, r. Frank, Der Reclam Verlag, Eine kurze Chronik, Philipp Reclam jun. Stuttgart. 2012.

McKenna, Stephen, Tex. A chapter in the Life of Alexander Teixeira de Mattos. Thornton 

Butterworth Limited, London, 1920.

Meerkerk, Edwin van, ‘Dyades, lijnendragers en netwerken, Een model voor bestuder-

ing van de productie, distributie en consumptie van het gedrukte woord in de achttiende 

eeuw’. In: Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw, Jaargang 2003, p. 160-175.

Meiner, Annemarie, Der Deutsche Verlegersverein 1886 – 1935, Leipzig/Kantat, 1936.

Melis, Urban van, Die Buchgemeinschaften in der Weimarer Republik, mit einer Fallstudie 

über die sozialdemokratische Arbeiterbuchgemeinschaft, Der Bücherkreis, [ Bibliothek des 

Buchwesens, band 13] Anton Hiersemann, Stuttgart, 2002.



350

C o u p e r u s  b i j  d e  b u r e n

Menz, Gerhard, Kulturwirtschaft, Linder, Leipzig, 1933.

Meulen, r. van der, Boekhandel en Bibliographie, Theorie en praktijk. a.w. Sijthoff, Leiden, 

1883.

Meulen, r. van der, Boekhandel en Bibliographie, Theorie en praktijk. Derde herziene en ver-

meerderde druk.  a.w. Sijthoff, Leiden, 1905.

Meulen, r. van der, De Boekenwereld, Theorie en practijk van den Boekhandel, benevens het 

meest wetenswaardige van de daaraan verwante vakken. a.w. Sijthoff, Leiden, 1897.

Meulen, r. van der, De courant, geschiedkundig en vergelijkend overzicht der nieuwsbladen 

van alle landen. a.w. Sijthoff, Leiden, z.j.

Meulen, r. van der, Over de liefhebberij voor boeken. voornamelijk met het oog op Het boek 

vóór onze dagen. a.w. Sijthoff, Leiden, 1896.

Micheels, Pauline, Geen vogel kan van louter fluiten leven, Vereniging van Letterkundigen 

1905 – 2005, Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2006.

Miedema, Niek, Een dampkring van cultuur. De premie-uitgaven van de Wereldbiblioth-

eek-Vereniging 1925 – 1986. Uitgeverij Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1995.

Mittelstaedt, Johannes, und Curt Hillig, Das Verlagsrecht: Reichgesetz über das Verlagsrecht 

vom 19. Juni 1901 mit Erläuterungen und einem Anhange enthaltend das Reichsgesetz betref-

fend das Urheberrecht an Werken der Litteratur und Tonkunst vom 19. Juni 1901, Verlag von 

s. Hirzel, Leipzig, 1901.

Moser, Doris, Arno Russegger, Constanze Drumm (Hrsg), Neues vom Buch, StudienVerlag, 

Innsbruck, Wien, Bozen, 2011.

Müller, August, Lehrbuch der Buchdruckerkunst, 9. verbesserte und vermehrte Auflage, 

Verlagsbuchhandlung j.j. Weber, Leipzig, 1913.

Nieuwe Literatuurgeschiedenis, Overzicht van de Europese letteren van Homerus tot heden, 

3 delen, j.m. Meulenhoff, Amsterdam, 1994.

Olbrich, Wilhelm, Einführung in die Verlagskunde, dritte auflage, Verlag Karl w. Hierse-

mann, Leipzig, 1945.

Oss, S.F. van, Vijftig jaren journalist, h.p. Leopolds Uitgeversmij. n.v., Den Haag, 1946.

Over Louis Couperus, De samenwerkende uitgevers, Amsterdam 1952.



351

G e r a a d p l e e g d e w e r k e n

Paschke, Max und Philipp Rath, Lehrbuch des Deutschen Buchhandels, Erster Band, Verlag 

des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler, Leipzig, 1908.

Paschke, Max und Philipp Rath, Lehrbuch des Deutschen Buchhandels, Zweiter Band, Vier-

te vermehrte und verbesserte auflage, Verlag des Börsenvereins der Deutschen Buchhänd-

ler, Leipzig, 1918.

Pataky, Sophie, Lexikon deutscher Frauen der Feder, Bd. 1. Berlin, 1898.

Pauwels, Jan, ‘Méér dan een mode-koorts’ Guido Gezelle en zijn postume uitgever Lambertus 

Jacobus Veen, 1901 – 1919, Peeters, Leuven, 2005.

Poorternaar, Jan, Van prenten en platen, In den Toren, Amsterdam, z.j.

Ridder, A. de, Bij Louis Couperus, l.j. Veen, Amsterdam, 1917.

Rautenberg, Ursula (Hrsg.), Buchwissenschaft in Deutschland. Ein Handbuch. De Gruyter 

Saur, Berlin, New York, 2013.

Rossbacher, Karlheinz, Heimatkunstbewegung und Heimatroman. Zu einer Literatursozio-

logie der Jahrhundertwende, Stuttgart, Ernst Klett, 1975.

Rundle, Christopher and Kate Sturge, Translation under Fascism, Palgrave Macmillan, Ba-

singstoke, 2010.

Salverda, Murk, Niederländische Literatur in deutscher Übersetzung, Niederländische 

Botschaft, Bonn, z.j.

Schenda, Rudolf, Volk ohne Buch, Studien zur Sozialgeschichte der populären Lesestoffe 1770 

– 1910, Frankfurt /M., Klostermann, 1970.

Schlawe, Fritz, Literarische Zeitschriften, 1885 – 1910. j.b. Metzlersche Verlagsbuchhand-

lung, Stuttgart, 1961.

Schmidt, Rudolf, Deutsche Buchhändler – Deutsche Buchdrucker – Beitrage zu einer Fir-

mengeschichte des deutschen Buchgewerbes. 6 Bände in 1 Band. Georg Olms Verlag, 

Hildesheim, New York, 1979

Scholl, Bernadette, Buchgemeinschaften in Deutschland, 1918 – 1933, Dissertation, Göttin-

gen, 1990.

Schramm, prof. dr. Albert, Schreib- und Buchwesen einst und jetzt, Verlag Quelle & Meyer, 

Leipzig, 1921.



352

C o u p e r u s  b i j  d e  b u r e n

Schriks, Chris, Canon van het uitgevers- en auteursrecht, een route in vijftig data [1450 – 

1950], Kluwer, 2011.

Schulze, Friederich, Der Deutsche Buchhandel und die geistigen Strömungen der Letzten 

Hundert Jahre, Verlag des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler, Leipzig, 1925.

Stoep, d. Van der (red.), Het lam voor de glazen, Opstellen over een eeuw boekbedrijf 1877 – 

1977, Amboboeken, Baarn, 1977.

Swaan, Abram de, Zorg en de staat, Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de 

Verenigde Staten in de nieuwe tijd, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 1989.

Thissen, Siebe, De spinozisten. Wijsgerige beweging in Nederland, (1850 – 1907), sdu Uit-

gevers, Den Haag, 2000.

Tricht, h.w. van, ‘Louis Couperus als Briefschrijver’. in: Maatstaf, Maandblad voor lette-

ren, 1963 nr. 3/4, p.145-232.

Tricht, h.w. van, Louis Couperus, een verkenning, Den Haag, 1960.

Uffelen, Herbert van, ‘Cees Nooteboom en het succes van de Nederlandse literatuur in het 

Duitse taalgebied. Het ‘Nooteboom-effect’ In: Literatuur. Jaargang 10 (1993), p. 252-256.

Uffelen, Herbert van, Moderne niederländische Literatur im deutschen Spachraum, 1830 – 

1990. Lit, Münster, Hamburg, 1993.

Uffelen, Herbert van, ‘Toeval dat na de gebeurtenis noodzaak bleek.’ Over de onbeschrijfe-

lijke onbeschrijfbaarheid van de Nederlandse literatuur in het buitenland. www.Literatur im 

Kontext/Rezeption.

Uhl, Gustav, Unterrichtsbriefe für Buchhändler, Ein Handbuch der Praxis des gesamten 

Buchhandels. Band 1, Verlag von Gustav Uhl, Leipzig, 1896.

Unwin, Stanley, De uitgeverij in haar ware gedaante. n.v. Leiter-Nypels, Maastricht, z.j.

Vanrusselt, r., Multatuli in het Duitse cultuurgebied, Leuven, 1982. (Diss.) en Dom, Ignaas, 

Deutsche Ausgaben der Werke Timmermans’ in: B. Schwering, I. Dom (Red.): Jahrbuch 

der Felix Timmermans-Gesellschaft i, 1990.

Veen, Egbert a., Een Friesch koopmansgeslacht. Het geslacht Veen. l.j. Veen’s Uitgevers-

maatschappij n.v., Amsterdam, 1947.



353

G e r a a d p l e e g d e w e r k e n

Veen, Ruud, ‘Al die aanvragen om kostelooze vertalingen’. De vliegende start van Louis 

Couperus in Duitsland,  in: De boekenwereld, jg. 28, nr. 5, 2012, p. 275-287. 

Veen, Ruud, ‘All those requests for translations without a fee’- The flying start of Louis 

Couperus (1863 – 1923) in Germany, in: Quaerendo, vol. 43, no. 3, 2013, p. 238-268.

Vliet, h.t.m. van, Die zaak van prachtdrukken, De briefwisseling tussen Julius de Praetere en 

l.j. Veen., De Carbolineum Pers, Kalmthout, 2011.

Vliet, h.t.m. van, Eenheid in verscheidenheid, Over de werkwijze van Louis Couperus, Uit-

geverij l.j. Veen, Amsterdam/Antwerpen, 1996.

Vliet, h.t.m. van (Ed.), Louis Couperus en l.j. Veen, Bloemlezing uit hun correspondentie. 

Uitgeverij l.j. Veen, Utrecht/Amsterdam, 1987.

Vliet, h.t.m. van, (Ed.), Louis Couperus, de correspondentie, twee delen, Athenaeum-Polak 

& Van Gennep, Amsterdam, 2013.

Vliet, h.t.m. van, Versierde verhalen, de oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus’ 

werk [1884 – 1925]. Uitgeverij l.j. Veen, Amsterdam/Antwerpen. 2000.

Vodosek, Peter, (Hrsg.), Das Buch in Praxis und Wissenschaft: 40 Jahre Deutsches Bucharchiv 

München; eine Festschrift. Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1989.

Vogel, Albert, Louis Couperus, een schrijversleven, tweede, herziene druk, Elsevier Manteau, 

Amsterdam/Brussel, 1980.

Vogel, Albert, De man met de Orchidee, het levensverhaal van Louis Couperus, Nijgh & Van 

Ditmar, 1973.

Voorst, Sandra, Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun 

vertaalde fondsen 1945-1970. sdu Uitgevers, Den Haag, 1977.

Winterhoff, Edmund: Die Krisis im deutschen Buchhandel als Folge seiner Kartellierung, 

Braun, Karlsruhe, 1927.

Wittmann, Reinhard, Geschichte des deutschen Buchhandels, Ein Überblick, Verlag c.h. 

Beck, München, 1991.

Zondergeld, Rein a., De wouden van Mykene, Else Otten als vertaalster van Couperus. In: 

Arabesken 15e jaargang, nr. 30, nov. 2007. p. 35-39.



354

C o u p e r u s  b i j  d e  b u r e n

Bronnenlijst

Bibliotheek van de Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 

Bijzondere Collecties, u.b. Amsterdam

 Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel und verwandte Geschäftszweige

 Adresboeken Nederlandse boekhandel

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag kb

 Collectie Eekhof

 Delpher: Nieuwsblad voor den boekhandel en overige kranten en tijdschriften.

Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag lmd

 Signatuur: ljv Correspondentie

 Signatuur: Else Otten c. 383

 Collectie Louis Couperus Genootschap, signatuur lcg

Deutsche Nationalbibliothek, Leipzig

 Catalogi van Duitse uitgevers

Deutsches Buch- und Schriftmuseum, Leipzig

Sächsische Landesbibliothek, Dresden

Deutsche Adressbücher 1892-1930

 Leipzig

 Dresden

Universität Wien

 Literatuur im Kontext

Familiearchief Veen, Culemborg

 veen@couperus-collectie.nl

Couperuscollectie Veen, Culemborg



355

Summary

The central question of this research concerning publishers and editions of Couperus in 

Germany is how these editions were achieved and exploited.

 The introduction describes the motive for this research, since much research was al-

ready carried out by prominent researchers concerning Couperus. This research, how-

ever, mainly concerns the contents of Dutch editions. Research into translated works by 

Couperus into German, scarcely any attention is paid as to how the publishers exploited 

these works and what the relations were between the various actors. Chapter one pleads 

to embed the research in the publishing history and to connect to the wide cultural and 

historical approach within this science. This research opted for works by one author and 

in one country. It looks at who was involved in the translation, the relationship with the 

original author and his publisher, the relationship with the translator and the publisher of 

the translated work. Research was done on how the publisher put the work on the market, 

in which editions and which varieties.

 Couperus was not only translated into German, but also in ten other languages. Ger-

many was however the leader with 23 titles, the first translation dates from as early as 1892. 

Second were the English translations, only few titles were translated into other languages. 

The introduction closes with a short biography of Louis Couperus.

Chapter two sketches the book trade in German, where the political-economic climate se-

riously influenced the cultural climate at the change of the century, and in particular be-

tween the two World Wars. The publisher, as part of the cultural industry, had to take into 

account several developments in this language area. Because of the industrial revolution 

and the economic growth during the second half of the 19th century a cultural climate was 

created whereby interest for translated literature could grow. Periodicals and newspapers 

had columns in which literary developments abroad were reported. New periodicals were 

published which almost exclusively dealt with translated literature, including complete 

translations in subsequent numbers. An important part thereof was later published as a 

book, sometimes by the publisher of the periodical, but equally by a different publisher. In 

this cultural climate around 1900, Couperus had an opportunity to be published in Ger-

many. Couperus was considered in Germany as the most important innovator of Dutch 

literature. The interest for translated literature lasted only a short time, also for Couperus. 

Before 1900 five translations were published, between 1900 and 1910 only one. It is to be 

noted that during the difficult economic years during and after World War i, interest in 

Couperus increased again, between 1916 and 1929 seventeen translations were published.

 Because of the importance of the context in which publishers operated, an outline is 

given of the copyrights aspects which played a role concerning translations. During the 

first period translators, without consent by the author, could offer translations to publish-

ers who were only obliged to pay the translator. After 1912 Dutch authors obtained also 

legal protection in Germany. Publishers could no longer publish new translations with-

out the author’s consent. Since before 1912 translators were free to make translations, it 
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occurred that two translations of one title, Extaze, was almost simultaneously published 

by different publishers.

 Similar to the Netherlands, the German publishing trade was strongly organized and 

the booktrade strongly regulated. Both the ways of publishing and business practices were 

identical in both countries. Often two editions were published at the same time, a sewn 

and a bound edition at a fixed price. In countries like France and Italy publishers offered 

only a sewn edition, while in Great Britain and the usa only a bound edition was pub-

lished.

 Translators played a decisive role in Couperus’ success in Germany, as outlined in chap-

ter three. Else Otten translated 18 out of 23 published titles. She played a decisive role in 

Couperus’ success. Out of the 18 translations one was published during the first period 

around 1900, the remaining between 1916 and 1929. She invested herself in an author 

and took the risk to make a translation without the assurance that the translation would 

be published. That Else Otten had a commercial sense can be deducted from the conflict 

with Herman Heijermans and the contracts with German publishers. When Heijermans, 

during Else Otten’s sickness, could not wait and had the translation done by someone else, 

Otten took her revenge by selling Heijerman’s translations without authorization nor 

compensation.

 Raché, the first to translate Couperus, was important because as a journalist and editor 

he regularly paid attention to Couperus and Dutch literature. The other four translators 

only managed to have one translation published, all of them during the period around 

1900.

 Else Otten made a living out of her translations, during the good years she employed 

staff to edit the dictated translations. From a contract that was discovered, it can be deduct-

ed that Couperus provided her a good source of income. She bought the translation rights 

for f450,00 (M. 675,00) and received from the publisher M. 7.000,00. The contract was 

signed in 1919, before the money devaluation. After the death of Couperus she concluded 

a contract in 1925 with Elisabeth Couperus for Iskander. For these rights she paid compar-

atively considerably more, f1.800,00. Why she paid more than the usual can not be ex-

plained, but it could well be that Else Otten did so because the widow Elisabeth Couperus 

was not well off.

 The importance of the concerned publishers are explained in chapter four. Amongst 

the Dutch publishers only Veen has been actively promoting translations. Veen, the most 

important publisher of Couperus, published 30 out of 47 individual titles, of which three 

were obtained through the buy-out of another publisher. Because of the meager sales Veen, 

at a certain moment, was not inclined to pay the high fees Couperus requested, and from 

1911 on other publishers entered the scene. After 1915 Veen never published a single new 

title by Couperus. The most important other publishers were Van Holkema & Warendorf 

with five titles during the period from 1911 through 1925 and Nijgh & Van Ditmar with six 

titles during the period from 1917 through 1925. The history and the relationship of Dutch 

publishers with Couperus is briefly related.

 In Germany around 1900, like in the Netherlands, most publishing companies were di-

versified enterprises, that is to say that they marketed literature, scientific works as well as 
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educational editions. These companies equally often published periodicals based on the 

company’s various specializations. After 1900 companies specialized in literature were 

founded, of which Borngräber (1907), Müller (1903) and Rowohlt (1908) were the best 

known of having published Couperus. The founders of the so-called ‘Kulturverleger’ often 

had close ties with artistic groups. While describing German publishers, it also relates on 

the why and how titles by Couperus were transferred to different publishers. The econom-

ic problems during the twenties were the reasons for these transfers. Because of the lack of 

funds publishers had to sell parts of their activities, therefore one title could be issued by 

more than one publisher. Another important factor was the creation of book clubs in the 

Republic of Weimar. Three titles by Couperus were published by book clubs. Out of 23 

published translations, 18 companies were involved. Out of six translations, reprints were 

issued by a different publishing company, while the remaining titles were published with a 

new cover by a book club.

The main focus of the research is on the books. Research shows that many variations of 

bindings of a single print of a single title that Dutch publishers brought on the market, 

was not only a Dutch phenomenon. German publishers issued, besides different editions, 

equally different binding variations of the same book. Chapter five relates the publishing 

history of the titles, the reason for the transfer of one company to another, and the dif-

ferent published variations. One publisher managed to issue systematically five different 

variations of the bound edition, in leather, in linen, in paper, in half leather, and half lin-

en covers. Within the binding variations there are also colour variations. Like the Dutch 

publishers, these several binding varieties were not documented by the company. Another 

factor that complicated the research is the fact that because of hostilities much of archived 

materials was destroyed, in particular during World War ii. Also, compared to the Neth-

erlands, there remain few historical sources that could be researched through the internet, 

such as digitalized newspapers and periodicals.

 It is interesting that the taste of Dutch and German readers is different. The most suc-

cessful Couperus titles in the Netherlands were less successful in Germany. The most suc-

cessful title, the translation of De berg van licht, Heliogabal was 8 times reprinted in Ger-

many with a total of at least 25.000 copies. The Dutch edition was printed only once with 

2.500 copies. The most successful Dutch Couperus’ title Majesteit was reprinted 7 times 

with an estimation of 25.000 copies, the same title was only two times printed in Germany 

in an estimated number of 2.000 copies.

The final chapter connects various elements and draws conclusions.

 The main difference between Dutch and German publishers is the fact that Couperus 

changed his publishers in the Netherlands because of money aspects. In Germany, Otten 

had to insist and convince publishers to accept or to reprint a title. Publishing companies 

often did not risk a reprint and did not invest in a particular author.

 One of the most important conclusions is that without Otten’s faith in Couperus, he 

certainly would not have been so successful in Germany, success being a relative notion. 

Some 150.000 copies of Couperus’ titles were printed, whereas of these same titles approx-

imately 125.000 copies were printed. Of course, the German language area is many times 
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larger than the Dutch area. Initial editions of translated works were not much larger than 

those of the original titles in the Netherlands.

 One of the reasons for the existence of so many variations is the lifespan of a particular 

edition. If an edition was quickly sold out, less copies had to be bound, hence less varia-

tions.

Babel was reprinted three times within twelve months. Besides the three different edi-

tions, sewn, bound in a paper and half leather cover, no other externally different variations 

were found.

The reprint of Xerxes by publisher Oostergaard has certainly known a long lifespan. Be-

sides three different editions, sewn, leather bound, and half leather, three variations of the 

leather binding are known. Of the half linen binding, a variation with a linen cover and 

a paper cover exist. There are also differences noted regarding the spinelabel. Most likely 

among the last copies to be bound, a full linen binding was done. All in all, at least seven 

binding variations of a single print. The many variations indicate that the German pub-

lisher, based on expected sales during the same year, estimated the number of copies to be 

bound, cut the binding costs by opting for a cheaper variety. For example, linen covers for a 

first edition, at a later stage a paper cover or a full paper edition.

 This phenomenon was thoroughly researched in this study. It is to be expected that li-

braries and rare and secondhand bookshops will pay attention to both the edition and its 

variations.

 The accessibility of regional newspapers and periodicals, through digitalization, shall 

certainly result in more details about Couperus. It is equally possible that more translations 

of short stories by Couperus, sold by Else Otten to editorial offices and publishers, will 

surface in local and regional newspapers and periodicals.
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Kurzfassung

In dieser Dissertation zu Couperus’ Verlegern und Ausgaben in Deutschland ist die Haupt-

frage, wie diese Ausgaben in Deutschland zustande kamen und vermarktet wurden.

Die Einführung beschreibt den Anlass dieser Forschungsarbeit. Es gibt nämlich schon 

viele Arbeiten zu Couperus von angesehenen Forschern. Diese Forschungsarbeiten aber 

handeln fast ausschließlich vom Inhalt der niederländischen Werke. In der Forschung nach 

übersetzten Werken von Couperus in Deutschland gilt das Interesse aber kaum der Frage, 

wie die Verleger diese Werke vermarkteten und wie die Verhältnisse zwischen den unter-

schiedlichen Spielern waren. Die Einführung schließt ab mit einer kurzen biographischen 

Skizze des Couperus.

 Im ersten Kapitel wird befürwortet, diese Dissertation der Buchwissenschaft ein zu 

gliedern und an das breite kulturwissenschaftliche Verfahren dieser Disziplin an zu schlie-

ßen. Diese Forschungsarbeit beschränkt sich auf die übersetzten Werke eines einzigen Au-

tors in einem einzigen Lande. Es wurde ermittelt wer alles an die Übersetzung beteiligt 

war, wie das Verhältnis war zu dem ursprünglichen Autor und seinem Verleger sowie zu 

dem/der Übersetzer(in) und dem Verleger des übersetzten Werkes. Zudem wurde ermit-

telt wie der Verleger das Werk vermarktete und zwar in welchen Editionen und Varianten. 

Couperus wurde nicht nur ins Deutsche übersetzt, sondern auch in zehn andere Sprachen. 

Deutschland führte diese Reihe aber an mit 23 Titeln; die erste Übersetzung stammt schon 

aus 1892. Die englischen Übersetzungen kamen an guter zweiter Stelle, in allen übrigen 

Sprachen erschienen jeweils nur wenige Werke.

Das zweite Kapitel beschreibt den Büchermarkt in Deutschland, wo das politisch-wirt-

schaftliche Klima der Jahrhundertwende und der Periode zwischen beiden Weltkriegen 

die kulturelle Lage in erheblichem Masse mitbestimmte. Der Verleger, als Glied der Kultur-

industrie, musste zahlreiche Entwicklungen in diesem Sprachraum berücksichtigen. Un-

ter anderen durch die industrielle Revolution und das wirtschaftliche Wachstum in der 

zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts war ein kulturelles Klima entstanden in 

dem das Interesse an übersetzte Literatur wachsen konnte. Zeitschriften und Zeitungen 

enthielten Abteilungen in denen über die literarischen Entwicklungen im Ausland berich-

tet wurde. Es erschienen sogar Zeitschriften in denen fast ausschließlich über übersetzte 

Literatur berichtet wurde, mit kompletten Übersetzungen in Feuilletonform. Ein ansehn-

licher Teil wurde dann später auch in Buchform veröffentlicht. Das könnte bei demselben 

Verleger der Zeitschrift stattfinden, aber auch bei einem anderen. In diesem Kulturklima 

erwuchs für Couperus die Chance, auch in Deutschland zu publizieren. Couperus wur-

de in Deutschland betrachtet als wichtiger Erneuerer der niederländischen Literatur. 

Das Interesse an übersetzte Literatur war aber von kurzer Dauer, auch für Couperus. Vor 

1900 erschienen fünf Übersetzungen, zwischen 1900 und 1910 nur eine. Auffällig ist, 

dass in den schwierigen Jahren während des Ersten Weltkrieges und danach das Inte-

resse an Couperus wieder wuchs: zwischen 1916 und 1929 erschienen 17 Übersetzungen. 
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 Weil der Kontext in dem Verleger handelten wichtig ist, werden auch die verlagsrecht-

lichen Aspekte kurz beschrieben die bei Übersetzungen eine Rolle spielten. In der ersten 

Periode konnten Übersetzer den Verlegern ohne Mitwirkung des Autors Übersetzungen 

anbieten und brauchten diese Verleger nur die Übersetzer dafür zu zahlen. Nach 1912 aber 

erhielten niederländische Autoren auch in Deutschland verlagsrechtlichen Schutz. Ab 

dann konnten Verleger ohne Zustimmung des ursprünglichen Autors keine Übersetzun-

gen mehr herausgeben. Weil es Übersetzern bevor 1912 zustand, Übersetzungen herzu-

stellen, konnte es passieren das von einem Titel, Extaze, fast gleichzeitig zwei Übersetzun-

gen bei zwei verschiedenen Verlagen erschienen.

 Wie in den Niederlanden, war auch die deutsche Buchindustrie kräftig organisiert und 

war der Handel in Büchern stark reguliert. Sowohl Verlagsmethoden wie Handelspraxis 

sind in beiden Ländern fast gleich. Meistens kamen gleichzeitig zwei Editionen auf den 

Markt: eine broschierte und eine gebundene zu jeweils fixierten Verkaufspreisen. In Län-

dern wie Frankreich und Italien gaben Verlage meistens nur eine broschierte Edition her-

aus, während sie in England und Amerika oft nur eine gebundene Edition herausgaben.

 Die Übersetzer haben eine entscheidende Rolle gespielt beim Erfolg des Couperus in 

Deutschland, so ergibt sich aus dem dritten Kapitel. Else Otten hat 18 der 23 herausgege-

benen Titel übersetzt. Sie hat die entscheidende Rolle gespielt beim Erfolg des Couperus. 

Von den 18 Übersetzungen erschien eine in der ersten Periode um 1900, den Rest zwischen 

1916 und 1929. Sie investierte in einen Autor und ging Risiken ein, indem sie Übersetzun-

gen herstellte ohne die Gewissheit dass diese auch tatsächlich herausgegeben werden wür-

den. Dass Else Otten ein geschäftstüchtiger Charakter war, geht unter anderem hervor aus 

dem Konflikt mit Herman Heijermans und aus den Kontrakten mit deutschen Verlegern. 

Nachdem Heijermans, während einer Krankheit der Else Otten, nicht warten wollte und 

die Übersetzung einem anderen überließ, übte Otten Rache indem sie Übersetzungen von 

Heijermans‘ Werken verkaufte ohne Genehmigung oder Bezahlung.

 Raché, der auch die erste deutsche Übersetzung von Couperus verfasste, war daneben 

wichtig, weil er Couperus und der niederländischen Literatur als Journalist und Redakteur 

regelmäßig Aufmerksamkeit widmete. Die übrigen vier Übersetzerinnen haben jeweils 

nur eine Übersetzung bei einem Verleger unterbringen können; alle in der Periode um 

1900.

 Else Otten konnte von ihrer Übersetzungsarbeit leben. In den fetten Jahren hatte sie 

sogar bezahlte Mitarbeiter um die diktierten Übersetzungen herauszuarbeiten. Weil ein 

Kontrakt aufgefunden wurde, konnte ermittelt werden dass sie sehr gut an Couperus ver-

dient hat. Sie kaufte diese Übersetzungsrechte für f 450,00 (M. 675,00) und erhielt vom 

Verleger M. 7.000,00. Der Kontrakt wurde 1919 geschlossen, noch bevor dem Anfang der 

Geldentwertung. Nach Couperus‘ Tod hat sie mit Elisabeth Couperus in 1925 noch einen 

Kontrakt abgeschlossen für Iskander. Für diese Rechte bezahlte sie verhältnismäßig erheb-

lich viel mehr, nämlich f 1.800,00. Weshalb sie dermaßen viel mehr bezahlte, konnte nicht 

ermittelt werden. Es wäre aber ganz gut vorstellbar, dass Else Otten es der Witwe Coupe-

rus gönnte, da diese es nicht vollauf hatte.

 Die Bedeutung der beteiligten Verleger wird in Kapitel vier behandelt. Von den nieder-

ländischen Verlegern hat nur Veen Übersetzungen aktiv gefördert. Veen, der wichtigste 
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Verleger von Couperus, hat 30 von den 47 selbständigen Titel herausgegeben, deren drei 

er von einem anderen Verleger übernommen hatte. Infolge der geringen Verkaufserfolge 

war Veen letztendendes nicht mehr bereit die hohen Honorare zu bezahlen die Couperus 

forderte. Ab 1919 erscheinen denn auch andere Verleger ins Blickfeld. Nach 1915 hat Veen 

keinen einzigen Titel von Couperus mehr herausgegeben. Die wichtigsten anderen Verle-

ger waren Van Holkema & Warendorf mit fünf Titel in der Periode 1911 – 1925 und Nijgh 

& Van Ditmar mit sechs Titel in der Periode 1917 – 1925. Die übrigen sechs Titel erschienen 

bei vier verschiedenen Verlagen. Die jeweiligen Betriebsgeschichten und die Beziehungen 

zwischen Verlegern und Couperus werden kurz beschrieben.

 Wie in den Niederlanden waren die meisten deutschen Verlage um 1900 gemischte 

Betriebe. Das heißt, sie gaben sowohl Literatur, wissenschaftliche Arbeiten wie Schul-

ausgaben heraus. Meistens hatten diese Verlage in ihrem Katalog auch Zeitschriften die 

sich thematisch diesen Spezialisierungen anschlossen. Nach 1900 wurden auch spezifisch 

literarische Verlage gegründet. Davon sind Borngräber (1907), Müller (1903) und Rowohlt 

(1908) die bekanntesten derjenigen, die Couperus herausgegeben haben. Die Gründer 

dieser sogenannten Kulturverleger waren öfters stark liiert an Künstlergruppen. In der 

Beschreibung der deutschen Verleger werden auch die Gründe fur den Übergang von Ti-

teln nach anderen Verlagen behandelt. Die wirtschaftlichen Probleme der zwanziger Jah-

re liegen diesen Übergängen zugrunde. Geldmangel trieb Verleger dazu Katalogteile zu 

verkaufen, weswegen an einem einzigen Titel mehrere Verlage Anteil hatten. Eine nicht 

unwichtige Erscheinung war die der Buchgesellschaften in der Weimarer Republik. Drei 

Titel des Couperus erschienen bei solchen Buchgesellschaften. An den 23 tatsächlich her-

ausgegebenen Übersetzungen waren 18 Verleger beteiligt. Von sechs Übersetzungen sind 

Neuauflagen bei einem anderen Verlag erschienen und eine Restpartie erschien in einem 

neuen Einband bei einer Buchgesellschaft.

Das Zentrum dieser Doktorarbeit ist die Autopsie der eigentlichen Buchbände. Diese Un-

tersuchung zeigt dass der Umstand, dass der niederländische Verleger im Laufe der Jahre 

viele Bindvarianten eines einzigen Titels herausgab, keine typisch niederländische Erschei-

nung war. Auch deutsche Verlage gaben neben den verschiedenen Editionen eines Buches 

auch verschiedene Bindvarianten heraus. Im fünften Kapitel wird die Verlagsgeschichte 

der Titel beschrieben, die Ursache der Verlagswechsel und die der vorgefundenen Varian-

ten. Ein bestimmter Verlag trieb es besonders weit, indem von der gebundenen Ausgabe 

konsequent fünf Varianten herausgegeben wurden: in Leder, Leinen, Papier, Halbleder und 

Halbleinen. Innerhalb dieser Bandvarianten gibt es überdies noch Farbvarianten. Wie bei 

niederländischen Verlagen wurden diese verschiedenen Bindvarianten nicht vom Verlag 

dokumentiert. Ein anderer Umstand der diese Forschungsarbeit hinderte ist die Tatsache, 

dass sehr vieles Archivmaterial durch Kriegshandlungen vernichtet wurden, vor allem 

während des Zweiten Weltkrieges. Im Vergleich zu den Niederlanden sind in Deutschland 

zudem noch ziemlich wenig historische Quellen digitalisiert und im Netz durchsuchbar.  

 Beachtenswert ist, dass der Geschmack der niederländischen Leserschaft sich von dem 

der deutschen unterscheidet. In den Niederlanden erfolgreiche Titel des Couperus hat-

ten in Deutschland weniger Erfolg. Der erfolgreichste Titel, die Übersetzung von De berg 
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van licht, Heliogabal, erzielte in Deutschland acht Neuauflagen mit einer Gesamtzahl von 

25.000 Abzügen. Die niederländische Ausgabe dagegen erlebte nur eine einzige Auflage 

von insgesamt 2.500 Abzügen. Der erfolgreichste niederländische Titel des Couperus war 

Majesteit mit 7 Neuauflagen von schätzungsweise insgesamt 25.000 Abzügen. Dieser Titel 

erzielte in Deutschland aber nur zwei Auflagen von schätzungsweise insgesamt 2.000 Ab-

zügen.

Im letzten Abschnitt werden die verschiedenen Forschungselemente zusammengelegt und 

werden Schlüsse gezogen.

 Der große Unterschied zwischen den Verlegern von Couperus in den Niederlanden und 

Deutschland ist die Tatsache, dass Couperus den Verlag wechselte aufgrund finanzieller Mei-

nungsstreite. In Deutschland aber hat Otten hausieren müssen um das Werk bei Verlagen (er-

neut) unterbringen zu können. Verleger wagten oft keine Neuauflage und investierten nicht 

in einen Autor.

 Eine der wichtigsten Schlussfolgerungen ist, dass, ohne den Glauben der Else Otten an Cou-

perus, dessen Werk in Deutschland nie so erfolgreich hätte werden können. Erfolg ist aber auch 

ein relativer Begriff. Es wurden ungefähr 150.000 Abzüge von Couperus hergestellt, während 

in den Niederlanden von denselben Titeln ungefähr 125.000 Abzüge hergestellt wurden. Und 

das, wo der deutsche Sprachraum viele Male grösser ist als der niederländische. Erste Auflagen 

des übersetzten Werkes waren nicht viel grösser als die ursprünglichen in den Niederlanden. 

 Ein Grund, dass es so viel Varianten gibt, ist die Lauffrist der bestimmten Auflage. War 

eine Auflage rasch vergriffen, so gab es weniger Bindpartien und deswegen weniger Varian-

ten. Von Babel erschienen innerhalb von zwölf Monaten drei Auflagen. Außer den drei ver-

schiedenen Editionen – broschiert, gebunden in Papierband und Halblederband – wurden 

keine äußerlichen Varianten vorgefunden. Die Neuauflage von Xerxes in 1926 beim Verlag 

Oestergaard hat sehr wahrscheinlich eine lange Lauffrist erlebt. Neben den drei verschiede-

nen Editionen – broschiert, Lederband und Halblederband – gibt es drei Varianten von Le-

derbänden. Vom Halblederband gibt es eine Variante mit Leindeckeln und eine mit Papier-

deckeln. Auch in den Rückenschildern sind Unterschiede vorgefunden worden. Vermutlich 

als letzte Bindpartie, wurde auch ein Einband aus Vollleinen hergestellt. Insgesamt gibt es 

also mindestens sieben Varianten einer einzigen Auflage. Die vielen Varianten weisen dar-

auf hin, dass auch der deutsche Verleger aufgrund der vorgesehenen Verkäufe des jeweiligen 

Jahres den Umfang der Bindpartie bestimmte und dass auf die Kosten des Einbandes gespart 

wurde indem man eine billigere Ausführung wählte. Zum Beispiel: man wählte Leindeckel 

für die erste Edition, Papierdeckel für eine spätere Bindpartie oder ein Vollpapiereinband. 

 Diese Erscheinung ist in dieser Doktorarbeit eingehend erforscht worden. Zu er-

warten wäre, dass Bibliotheken und Antiquare in ihren Beschreibungen in Zukunft so-

wohl den Editionsausführungen als den Varianten Aufmerksamkeit widmen werden. 

 Das Erschliessen regionaler Zeitungen und Zeitschriften durch Digitalisierung wird 

ohne Zweifel noch mehr Einzelheiten zu Couperus ans Licht bringen. Ebenso wahrschein-

lich ist es, dass in lokalen wie regionalen Zeitungen und Zeitschriften noch mehr Überset-

zungen von Couperus‘ Kurzgeschichten auftauchen werden, die Else Otten an Redakti-

onsbüros und Verlagen verkauft hat. 
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Bijlage 1 �Chronologische�bibliografie�over�Louis�
Couperus in het Duitse taalgebied.1

1895

-  Raché, p.: Louis Couperus. In: Die Gegenwart, Bd. 47, Nr. 25, Berlin, 22. Juni 1895 -  

S. 393-394. 

1896

-  Busse, k.: Louis Couperus und das jüngste Holland. In: Das Magazin für Litteratur, 

Jg. 65, Nr. 12, BerIin, 21. März 1896 - S. 384-390. 

1897

-  Candiani, r.: Le mouvement littéraire dans les Pays-Bas. In: Cosmopolis, Bd. 8, Nr. 22, 

Berlin, Okt. 1897 - S. 478-494. 

-  g.w.: Novellen: von Louis Couperus. In: Hamburgischer Correspondent (Beilage: 

Zeitung für Litteratur, Kunst und Wissenschaft), Nr. 23, Hamburg, 7. Nov. 1897 - S. 92. 

1898

-  Nooten, e. van: Holland. In: Das literarische Echo, Jg. 1, Berlin, 1898/1899 - S. 448-449. 

-  O.: Die litterarische Bewegung in Holland: von 1815-1897. In: Das Magazin fûr Littera-

tur, Jg. 67, Nr. 1, Berlin, Weimar, 1898 - S. 4-8. 

-  O.: Über holländische Literatur. In: Das Magazin fûr Litteratur, Jg. 67, Nr. 18. Berlin, 

Weimar, 1898 - S. 409-411. 

-  Onbekend, p.: Holland. In: Das literarische Echo, Jg. 1, Berlin, 1898/1899 - S. 972-973. 

-  Otten, e.: Louis Couperus über den Weltfrieden; mit einem Briefe des Dichters. In: 

Die Zeit, Nr. 210, Wien, 1898.

-  Raché, p.: Neue holländische Litteratur. In: Internationale Litteraturberichte, Jg. 5, 

Nr. 14, Leipzig, 1898 - S. 209-211. 

1900

-  Conrat, a.: Holländischer Brief. In: Das literarische Echo, Jg. 3, Berlin, 1900/1901 -  

S. 409-411. 

-  Conrat, a.: Holländischer Brief. In: Das literarische Echo, Jg. 3, Berlin, 1900/1901 -  

S. 704-706. 

-  Raché, p.: Neue holländische Litteratur. In: Das literarische Echo, Jg. 3, Berlin, 

1900/1901 - S. 814-817. 

-  Raché, p.: Neue holländische Litteratur. In: Internationale Litteraturberichte, Jg. 7, 

Leipzig, 1900 - S. 341-343.

1901

-  Conrat, a.: Holländischer Brief. In: Das literarische Echo, Jg. 4, Berlin. 1901/1902 -  

S. 123-124. 
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-  Conrat, a.: Holländischer Brief. In: Das literarische Echo, Jg. 4, Berlin, 1901/1902 - 

 S. 1414-1416. 

-  Conrat, a.: Holländischer Brief. In: Das literarische Echo, Jg. 4, Berlin, 1901/1902 -  

S. 701-703. 

-  Raché, p.: Die jungholländische Lyrik. In: Internationale Litteraturberichte, Jg. 8, Nr.  

22/23, Leipzig, 31. Okt.-14. Nov. 1901 - S. 258-260; 273-274. 

1902

-  Conrat, a.: Holländischer Brief. In: Das literarische Echo, Jg. 5, Berlin, 1902/1903 -  

S. 1139-1141. 

-  Grapperhaus, l.: Aus der niederländischen Litteratur. In: Das literarische Echo, Jg. 5, 

Berlin, 1902/1903 - S. 1095-1103. 

-  Hauser, o.: Die holländische Lyrik von 1880-1900. In: Literarische Warte, Jg. 3,  

München, 1902 - S. 204-207; 257-264; 438-244; 580-584; 730-736. 

-  Hauser, o.: Die klassische Periode der niederländischen Literatur: 1885-1895.  

In: Germania, Jg. 5, Brussel, 1902/1903 - S. 153-160; 220-228; 302-310; 369-375. 

-  Krüger, h.a.: Übersetzungen ausländischer Erzähler. In: Die schöne Literatur, Jg. 3,  

Nr. 22, Leipzig, 15. Nov. 1902 - S. 345-350. 

-  Menkes, h.: Zwei Litteraturen. In: Allgemeine Zeitung, Nr. 7176, Wien, 1902. 

1903

-  Conrat, a.: Holländischer Brief. In: Das literarische Echo, Jg. 6, Berlin, 1903/1904 -  

S. 130-132. 

-  Conrat, a.: Holländischer Brief. In: Das literarische Echo, Jg. 6, Berlin, 1903/1904 -  

S. 1590-1592. 

-  Conrat, a.: Holländischer Brief. In: Das literarische Echo, Jg. 6, Berlin, 1903/1904 -  

S. 715-717. 

1904

-  Conrat, a.: Holländischer Brief. In: Das literarische Echo, Jg. 7, Berlin, 1904/1905 -  

S. 503-505. 

1905

-  Brouwer, j.: Brink, Jan ten: Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de 

19. Eeuw. In: Literarisches Zentralblatt für Deutschland, Jg. 56, Nr. 23, Leipzig, 3. Juni 

1905 - S. 763-764. 

-  Brouwer, j. : Holländische Literatur. In: Die schöne Literatur, Jg. 6, Nr. 1, Leipzig, 1. 

Jan. 1905 - S. 11-13. 

-  Conrat, a: Holländischer Brief. In: Das literarische Echo, Jg. 8, Berlin, 1905/1906 -  

S. 1250-1253. 

-  Grapperhaus, l.: Holländische Neuigkeiten. In: Das literarische Echo, Jg. 8,  

Berlin, 1905/1906 - S. 917-927. 
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1906

-  Brouwer, j.: Niederländische Literatur. In: Die schöne Literatur, Jg. 7, Nr. 22, Leipzig, 

20. Okt. 1906 - S. 428-430. 

-  Conrat, a: Holländischer Brief. In: Das literarische Echo, Jg. 9, Berlin, 1906/1907 -  

S. 894-896. 

1907

-  Haspels, g.f.: Neue Niederländische Literatur. In: Religion und Geisteskultur, Jg. 1, 

Göttingen, 1907 - S. 338-343. 

1910

-  Talen, j.g.: Holländischer Brief. In: Das literarische Echo, Jg. 13, Berlin, 1910/1911 -  

S. 1124-1126. 

1911

-  Talen, j.g.: Holländischer Brief. In: Das literarische Echo, Jg. 14, Berlin, 1911/1912 -  

S. 496-498. 

1912

-  Talen, j.g.: Holländischer Brief. In: Das literarische Echo, Jg. 15, Berlin, 1912/1913 -  

S. 712-715. 

1913

-  Talen, j.g.: Holländischer Brief. In: Das literarische Echo, Jg. 16, Berlin, 1913/1914 -  

S. 1291-1293. 

1916

-  Kellen, t.: Heliogabal: Roman. In: Das literarische Echo, Jg. 19. Berlin, 1916/1917 -  

S. 449-450. 

1917

-  Dülberg, f.: Holländische Dichter und Kunstgelehrte. In: Die Woche, Jg. 19, Nr. 28, 

Berlin, 1917 - S. 969-972. 

-  k.m.: Heliogabal: Roman von Louis Couperus. In: Zeitschrift fûr Bücherfreunde 

(Beiblatt), Jg. 8, Bd. 2, H. 11, Leipzig, Febr. 1917 - S. 593-594.

-  Schlaf, j.: l. Couperus. In: Deutscher Merkur, Bonn, 1917 - S. 198-199.

-  Schmidt, o.e.: l. Couperus. In: Leipziger TagebIatt, Leipzig, 22 Apr. 1917.

-  Tolm.: Heliogabal: Roman: von Louis Couperus. In: Deutsche Rundschau, Jr. 44, Bd. 

173, Berlin, 1917 - S. 286.

1918

-  Kellen, t.: Ein Schauspieler-Roman aus dem alten Rom. In: Das literarische Echo. Jg. 

21, Berlin, 1918/1919 - S. 914-918.
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-  l. Couperus: Die Komödianten, In: Schlesische Zeitung, Breslau, 21. Mai 1918. 

-  Smekal, r.: l. Couperus : Heliogabal. In: Donauland. Jg. i, Nr. 2, Wien, 1918 - S. 1360. 

1919

-  Block p.: Ein Theaterroman: Louis Couperus; Die Komödianten. In: Berliner Tageblatt. 

Berlin, 28. März 1919. 

-  Block p.: Hybris und Liebe: zwei Romane von Louis Couperus. In: Berliner Tageblatt, 

Jg. 48, Berlin, 18. Dez. 1919. 

-  g.w.: Louis Couperus: Die Komödianten. In: Zeitschrift für Bücherfreunde (Beiblatt), 

Jg. 11, Bd. 1, H. 4, Leipzig, Juli 1919 - S. 155. 

-  Knudsen, a.: Couperus, Louis: Die Komödianten. In: Die schöne Literatur, Jg. 20, Nr. 

19, Stuttgart, 13. Sept. 1919 - S. 217-218. 

-  Knudsen, h.: Übertragungen ausländischer Schriftsteller. In: Die schöne Literatur. 

Nr. 19, Leipzig, 13. Sept. 1919 - S. 215-216. 

-  Lebede, h.: Louis Couperus: Die Komödianten. In: Der neue Weg, Jg. 48. Berlin, 1919 

- S. 268-270.

-  Pache, h.: Übertragungen ausländischer Dichter. In: Die schöne Literatur, Nr. 5, 

Leipzig, 1. März 1919 - S. 48-49. 

1920

-  Bieber, h.: Literarische Chronik. In: Der Tag, Berlin, 29. Jan. 1920. 

-  Bieber, h.: Literarische Chronik: Arthur von Schendel ‚Die schöne Jagd‘;  

Louis Couperus‚ Aphrodite in Ägypten‘, In: Der Tag, Berlin, 14. Sept. 1920. 

-  Kellen, t.: Flämische und niederländische Literatur. In: Das literarische Echo, Jg. 23, 

Stuttgart, Berlin, 1920/1921 - S. 1105-1110. 

-  Vossberg, e.: l. Couperus: Die Komödianten. In: Die Bergstadt, Jg. 8, Breslau, 1920 -  

S. 310.

-  Talen, j.g.: Holländischer Brief. In: Das literarische Echo, Jg. 23, Berlin, Stuttgart, 

1920/1921 - S. 874-877. 

1921

-  e.e:s.: Louis Couperus: Aphrodite in Ägypten. In: Zeitschrift fûr Bucherfreunde, Bd. 

2, N.F. 13, Leipzig, 1921 - S. 203. 

-  l.h.: Couperus: Das schwebende Schachbrett. In: Hellweg Jg. 1, Essen, 1921 - S. 100. 

-  Lerche, o.: Couperus, Louis: Xerxes oder der Hochmut. In: Die schone Literatur, Jg. 22, 

Nr. 24, Leipzig, 19. Nov. 1921 - S. 298.

-  r.b.: Louis Couperus: Das schwebende Schachbrett; Aphrodite in Ägypten. In: Die 

Bergstadt, Jg. 10, Breslau, 1921 - S. 183-184.

-  Scheller, w.: Heliogabal in dichterischer Gestalt. In: Kölnische Zeitung, Nr. 516a, 

Köln, 20. Juli 1921.

-  Talen, j.g.: Holländischer Brief. In: Das literarische Echo, Jg. 24, Berlin, Stuttgart, 

1921/1922 - S. 933-938. 
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1923

-  Louis Couperus gestorben. In: Die schöne Literatur, Jg. 24, Nr. 15, Leipzig, 1. Aug. 

1923 - S. 300. 

-  Rainalter, e.h.: Louis Couperus: zum Tode des holländischen Dichters. In: Neue 

Freie Presse, Wien, 29. Juli 1923.

-  Vries, j. de: Die holländische Literatur. In: Niederländisches Jahrbuch / T. Metz 

(Hrsg.), Jg. 23, München, 1923 - S. 156-163.

-  Talen, j.g.: Holländischer Brief. In: Das literarische Echo, Jg. 26, Berlin, Stuttgart, 

1923/1924 - S. 617-621.  

1924

-  Dülberg, f: Über neuere holländische Dichtung. In: Deutsche Rundschau Jg. 50, Bd. 

200, Berlin, Juli 1924 - S. 53-70. 

1925

-  Couperus, Louis: Nippon. In: Literarische Wochenschrift, Jg. 1925, Nr. 17, Weimar, 26. 

Sept. 1925 - S. 527-528. 

-  Ludwigs, o.: Reclams Roman-Reihe. In: Sächsische Heimat. Jg. 9, Dresden. 

1925/1926 - S. 392-393. 

1926

-  Keulers: Couperus, Louis. Iskander. In: Der Gral, Jg. 21, München. Ravensburg, 

1926/1927 - S. 259. 

-  Lebede, h.: Louis Couperus‘ Leben und Werke. In: Universum, Jg. 43. Dresden, 1926 

- S. 497-498. 

1930

-  Louis Couperus: Unter Javas Tropensonne. In: Zeitschrift für Standesamtswesen,  

Jg. 10, Berlin, 1930 - S. 128.

1931

-  Rang, b.: Holland, Flamland. In: Weltliteratur der Gegenwart 1890-1931 / w. Schuster, 

m. Wiesner (Hrsg.), Bd. 1-2, Berlin, 1931 - S. 363-398. 

1936

-  Schauer, g.k.: Das Land ohne Berge: vom Zustand des niederländischen Schrift-

tums. In: Deutsche Rundschau, Jg. 62, Bd. 248, Leipzig, Juni 1936 - S. 223-235. 

1937

-  Scholte, j.h.: Gegenwartsströmungen des nordniederländischen Schrifttums, In: De 

Goede Hoop / h. Kloss (Hrsg.), Weimar, 1937 - S. 38-79.



370

C o u p e r u s  b i j  d e  b u r e n

1939 

-  Wichert, j., Noordegraaf, w.g.: Holländische und flämisch-belgische Dichtung. In: 

Die Gegenwartsdichtung der europäischen Völker / k. Wais (Hrsg.), Berlin, 1939 - S. 

161-194 . 

1942

-  Frans, w.: Die neuere niederländische Literatur. In: Die Westmark, Jg. 9, H. 7, 

Neustadt a. H., Apr. 1942 - S. 374-378. 

1956

-  Beer, j.: Der Romanführer: der Inhalt der englischen, nordamerikanischen, flami-

schen und holländischen Romane und Novellen von den Anfängen bis zum Beginn 

des 20. Jahrhunderts / j. Beer (Hrsg.), Bd. 7, Stuttgart, 1956. 

1957

-  Dam, j. van: Der Einfluß der niederländischen Literatur auf die deutsche. In: Deut-

sche Philologie im Aufriß / w. Stammler (Hrsg.), Bd. 3, Berlin, 1957 - S. 205-222. 

1960

-  Hahn, k.j.: Niederländische Lyrik aus neun Jahrhunderten. In: Hochland, Jg. 53, 

München, Kempten, 1960/1961 - S. 575-581. 

1966

-  Leeuwen, w.l.m.e. van: Die niederländische Literatur seit 1880. In: Zeitschrift für 

Kulturaustausch, Jg. 16, H. 4, Stuttgart, 1966 - S. 17-22. 

1968

-  Hillner, j.: Toestand en perspektieven van de Nederlandse literatuur in Duitsland. 

In: Ons Erfdeel, Jg. 12, Nr. 2, Rekkem, 1968 - S. 99-104. 

1982

-  Delfos, l.: Die niederländische und flämische Literatur. In: Kindlers Literatur Lexikon, 

Weinheim, 1982 - S. 278-289. 

-  Fontijn, j., Polak, i., Ross, l.: Het is maar tien uur sporen naar Berlijn: de relatie Ne-

derland-Duitsland vanuit het perspectief van de Nederlandse literatuur. In: Catalogus 

Berlijn-Amsterdam 1920-1940: Wisselwerkingen, Amsterdam, 1982 - S. 90-110; 369-372. 

-  Vanderauwera, r.: Het wel en wee van de Nederlandse roman in Engelse vertaling. 

In: Ons Erfdeel, Jg. 25, Nr. 3, Rekkem. 1982 - S. 338-347. 
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1984

-  Dierick, a.p.: The Dutch novel 1880-1910: an attempt at characterization. In: Tijd-

schrift voor Nederlands en Afrikaans, Nr. 1, Köln, Mai 1984 - S. 20-37.

1987

-  Eickmans, h.: Niederländische Literatur in deutscher Übersetzung. In: Nachbarspra-

che Niederländisch, Jg. 2, Nr. 2, Münster, 1987 - S. 129-130. 

-  Vin, d. de: Geschichtliche Aspekte deutscher Rezeption der neueren niederländi-

schen Literatur / d. de Vin, Brussel, 1987. 

1988

-  Eickmans, h: Niederländische Literatur in deutscher Übersetzung. In: Nachbarspra-

che Niederländisch, Jg. 3, Nr. 1, Münster, 1988 - S. 48-50. 

-  Enklaar-Langendijk, j.: De luie dandy: zur Gesamtausgabe des Werkes des hollän-

dischen Schriftstellers Louis Couperus (1863-1923). In: Euphorion, Bd. 82, Nr. 4, 

Heidelberg, 1988 - S. 458-461.

-  Louis Couperus: Das schwebende Schachbrett. In: Programmvorschau Suhrkamp 

Taschenbuch Verlag, Nov. 1987-Apr. 1988. 

1989

-  Bormann, a. Von: Nie gehört! Zur Nicht-Öffentlichkeit der niederländischen Litera-

tur in Deutschland. In: Unbeschreiblich Niederländisch, Institut für Auslandsbezie-

hungen, Stuttgart, 1989.

-  Institut für Auslandsbeziehungen: Unbeschreiblich Niederländisch: ‘kleinere’ eu-

ropäische Literaturen im deutschen Sprachraum: die Niederlande und Flandern als 

Beispiel / Institut für Auslandsbeziehungen (Hrsg.), Stuttgart, 1989.  

(= Materialien zum Internationalen Kulturaustausch; 31)

-  Uffelen, h. van: l. Couperus. In: Harenbergs Lexikon der Weltliteratur, Bd. 2. Dort-

mund 1989, S. 666. 

1990

-  Uffelen, h. van: Nederlandse literatuur in Duitsland. In: Dietse Warande & Belfort, 

Jg. 135, Nr. 2 Leuven, Apr. 1990 - S. 202-208.

1991

-  Haar, c. ter: Neue niederländischsprachige Literatur in deutscher Übersetzung: aktuelle 

Perspektiven und Möglichkeiten. In: Juni, Jg. 5, Nr. 1, Mönchengladbach, 1991 - S. 70-77. 

-  Uffelen, h. van: Dossier niederländische Literatur. In Juni, Jg. 5, Nr. 1, Mönchenglad-

bach, 1991 - S. 9-10.

-  Uffelen, h. van: Zuviel, um einfach zu vergessen ...: niederländische Literatur in deut-

scher Übersetzung: ein Rückblick. In: Juni, Jg. 5, Nr. I, Mönchengladbach, 1991 - S. 56-62. 
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1992

-  Uffelen, h. van-: l. Couperus. In: Harenbergs Personenlexikon 20. Jahrhundert, Dort-

mund, 1992, S. 255.

1993

-  Allen, m.l. van: Ostindische Rätsel - Louis Couperus’ Roman vom verfallende Kolo-

nialismus. In: Süddeutsche Zeitung, München, 1993.

-  Bormann, a. Von: Leben, wie es sein könnte - Niederländische und flämische Er-

zählkunst des 20. Jahrhunderts. In: Der Tagesspiegel 28. Nov. 1993.

-  Brockschmidt, r.: Die geheimnisvollen Kräfte Javas - Louis Couperus’Klassiker ‘die 

stille Kraft’. In: Der Tagesspiegel, 1993.

-  Brockschmidt, r.: Ein unbekannter Nachbar - Ausstellung ‘Niederländische Litera-

tur in deutscher Übersetzung’

-  Fähre nach Holland - Die Fähre Moderne Niederländische Erzählungen. In: Rheini-

scher Merkur, 8. Okt. 1993.

-  Haar, c. ter: Hoher Himmel, flaches Land - Buchmesse-Schwerpunkt Flandern und 

Niederlande. In: Rheinischer Merkur, 8. Okt. 1993.

-  Heyl, t.: Und plötzlich sind sie da. In: In: Falter, Jg. 40, Nr 8, 1993.

-  Schümer, d.: Club der lebendigen Dichter - Die niederländische Literatur hat ihre Bo-

denhaftung nicht verloren. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jg. 229, 2. Okt. 1993.

-  Schümer, d.-: Wohl dem, der leer ausgeht - Ein Lexikon zur niederländischen und 

flämischen Literatur. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jg. 229, 19. Nov. 1993.

-  Wallmann, h.: Nachrichten aus unbekannter Nähe - Zum Frankfurter Buchmes-

sen-Schwerpunkt ‘Niederländische/flämiscche Literatur’. In: Basler Zeitung, 4. Okt. 

1993.

-  Wallmann, h.: In großer Nähe, so fern - Die niederländische Gegenwartsliteratur in 

Almanach und Anthologie. In: Süddeutsche Zeitung, 6. Okt. 1993.

1994

-  Franke, a.: Ehebruch und Magie - Louis Couperus’ Roman ‘Die stille Kraft’ - eine 

bizarre Geschichte über Residentschaft und Dekadenz. In: Neue Zeit, 1994.

-  Fuld, w.: Grelles Blühen, sanftes Ermatten - Eine Wiederentdeckung: ‘Die stille 

Kraft’von Louis Couperus. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1994.

1995

-  Meyer, w.: Ein Kaiser zum Küssen - Von Ketten der Wollust und anderen Exzessen 

weiß Louis Couperus. In: Der Tagesspiegel, 1995.

-  Schümer, d.-: Rosen für Heliogabal - Historiengemälde des Verwelkens: Louis Cou-

perus schwelgt in Untergängen. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1995.

2002

-  Kalka, j.: Muß ich Rom mögen? - Louis Couperus beunruhigt noch heute.  

In: Frankfurter Allgemeine Zeitung Jg. 233, Frankfurt, 8. Okt. 2002.
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-  Seibt, g.: Die blitzenden Messer der Eifersucht - Päpstliche Prinzen, reiche Amerika-

nerinnen, schwüle Ateliers, steigende Scheidungsraten: Louis Couperus macht Rom 

um 1900 zur glitzernden Hauptstadt der Décadence. In: Süddeutsche Zeitung, Jg. 

280, München, 4. Dez. 2002.

1  Overgenomen uit: Uffelen, van, 1993. Aangevuld met gegevens uit: Literatur im Kon-

text, Universität Wien.
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Bijlage 2   Alfabetisch overzicht verschenen 
Duitse vertalingen van Couperus in 
boeken, tijdschriften en kranten tot 
1973 1

Boeken
Am wege der Freude. Roman. Autorisierte Übertragung aus dem Holländischen von 

Else Otten. Berlin, Verlag Ullstein & Co. [1920.] 279 pp. 

 Ullstein-Bücher, Eine Sammlung zeitgenössischer Romane. [Bd. 119.] 

Aphrodite in Ägypten. Roman aus dem alten Aegypten. Einzig berechtigte übertragung 

von Else Otten. [Um-schlagzeichnung von Georg H. Mathey. 1.-8. Tausend.] Berlin, Ernst 

Rowohlt Verlag. 1920. 256 pp. 

-  Id. [Einbandzeichnung von Walter Tiemann.] Leipzig, Verlag von Philipp Reclam jun. 

[1926.] 246 pp. 

- Id. Zweite Auflage. Leipzig, Verlag von Philipp Reclam jun. [1928.] 246 pp. 

- Id. Dritte Auflage. Leipzig, Verlag von Philipp Reclam jun. [1930?) 246 pp. 

Babel. Einzig berechtigte deutsche Übertragung von Else Otten. [Umschlagzeichnung 

von Adolf Propp.] Berlin, Ernst Rowohlt Verlag. 1920 [= 1919]. 208 pp. 

- Id. [Zweite Auflage.] Berlin, Ernst Rowohlt Verlag. 1920 [=1919]. 208 pp. 

- Id. [Dritte Auflage.] Berlin, Ernst Rowohlt Verlag. 1920. 208 pp. 

Dionysos. Roman. Einzig berechtigte Übertragung von Else Otten. [Einband und Heliogra-

vüren nach Zeichnungen von Rolf Schott.] Leipzig, Rainer Wunderlich Verlag. 1920. 239 pp. 

-  Id. Ein erotischer Götterroman voll Rausch und Sinnenlust. [Übertragung von Else 

Otten. Heliogravüren von Rolf Schott.] Privatdruck. Berlin, Gemeinschaft der Bücher-

freunde. 1928. 239 pp. 

Extase. Ein Buch vom Glück. Novelle. Aus dem Holländischen übersetzt von Freia Nor-

den. Dresden, Verlag von Alexander Beyer (c. Pierson‘s Buchhandlung). 1894. 165 pp. 

Ekstase. Roman. [Übersetzt von Ida Frick.] Stuttgart/Leipzig/Berlin/Wien, Deutsche 

Verlags-Anstalt. 1895. ii, 163 pp. 

Heliogabal. Roman. [Einzig berechtigte Übertragung aus dem Holländischen und 

Bearbeitung von Else Otten. Einbandzeichnung von Max Schwerdtfeger.] Frankfurt a.M., 

Verlag der Literarischen Anstalt Rütten & Loening. 1916. 380 pp. 

-  Id. [Drittes und viertes Tausend.] Frankfurt a.M., Verlag der Literarischen Anstalt 

Rütten & Loening. 1917. 380 pp.

-  Id. [Fünftes und sechstes Tausend.] Frankfurt a.M., Verlag der Literarischen Anstalt 

Rütten & Loening. 1917. 380 pp. 
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- Id. 6. bis 10. [= 7. bis 11.] Tausend. Berlin, Wilhelm Borngräber Verlag. [1919.] 380 pp. 

- Id. 12. bis 16. Tausend. Berlin, Wilhelm Borngräber Verlag. [1920] 380 pp. 

- Id. 17. bis 20. Tausend. Berlin, Wilhelm Borngräber Verlag. [1920 of 1921?] 380 pp. 

-  Id. Einzig berechtigte Übertragung aus dem Holländischen und Bearbeitung von Else 

Otten. Leipzig, Zenith-Verlag Erich Stolpe. 1928. 380 pp. 

- Id. Berlin, Axia Verlags- und Vertriebs-g.m.b.h. 1931. 380 pp. 

Herakles. Einzig berechtigte Übertragung von Else Otten. [Einbandzeichnung von 

Edmund Schaefer.] Berlin, Volksverband der Bücherfreunde/Wegweiser-Verlag g.m.b.h. 

1923.373 pp. 

 Volksverband der Bucherfreunde. Neunte Sonderreihe. 

Iskander. Der Roman Alexanders des Grossen. Aus dem Holländischen von Else 

Otten. [Einbandzeichnung von Walter Tiemann.] Leipzig, Verlag von Philipp Reclam jun. 

[1925.] 422 pp. 

 Reclams Romanreihe. 

- Id. Zweite Auflage. Leipzig, Verlag von Philipp Reclam jun. [1926.] 422 pp. 

 Reclams Romanreihe. 

-  Id. Dritte Auflage. Leipzig, Verlag von Philipp Reclam jun. [ca. 1927?] 422 pp. 

Reclams Romanreihe. 

- Id. Vierte Auflage. Leipzig, Verlag von Philipp Reclam jun. [1928?] 422 pp. 

 Reclams Romanreihe. 

- Id. Fünfte Auflage. Leipzig, Verlag von Philipp Reclam jun. [ca. 1930?] 422 pp. 

 Reclams Romanreihe. 

Japanische Streifzüge. Deutsche Übertragung von Else Otten. Berlin-Schöneberg, Peter 

j. Oestergaard Verlag. [1929.] 208 pp. Ill. 

Die Komödianten. Roman. [Einzig berechtigte Übertragung von Else Otten. 1.-5. Tau-

send.] München, bei Georg Müller. 1919. iv, 429 pp. 

 Romane der Völker. 

- Id. [6. bis 10. Tausend.] München, bei Georg Müller. 1923. vi, 432 pp. 

-  Id. Einzig berechtigte Übertragung von Else Otten. Leipzig, Zenith-Verlag Erich Stol-

pe. 1928. 312 pp. 

 Romane der Weltliteratur 45.

Die Lebenskurve. Roman. Einzig berechtigte Übersetzung von Else Otten. Berlin/Leip-

zig/Wien/Zürich, Verlag von w. Vobach & Co. 1921. 227 pp. 

 Vobachs Romane. 

Lucrezia Borgia. Aus dem Holländischen übertragen von Else Otten. Mit einem Nach-

wort von Hans Lebede. Leipzig, Verlag von Philipp Reclam jun. [1926.] 79 pp. 

 Reclams Universal-Bibliothek. Nr. 6641. 
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Majestät. Roman. Einzige, vom Verfasser und Verleger autorisierte Übersetzung [von (?) 

Heiden]. Dresden und Leipzig, Verlag von Heinrich Minden. [1895.] iv, 332 pp. 

-  Id. Roman. Einzig berechtigte Übersetzung. Zweite Auflage. Dresden und Leipzig, 

Verlag von Heinrich Minden. 1900. iv, 332 pp. 

Novellen. Autorisierte Ausgabe übersetzt von E. Otten. Berlin, Verlag Siegfried Cron-

bach. 1897. 2 bdn. ii, iv, 152; ii, 166 pp. 

Psyche. [Einzig berechtigte Übertragung von Else Otten, mit achtundzwanzig Feder-

zeichnungen von Paula Jordan.] Leipzig, Feuer-Verlag. [1924.] 168 pp. 

 Die Freunde. 28. 

Schicksal. Roman. [Übersetzt von Paul Raché.] Stuttgart/Leipzig/Berlin/Wien, Deut-

sche Verlags-Anstalt. [1892.] viii, 184 pp. 

Stille Kraft. Roman. Einzig berechtigte Übersetzung von Gräfin Wengstein [pseud. van 

Marie Louise Gräfin von Wengersky]. Dresden und Leipzig, Verlag von Heinrich Minden. 

[1902.] iv, 303 pp. 

-  Id. Zweite Auflage. Dresden und Leipzig, Verlag von Heinrich Minden. [1902.] iv, 303 pp. 

-  Id. Dritte Auflage. Dresden und Leipzig, Verlag von Heinrich Minden. [1904.] iv, 303 pp. 

- Id. Vierte Auflage. Dresden und Leipzig, Verlag von Heinrich Minden. [oJ.] iv, 303 pp. 

Das schwebende Schachbrett. Einzig berechtigte Übertragung von Else Otten. [Mit 

einem Nachwort der Übersetzerin und einer Bibliographie. 1.-4. Tausend.] Berlin, Ernst 

Rowohlt Verlag. 1921. 335 pp. 

-  Id. [5.-9. Tausend.] Berlin, Ernst Rowohlt Verlag. 1923. 335 pp. 

Die unsichtbare Hand. Ein Roman um Konig Artus‘ Tafelrunde. Einzig berechtigte 

Übersetzung von Else Otten. Leipzig, Zenith-Verlag Erich Stolpe. 1928. 282 pp. 

Der Unglückliche. Roman. [Einzige berechtigte Übertragung von Else Otten. [Erstes bis 

drittes Tausend.] München, bei Georg Müller. 1921. 290 pp. 

Unter Javas Tropensonne. Autorisierte Übertragung v. Else Otten. [Mit einer Einlei-

tung von Heinz Karl Heiland.] Berlin, Deutsche-Buch-Gemeinschaft G.m.b.H. [1926.] 351 

pp. Geïll. 

Der verliebte Esel. Roman. Einzig berechtigte Übertragung von Else Otten. [1. bis 5. 

Tausend.] Berlin, verlegt bei Wilhelm Borngräber. [1920=1919] 176 pp. 

-  Id. Leipzig, Verlag von Philipp Reclam jun. [1927.] 202 pp. 

Reclams Universal-Bibliothek. Nr. 6771-6773. 

-  Id. [Einzig berechtigte Übertragung aus dem Flämischen von Else Otten. Umschlag-

vignette von Ursula Volk. 1. bis 10. Tausend.] Leipzig, Verlag Philipp Reclam jun. [1957.] 

202 pp. Reclams Universal-Bibliothek. Nr. 6771-73. .
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Weltfrieden. Roman. Einzig berechtigte Übersetzung von Paul Raché. Dresden und 

Leipzig, Verlag von Heinrich Minden. [1895.] iv, 281 pp. 

-  Id. Zweites Tausend. Dresden und Leipzig, Verlag von Heinrich Minden. [1895.] iv, 281 pp.

Xerxes oder der Hochmut. Aus den Büchern der ironischen Geschichte. Einzig 

berechtigte Übertragung von Else Otten. [1. bis 5. Tausend.] Berlin, verlegt bei Wilhelm 

Borngräber. [1919.] 276 pp. 

Xerxes. Einzig berechtigte Übertragung von Else Otten. [Einband nach einem Entwurf 

von P. Volkmann. Buchschmuck von Martin Stekker.] Berlin-Schöneberg, Peter Oester-

gaard Verlag. [1926.] 344 pp. 

Als onderdeel in boeken
Hellwald, Ferdinand von & Schneider, Lina, Geschichte der Niederlandischen Litteratur, 

(mit Benutzung der hinterlassenen Arbeit von Hellwald verfaßt und durch Proben veran-

schaulicht), Leipzig, Friedrich, 1887. Indische Dolce far niente, p. 839.

Hauser, Otto, Die niederlandische Lyrik von 1875-1900, (Eine Studie und Übersetzungen 

von Otto Hauser). Großenhain, Verlegt bei Baumert & Ronge, 1901. Kleopatra p. 151, Ein 

venetianisches Bild, p. 153, Meine Kunst, p. 156.

Addio von Neera und andere Novellen von Louis Couperus, Stephan v. Barsony, V. Heiden-

stam, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1894. Biblothek der Fremden Zungen, Bd. 20,  

Ein Seelchen, p, 103-122, (vertaling Raché)

Italiaander, Rolf, Niederländische Meister der Erzählung, (Nachwort von Prof. dr. n.a. 

Donkersloot). Bremen-Horn, Walter Dorn Verlag, 1952. Der Verführer, p. 9-14.

In tijdschriften en kranten
Vertalingen van Else Otten

in: Neue Deutsche Rundschau

Marquise d’Yéména, 6. Jg., 1895, p. 695-714.

Eine Illusion, 7. Jg., 1896, p. 570-591.

in: Die Gegenwart 

Kinderseele, Bd. 50, 1896, p. 92-93; 109-110.

Eine Illusion, Bd. 53, 1898, p. 107-109; 123-125; 138-140; 154-157 (Schluß).

Die Marquise, Bd. 53, 1898, p. 284-286; 299-301; 316-317; 332-334 (Schluß).

Hohes Spiel, Bd. 57, 1900, p. 268-270; 283-285; 299-301; 316-317; 332-333; 345-347; 362-

364; 381-383 (Schluß).

Kleine Lebensräthsel, Bd. 58, 1900, p. 43-45; 60-61.
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in: Das Magazin für die Litteratur des In- und Auslandes

Kleine Rätsel, 65. Jg., Nr 27, 1896, kolom 852-857; kolom 887-890.

Verkündigung, 67. Jg., Nr 39, 1898, kolom 924-925.

in: Monatsschrift für neue Litteratur und Kunst

Hohe Trümpfe, 1. Jg., 1897, p. 55-66; 131-139; 213-223; 285-299; 369-377 (Schluß).

in: Die Zeit

Ein Verlangen, 2. Jg., 1905/1906, p. 781-784.

Louis Couperus über den Weltfrieden. Mit einem Brief des Dichters, 5. Jg., Nr. 210, 1899, 

p. 24-25.

in: Welt-Literatur

Ein Seelchen, Ein Verlangen und Kleine Rätsel, Jg. 1920, Nr. 18, pp. 2-13.

In: Reclams Universum, Moderne illustrierte Wochenschrift

Lucrezia Borgia, Jg. 2 Bd. 1925-1926, p. 499-502, 523-526, 549-552, 575-578 en 601-

604. Einleitung: Hans Lebene, p. 497-498.

 

Vertaling van Paul Raché 

in: Aus fremden Zungen

Schicksal, 2. Jg., Bd. 1, 1892, p. 27-45; p. 83-93; p.131-142; p 185-194.

Vertaling van Otto Hauser

in: Aus fremden Zungen

Kleopatra, 11. Jg. Bd. 2, 1901, p. 718.

Vertaling van Mark v. Wengstein [pseudoniem van Marie Luise Gräfin von Wengersky]

in: Aus fremden Zungen

Die Stille Kraft, 11. Jg., Bd. 1,1901, pp. 433-457, 481-507 en 546-568.

Vertaler onbekend, vermoedelijk Anna Herbst

in: Magdeburgische Zeitung

Eline Vere, 1893 en 1930 in bewerkte en sterk verkorte vertaling.

Over Couperus
Zie aparte lijst.

1  Deze lijst is samengesteld uit verschillende bronnen. Gebruik gemaakt is van de eigen 

bibliotheek, Letterkundig museum, Grave, Breugelmans, Uffelen, van, en Literatur im 

Kontext 
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verschijnings jaar van nieuwe titels en 
herdrukken van Couperus in Duitsland
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Bijlage 5  Nederlandse hoofdwerken van  
Couperus met wel of geen vertaling  
in het Duits 

    Deze bijlage geeft een overzicht van de in Nederland verschenen 

hoofdwerken (47) van Louis Couperus en laat zien dat de eerste titels 

vrij snel na verschijnen zijn vertaald en geplaatst in tijdschriften en 

bij uitgevers. Tussen 1902 en 1916 zijn er geen vertalingen meer ver-

schenen. Na 1916 verschenen er weer vertalingen van Couperus maar 

nauwelijks meer in tijdschriften of kranten.
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Bijlage 6  Overzicht vertaalde boektitels van Couperus
     met contractoverzicht en kosten en opbrengsten vertaalrechten

jaar Nederlandse titel Ned. uitgevers Genre jaar Duitse uitgevers Vertaalde titel vertaler vertaalrecht Datum  
contract

oplaag 
totaal

royalty
in M.

basis 
vkp

1890 Noodlot Elsevier / Veen 1 1892 Deutsche Verlag-Anstalt Schicksal Raché onbekend 1.000 200 2,00

1892 Eene illuzie* Veen 1 1897 Cronbach Novellen Otten zie hieronder 2,00

1892 Extaze - Een boek van geluk Veen 1 1894

1895

Beyer

Deutsche Verlag-Anstalt

Extase

Ekstase

Norden

Frick

onbekend

onbekend

1.000

1.000

200

200

2,00

2,00

1893 Majesteit Veen 1 1895 Minden Majestät Heiden? 2.000 Ca. 370 3,00

1895 Wereldvrede Veen 1 1895 Minden Weltfrieden Raché 2.000 400 3,00

1896 Hooge troeven* Veen 1 1897 Cronbach Novellen Otten ƒ75 1.000  1.400* 2,00

1898 Psyche Veen 4 1924 Feuer Verlag Psyche Otten ƒ400 25-10-1919 3.000 360 3,60

1900 Langs lijnen van geleidelijkheid Veen 1 1921 Vobach Die Lebenskurve Otten ƒ500 vrij bewerken 1-9-1919 3.000 1.500 15,00

1900 De stille kracht Veen 1 1902 Minden Stille Kraft Wengstein onbekend 4.000 1.200 3,00

1901 Babel Veen 4 1920 Rowohlt Babel Otten ƒ200 < 3.000 >ƒ50 24-11-1918 5.000 4.000 8,00

1904 Dionyzos Veen 3 1920

1928

Wunderlich

Gemeinschaft der  

Bücherfreunde

Dionysos Otten In pakket met Aphrodite, 

Unglückliche en Herakles 

ƒ1.400

1.500

1.500

6.600 22,00

n.b.

1905-06 De berg van licht - 3 bundels Veen 2 1916

1919

1928

Rütten & Loening

Borngräber

Zenith / Axia

Heliogabal Otten Filmrechten 50%

Zie: Grave p. 188 en 299

11-4-1917

25-3-19 en 

1-4-23

1$ = 2,50

6.000

15.000

3.000

3.600

13.500

1.000

6,00

9,00

0,95

1908 Aan den weg der vreugde Veen 1 1920 Ullstein Am Wege der 

Freude

Otten ƒ450 7-8-1919 5.000 7.000 1,80

1911 Antiek toerisme - Roman uit 

Oud Egypte

H & W 2 1920

1926

Rowohlt

Reclam

Aphrodite in  

Ägypten

Otten ƒ550, 5.000, < 10.000 ƒ150, 

db. ƒ200 in pakket ƒ1.400

24-6-1919 8.000

9.000

9.600

3.600

12,00

4,00

1912 Schimmen van schoonheid  

(één verhaal eruit)

H & W 2 1926 Reclam Lucrezia Borgia Otten ƒ200 21 en  

28-02-1925

5.000 1.000 0,40

1913 Herakles Veen 3 1923 Volksverband/ 

Wegweiser

Herakles Otten pakket 3.000 1.500 n.b.

1915 De ongelukkige H & W 2 1921 Georg Müller Der Unglückliche Otten pakket 3.000 8.400 28,00

1917 De komedianten N & vD 2 1919

1928

Georg Müller

Zenith / Axia

Die Komödianten Otten ƒ500 < 10.000

ƒ200 daarboven

1-8-1919, 5-9-

1919

10.000

3.000

13.000

1.000

13,00

0,95

1918 De verliefde ezel N&vD 5 1920

1927

Borngräber

Reclam

Der verliebte Esel Otten ƒ300 < 10.000 ƒ120 daar-

boven

10-2-1919 5.000

10.000

5.000

1.200

10,00

1,20

1919 Xerxes of de hoogmoed N&vD 2 1919

1926

Borngräber

Oestergaard

Xerxes, oder der 

Hochmut

Otten ƒ500 < 10.000, ƒ200 daar-

boven

24-11-1918 5.000

3.000

6.000

3.000

12,00

n.b.

1920 Iskander - De roman van  

Alexander den Groote

N&vD 2 1925 Reclam Iskander Otten ƒ1.800 30-5-1925 25.000 10% 17.500 7,00

1922 Het zwevende schaakbord WB 2 1921

1928

Rowohlt

Zenith / Axia

Das schwebende 

Schachbrett

Die unsichtbare 

Hand

Otten ƒ500 < 10.000 ƒ200 daar-

boven

22-6 en  

3-7-1918

9.000

3.000

21.600

1.000

24,00

0,95

1923 Oostwaarts Leopold 6 1926 Deutsche Buch  

Gemeinschaft

Unter Javas  

Tropensonne

Otten onbekend geen contract 

LMD

3.000 3.000 n.b.

1925 Nippon Leopold 6 1929 Oestergaard Japanische  

Streifzüge

Otten onbekend geen contract 

LMD

3.000 1.500 3,75



391

Bijlage 6  Overzicht vertaalde boektitels van Couperus
     met contractoverzicht en kosten en opbrengsten vertaalrechten
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1898 Psyche Veen 4 1924 Feuer Verlag Psyche Otten ƒ400 25-10-1919 3.000 360 3,60

1900 Langs lijnen van geleidelijkheid Veen 1 1921 Vobach Die Lebenskurve Otten ƒ500 vrij bewerken 1-9-1919 3.000 1.500 15,00

1900 De stille kracht Veen 1 1902 Minden Stille Kraft Wengstein onbekend 4.000 1.200 3,00

1901 Babel Veen 4 1920 Rowohlt Babel Otten ƒ200 < 3.000 >ƒ50 24-11-1918 5.000 4.000 8,00

1904 Dionyzos Veen 3 1920

1928

Wunderlich

Gemeinschaft der  

Bücherfreunde

Dionysos Otten In pakket met Aphrodite, 

Unglückliche en Herakles 

ƒ1.400

1.500

1.500

6.600 22,00

n.b.

1905-06 De berg van licht - 3 bundels Veen 2 1916

1919

1928

Rütten & Loening

Borngräber

Zenith / Axia

Heliogabal Otten Filmrechten 50%

Zie: Grave p. 188 en 299

11-4-1917

25-3-19 en 

1-4-23

1$ = 2,50

6.000

15.000

3.000

3.600

13.500

1.000

6,00

9,00

0,95

1908 Aan den weg der vreugde Veen 1 1920 Ullstein Am Wege der 

Freude

Otten ƒ450 7-8-1919 5.000 7.000 1,80

1911 Antiek toerisme - Roman uit 

Oud Egypte

H & W 2 1920

1926

Rowohlt

Reclam

Aphrodite in  

Ägypten

Otten ƒ550, 5.000, < 10.000 ƒ150, 

db. ƒ200 in pakket ƒ1.400

24-6-1919 8.000

9.000

9.600

3.600

12,00

4,00

1912 Schimmen van schoonheid  

(één verhaal eruit)

H & W 2 1926 Reclam Lucrezia Borgia Otten ƒ200 21 en  

28-02-1925

5.000 1.000 0,40

1913 Herakles Veen 3 1923 Volksverband/ 

Wegweiser

Herakles Otten pakket 3.000 1.500 n.b.

1915 De ongelukkige H & W 2 1921 Georg Müller Der Unglückliche Otten pakket 3.000 8.400 28,00

1917 De komedianten N & vD 2 1919

1928

Georg Müller

Zenith / Axia

Die Komödianten Otten ƒ500 < 10.000

ƒ200 daarboven

1-8-1919, 5-9-

1919

10.000

3.000

13.000

1.000

13,00

0,95

1918 De verliefde ezel N&vD 5 1920

1927

Borngräber

Reclam

Der verliebte Esel Otten ƒ300 < 10.000 ƒ120 daar-

boven

10-2-1919 5.000

10.000

5.000

1.200

10,00

1,20

1919 Xerxes of de hoogmoed N&vD 2 1919

1926

Borngräber

Oestergaard

Xerxes, oder der 

Hochmut

Otten ƒ500 < 10.000, ƒ200 daar-

boven

24-11-1918 5.000

3.000

6.000

3.000

12,00

n.b.

1920 Iskander - De roman van  

Alexander den Groote

N&vD 2 1925 Reclam Iskander Otten ƒ1.800 30-5-1925 25.000 10% 17.500 7,00

1922 Het zwevende schaakbord WB 2 1921

1928

Rowohlt

Zenith / Axia

Das schwebende 

Schachbrett

Die unsichtbare 

Hand

Otten ƒ500 < 10.000 ƒ200 daar-

boven

22-6 en  

3-7-1918

9.000

3.000

21.600

1.000

24,00

0,95

1923 Oostwaarts Leopold 6 1926 Deutsche Buch  

Gemeinschaft

Unter Javas  

Tropensonne

Otten onbekend geen contract 

LMD

3.000 3.000 n.b.

1925 Nippon Leopold 6 1929 Oestergaard Japanische  

Streifzüge

Otten onbekend geen contract 

LMD

3.000 1.500 3,75
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Zie ook Grave p. 188 en 299 contracten: lmd signatuur; C 383 voorkeursrecht f 500 gete-

kend 22-6-1918 en 3-7-1918; niet gepubliceerde vertalingen: Fidessa f 350, contract 25-10-

1919; Oude mensen f 500,- contract 23-06-1920. Voor de vertaalrechten Metamorfoze  

ƒ 250,–. 

* Bruto bedrag Ullstein. 25% naar Cronbach. Eerder honorarium Cronbach onbekend.

Getallen in rood zijn geschat.

Genre 
1 = (Moderne) Romans; 

2 = Historische roman en verhalen; 

3 = Mythologische romans; 

4 = Symbolische en allegorische verhalen;

5 = Feuilletons; 

6 = Reisverhalen;
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Bijlage 7  Briefwisseling Otten – Ullstein Verlag

- Briefcontract Ullstein betreffende Am Wege der Freude, d.d. 12-7-1919

-  Verklaring van Couperus betreffende overdracht van de vertaalrechten aan Otten. 12-8-

1919

- Overeenkomst tussen Cronbach en Else Otten 26-7-1923

- Briefcontract Ullstein Otten diverse titels. 30-4-1924.

- Bevestiging door Otten. 1-5-1924

Contract met Ullstein & Co.
 Zwischen Fräulein Else O t t e n, zurzeit Rigi-Scheidegg (Schweiz) und der Firma  

Ullst e in  &  C o ., Berlin, wird hiermit folgendes Abkommen getroffen:

 Fräulein Otten überträgt der Firma Ullstein & Co. das alleinige und ausschliessliche 

Verlagsrecht ihrer einzig autorisierten deutschen Uebertragung des Romans ‘Am Wege 

der Freude” von Louis Couperus. Die Firma Ullstein & Co. Ist demgemäss allein berech-

tigt, Buchausgaben dieser einzig autorisierten deutschen Uebertragung zu veranstalten 

und sie im Journalabdruck zu veröffentlichen.

 Die Firma Ullstein & Co. Kann die ihr für Journalabdruck notwendig erscheinenden 

Kürzungen und kleinen Aenderungen selbständig vornehmen.

 Fräulein Otten erhalt für sich und den Autor ein einmaliges Honorar von M. 7 000.-  

( Siebentausend Mark ), zahlbar bei Abschluss diese Vertrages.

 Die Vergebung des deutschen Textes nach dem Ausland steht der Firma Ullstein & Co. 

zu, jedoch ist die Firma Ullstein & Co. verpflichtet, die Hälfte der etwa hierfür eingehen-

den Gebühren an Fraulein Otten abzuliefern.

 Fräulein Otten hat Anspruch auf 30 Freiexemplare des Romans.

Berlin, 12. Juli 1919.

Verklaring van Couperus dat Else Otten de vertaalrechten 
bezit
 Der Unterzeichnete, Louis Couperus, Hoogewal 2 ‘s Gravenhage, Verfasser des hollän-

dischen Romanes aan den weg der vreugde, erklärt hiermit, dass Fräulein Else Otten, 

Keithstrasse 20 Berlin, kraft eines mit ihm abgeschlossenen Vertrages, alleinberechtigt ist 

diesen Roman ins deutsche zu übersetzen das Recht der Herausgabe dieser der weg der 

vreugde betitelten Uebersetzung in Buchform auf beliebige Weise zu verwerten. 

‘s Gravenhage, 12. August 1919
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Overeenkomst tussen Cronbach en Else Otten voor  
overdracht aan Ullstein

A b s c h r i f t

Siegfried Cronbach

Berlin W. 57, den 26. Juli 23.

Frau Else Otten,

Berlin W.62.

 

Sehr geehrte Frau!

 Der Ordnung halber bestätige ich hiermit unsere heute getroffene Abmachung dahin-

gehend, dass ich von allen Abdrucken der in meinem Verlage erschienenen Couperus- 

 Novellen 25% der eingehenden Abdruckshonorars erhalte. + 

 Sie haben wohl die Güte, mich jedesmal davon in Kenntnis zu setzen, an wen und 

unter welchen Bedingungen das Abdrucks-Recht vergeben ist.

Hochachtungsvoll

Gez. Verlag Siegfried

+ Von Frau Otten, nicht von uns an Verlag Cronbach zahlen, 

Wiegler.

(tekst met de hand bijgeschreven)
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Brief van Ullstein aan Else Otten betreffende Novellen

30.April 1924

Frau

 Else Otten

Berlin W.62

 Keithstr. 20

Sehr geehrte gnädige Frau!

 Unsere Vereinbarung fassen wir wie folgt zusammen:

 Wir erwerben die von Ihnen übersetzten Novellen “Hohe Trümpfe” und “Die 

Marquise de Yemena” von Louis Couperus, deren Weiterverwertung Ihnen vom Verlag 

S.Cronbach gestattet worden ist, von Ihnen mit allen Verlagsrechten. Sollten diese beiden 

Novellen den Umfang von etwa 75 000 Silben nicht erreichen, so stellen Sie uns einen 

dritte Novelle von Couperus, ebenso mit allen Verlagsrechten, zur Verfügung. Wir zahlen 

Ihnen für alle Auflagen und Ausgaben dieser Novellen ein einmaliges Pauschalhonorar von 

Mk. 1400.– (eintausendvierhundert Mark).

das fällig ist, sobald Ihre Gegenbestätigung auf dem anliegenden Formular in unseren 

Händen ist.

 Sie übertragen uns, gleichfalls mit allen Verlagsrechten, den Ihnen vom Verlag 

Schuster & Loeffler freigegebenen, von Ihnen übersetzten Novellenband “Ein Dilemma” 

von j.k.Huysmans. Sie erhalten von uns für alle Auflagen und Ausgaben ein einmaligen 

Pauschalhonorar von

Mk. 1500.– (eintausendfünfhundert Mark).

Fällig bei Vorliegen Ihrer Gegenbestätigung auf dem anliegenden zweiten Formular.

 Sie erhalten je zwanzig Freiexemplare.

Mit vorzüglicher Hochachtung 

W/S 230

(ondertekend met stempel van Ullstein en de naam Wiegler)

Voor archiefdoeleinden was erbij geschreven: Vertrag, Welt – Bücher en Betrifft: Couperus.

De eerste pagina is voorzien van twee parafen. 
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Brief van Else Otten aan Ullstein

Berlin den 1.6.24.

An den

Verlag Ullstein

Roman-Abteilung

Berlin S.W.68

Kochstr. 22.26

Be t r i f f t Cou p e ru s ,  Nov e l l e n

 Hierdurch erkläre ich mit dem Inhalt Ihres Schreibens vom 30. April ds. Jhrs. in allen 

Teilen einverstanden. 

(Getekend door Else Otten en afgestempeld door de postkamer van Ullstein op 2-5-24)
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Bijlage 8  Gesetz über das Verlagsrecht  
(Verlagsgesetz) 
vom 19. Juni 1901 (RGBl. S. 217; BGBl. iii 441-1)

in der Fassung der Änderungen 
vom 22. Mai 1910 (RGBl. S. 793), 

vom 9. September 1965 (BGBl. i, S. 1273) 

vom 5. Oktober 1994 (BGBl. i, S. 2940) durch Artikel 5 (26) des Gesetzes zur Modernisie-

rung des Schuldrechts 

vom 26. November 2001, in Kraft ab 1. Januar 2002 (BGBl. Teil i/2001, S. 3185 - Änderung des  

§37) und durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern 

und ausübenden Künstlern 

vom 22. März 2002, in Kraft ab 1. Juli 2002 (BGBl. Teil i/2002, S. 1158; Aufhebung von §28)

Inhaltsverzeichnis 
§1  Verlagsvertrag

§2  Vervielfältigungsrechte

§3  Verwertung von unentgeltlichen Beiträgen zu einem Sammelwerk (aufgehoben)

§4  Sonderausgaben

§5  Auflage

§6  Zuschuß- und Freiexemplare

§7  Verlust von Abzügen

§8  Verlagsrecht

§9  Dauer und Schutz des Verlagsrecht

§10  Ablieferung des Werkes

§11 Frist für Ablieferung

§12  Änderungsrecht des Verfassers

§13  Verbot der Vornahme von Änderungen am Werk durch Verleger (aufgehoben) 

§14  Vervielfältigung und Verbreitung

§15  Beginn der Vervielfältigung

§16  Zahl der Abzüge

§17  Neuauflage

§18  Kündigungsrecht des Verlegers

§19  Beiträge zu Sammelwerken

§20  Korrektur

§21  Ladenpreis 

§22  Honorar

§23  Fälligkeit des Honorars 

§24  Absatzhonorars 

§25  Freiexemplare 

§26  Überlassung von Abzügen zum Vorzugspreis 

§27  Rückgabe des Manuskripts 
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§28  Übertragbarkeit der Verlegerrechte [Aufgehoben ab 1.7.2002] 

§29  Beendigung des Vertragsverhältnisses 

§30  Rücktrittsrecht des Verlegers wegen nicht rechtzeitiger Ablieferung des Werkes 

§31  Rücktrittsrecht wegen nicht vertragsmäßiger Beschaffenheit des Werkes 

§32  Rücktrittsrecht des Verfassers 

§33  Zufälliger Untergang des Werkes 

§34  Vorzeitiger Tod des Verfassers 

§35  Rücktrittsrecht des Verfassers wegen veränderter Umstände 

§36  Konkurs des Verlegers 

§37  Auf Rücktrittsrecht anzuwendene Vorschriften 

§38  Teilweise Aufrechterhaltung des Vertrages 

§39  Gemeinfreie Werke

§40  Befugnissse des Verlegers bei gemeinfreien Werken 

§41  Beiträge zu periodischen Sammelwerken 

§42  (aufgehoben) 

§43  Abzüge bei Sammelwerken 

§44  Änderungen bei Sammelwerken 

§45  Kündigungsrecht des Verfassers bei Sammelwerken 

§46  Keine Freiexemplare bei Zeitungen 

§47  Bestellvertrag 

§48  Verlaggeber 

§49  Gegenstandslos 

§50  Inkrafttreten
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§1 (Verlagsvertrag)
Durch den Verlagsvertrag über ein Werk der Literatur oder der Tonkunst wird der Verfas-

ser verpflichtet, dem Verleger das Werk zur Vervielfältigung und Verbreitung für eigene 

Rechnung zu überlassen. Der Verleger ist verpflichtet, das Werk zu vervielfältigen und zu 

verbreiten.

§2 (Vervielfältigungsrechte)
(1)  Der Verfasser hat sich während der Dauer des Vertragsverhältnisses jeder Vervielfäl-

tigung und Verbreitung des Werkes zu enthalten, die einem Dritten während der 

Dauer des Urheberrechts untersagt ist. 

(2)  Dem Verfasser verbleibt jedoch die Befugnis zur Vervielfältigung und Verbreitung: 

1.  für die Übersetzung in eine andere Sprache oder in eine andere Mundart; 

 2.  für die Wiedergabe einer Erzählung in dramatischer Form oder eines Bühnen-

werkes in der Form einer Erzählung; 

 3.  für die Bearbeitung eines Werkes der Tonkunst, soweit sie nicht bloß ein Aus-

zug oder eine Übertragung in eine andere Tonart oder Stimmlage ist; 

 4.  für die Benutzung des Werkes zum Zwecke der mechanischen Wiedergabe für 

das Gehör; 

 5.  für die Benutzung eines Schriftwerkes oder einer Abbildung zu einer bildlichen 

Darstellung, welche das Originalwerk seinem Inhalt nach im Wege der Kinema-

tographie oder eines ihr ähnlichen Verfahrens wiedergibt.

(3)  Auch ist der Verfasser zur Vervielfältigung und Verbreitung in einer Gesamtausgabe 

befugt, wenn seit dem Ablaufe des Kalenderjahrs, in welchem das Werk erschienen 

ist, zwanzig Jahre verstrichen sind.

§3 (Verwertung von unentgeltlichen Beiträgen zu einem Sam-
melwerk) (aufgehoben)
Beitrage zu einem Sammelwerke, für die dem Verfasser ein Anspruch auf Vergütung nicht 

zusteht, dürfen von ihm anderweit verwertet werden, wenn seit dem Ablaufe des Kalen-

derjahres, in welchem sie erschienen sind, ein Jahr verstrichen ist.

§4 (Sonderausgaben) 
Der Verleger ist nicht berechtigt, ein Einzelwerk für eine Gesamtausgabe oder ein Sammel-

werk sowie Teile einer Gesamtausgabe oder eines Sammelwerkes für eine Sonderausgabe 

zu verwerten. Soweit jedoch eine solche Verwertung auch während der Dauer des Urhe-

berrechts einem jeden freisteht, bleibt sie dem Verleger gleichfalls gestattet. 

§5� (Auflage)�
(1)  Der Verleger ist nur zu einer Auflage berechtigt. Ist ihm das Recht zur Veranstaltung 

mehrerer Auflagen eingeräumt, so gelten im Zweifel für jede neue Auflage die glei-

chen Abreden wie für die vorhergehende. 

(2)  Ist die Zahl der Abzüge nicht bestimmt, so ist der Verleger berechtigt, tausend Ab-

züge herzustellen. Hat der Verleger durch eine vor dem Beginne der Vervielfältigung 
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dem Verfasser gegenüber abgegebene Erklärung die Zahl der Abzüge niedriger be-

stimmt, so ist er nur berechtigt, die Auflage in der angegebenen Höhe herzustellen. 

§6 (Zuschuß- und Freiexemplare) 
(1)  Die üblichen Zuschußexemplare werden in die Zahl der zulässigen Abzüge nicht 

eingerechnet. Das gleiche gilt von Freiexemplaren, soweit ihre Zahl den zwanzigsten 

Teil der zulässigen Abzüge nicht übersteigt.

(2)  Zuschußexemplare, die nicht zum Ersatz oder zur Ergänzung beschädigter Abzüge 

verwendet worden sind, dürfen von dem Verleger nicht verbreitet werden. 

§7 (Verlust von Abzügen) 
Gehen Abzüge unter, die der Verleger auf Lager hat, so darf er sie durch andere ersetzen; er 

hat vorher dem Verfasser Anzeige zu machen. 

§8 (Verlagsrecht) 
In dem Umfang, in welchem der Verfasser nach den §§2 bis 7 verpflichtet ist, sich der 

Vervielfältigung und Verbreitung zu enthalten und sie dem Verleger zu gestatten, hat er, 

soweit nicht aus dem Vertrage sich ein anderes ergibt, dem Verleger das ausschließliche 

Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung (Verlagsrecht) zu verschaffen. 

§9 (Dauer und Schutz des Verlagsrechts)
(1)  Das Verlagsrecht entsteht mit der Ablieferung des Werkes an den Verleger und er-

lischt mit der Beendigung des Vertragsverhältnisses.

(2)  Soweit der Schutz des Verlagsrechts es erfordert, kann der Verleger gegen den Verfas-

ser sowie gegen Dritte die Befugnisse ausüben, die zum Schutze des Urheberrechts 

durch das Gesetz vorgesehen sind.

§10 (Ablieferung des Werkes)
Der Verfasser ist verpflichtet, dem Verleger das Werk in einem für die Vervielfältigung 

geeigneten Zustand abzuliefern. 

§11 (Frist für Ablieferung) 
(1)  Ist der Verlagsvertrag über ein bereits vollendetes Werk geschlossen, so ist das Werk 

sofort abzuliefern.

(2)  Soll das Werk erst nach dem Abschlusse des Verlagsvertrags hergestellt werden, so 

richtet sich die Frist der Ablieferung nach dem Zwecke, welchem das Werk dienen 

soll. Soweit sich hieraus nichts ergibt, richtet sich die Frist nach dem Zeitraum, in-

nerhalb dessen der Verfasser das Werk bei einer seinen Verhältnissen entsprechenden 

Arbeitsleistung herstellen kann; eine anderweitige Tätigkeit des Verfassers bleibt bei 

der Bemessung der Frist nur dann außer Betracht, wenn der Verleger die Tätigkeit bei 

dem Abschlusse des Vertrags weder kannte noch kennen mußte.
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§12 (Änderungsrecht des Verfassers)
(1)  Bis zur Beendigung der Vervielfältigung darf der Verfasser Änderungen an dem Wer-

ke vornehmen. Vor der Veranstaltung einer neuen Auflage hat der Verleger dem Ver-

fasser zur Vornahme von Änderungen Gelegenheit zu geben. Änderungen sind nur 

insoweit zulässig, als nicht durch sie ein berechtigtes Interesse des Verlegers verletzt 

wird.

(2)  Der Verfasser darf die Änderungen durch einen Dritten vornehmen lassen.

(3)  Nimmt der Verfasser nach dem Beginne der Vervielfältigung Änderungen vor, wel-

che das übliche Maß übersteigen, so ist er verpflichtet, die hieraus entstehenden Kos-

ten zu ersetzen; die Ersatzpflicht liegt ihm nicht ob, wenn Umstände, die inzwischen 

eingetreten sind, die Änderung rechtfertigen.

§13 (aufgehoben)
(1)  Der Verleger darf an dem Werke selbst, an dessen Titel und an der Bezeichnung des 

Urhebers Zusätze, Kürzungen oder sonstige Änderungen nicht vornehmen.

(2)  Zulässig sind Änderungen, für die der Verfasser seine Einwilligung nach Treu und 

Glauben nicht versagen kann.

§14 (Vervielfältigung und Verbreitung)
Der Verleger ist verpflichtet, das Werk in der zweckentsprechenden und üblichen Weise 

zu vervielfältigen und zu verbreiten. Die Form und Ausstattung der Abzüge wird unter 

Beobachtung der im Verlagshandel herrschenden Übung sowie mit Rücksicht auf Zweck 

und Inhalt des Werkes von dem Verleger bestimmt.

§15 (Beginn der Vervielfältigung)
Der Verleger hat mit der Vervielfältigung zu beginnen, sobald ihm das vollständige Werk 

zugegangen ist. Erscheint das Werk in Abteilungen, so ist mit der Vervielfältigung zu be-

ginnen, sobald der Verfasser eine Abteilung abgeliefert hat, die nach ordnungsmäßiger Fol-

ge zur Herausgabe bestimmt ist.

§16 (Zahl der Abzüge)
Der Verleger ist verpflichtet, diejenige Zahl von Abzügen herzustellen, welche er nach dem 

Vertrag oder gemäß dem §5 herzustellen berechtigt ist. Er hat rechtzeitig dafür zu sorgen, 

daß der Bestand nicht vergriffen wird.

§17�(Neuauflage)
Ein Verleger, der das Recht hat, eine neue Auflage zu veranstalten, ist nicht verpflichtet, 

von diesem Rechte Gebrauch zu machen. Zur Ausübung des Rechtes kann ihm der Ver-

fasser eine angemessene Frist bestimmen. Nach dem Ablaufe der Frist ist der Verfasser 

berechtigt, von dem Vertrage zurückzutreten, wenn nicht die Veranstaltung rechtzeitig 

erfolgt ist. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Veranstaltung von dem 

Verleger verweigert wird.
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§18 (Kündigungsrecht des Verlegers)
(1)  Fällt der Zweck, welchem das Werk dienen sollte, nach dem Abschlusse des Vertrags 

weg, so kann der Verleger das Vertragsverhältnis kündigen; der Anspruch des Verfas-

sers auf die Vergütung bleibt unberührt.

(2)  Das gleiche gilt, wenn Gegenstand des Verlagsvertrags ein Beitrag zu einem Sammel-

werk ist und die Vervielfältigung des Sammelwerkes unterbleibt.

§19 (Beiträge zu Sammelwerken)
Werden von einem Sammelwerke neue Abzüge hergestellt, so ist der Verleger im Ein-

verständnisse mit dem Herausgeber berechtigt, einzelne Beiträge wegzulassen.

§20 (Korrektur)
(1)  Der Verleger hat für die Korrektur zu sorgen. Einen Abzug hat er rechtzeitig dem Ver-

fasser zur Durchsicht vorzulegen.

(2)  Der Abzug gilt als genehmigt, wenn der Verfasser ihn nicht binnen einer angemesse-

nen Frist dem Verleger gegenüber beanstandet.

§21 (Ladenpreis)
Die Bestimmung des Ladenpreises, zu welchem das Werk verbreitet wird, steht für jede 

Auflage dem Verleger zu. Er darf den Ladenpreis ermäßigen, soweit nicht berechtigte In-

teressen des Verfassers verletzt werden. Zur Erhöhung dieses Preises bedarf es stets der 

Zustimmung des Verfassers.

§22 (Honorar)
(1)  Der Verleger ist verpflichtet, dem Verfasser die vereinbarte Vergütung zu zahlen. Eine 

Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Überlassung des Werkes den 

Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist.

(2)  Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist eine angemessene Vergütung in 

Geld als vereinbart anzusehen.

§23 (Fälligkeit des Honorars)
Die Vergütung ist bei der Ablieferung des Werkes zu entrichten. Ist die Höhe der Vergütung 

unbestimmt oder hängt sie von dem Umfange der Vervielfältigung, insbesondere von der 

Zahl der Druckbogen, ab, so wird die Vergütung fällig, sobald das Werk vervielfältigt ist.

§24 (Absatzhonorars)
Bestimmt sich die Vergütung nach dem Absatze, so hat der Verleger jährlich dem Verfas-

ser für das vorangegangene Geschäftsjahr Rechnung zu legen und ihm, soweit es für die 

Prüfung erforderlich ist, die Einsicht seiner Geschäftsbücher zu gestatten.

§25 (Freiexemplare)
(1)  Der Verleger eines Werkes der Literatur ist verpflichtet, dem Verfasser auf je hundert 

Abzüge ein Freiexemplar, jedoch im ganzen nicht weniger als fünf und nicht mehr als 
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fünfzehn zu liefern. Auch hat er dem Verfasser auf dessen Verlangen ein Exemplar in 

Aushängebogen zu überlassen.

(2)  Der Verleger eines Werkes der Tonkunst ist verpflichtet, dem Verfasser die übliche 

Zahl von Freiexemplaren zu liefern.

(3)  Von Beiträgen, die in Sammelwerken erscheinen, dürfen Sonderabzüge als Freiexem-

plare geliefert werden.

§26 (Überlassung von Abzügen zum Vorzugspreis)
Der Verleger hat die zu seiner Verfügung stehenden Abzüge des Werkes zu dem niedrig-

sten Preise, für welchen er das Werk im Betriebe seines Verlagsgeschäfts abgibt, dem Ver-

fasser, soweit dieser es verlangt, zu überlassen.

§27 (Rückgabe des Manuskripts)
Der Verleger ist verpflichtet, das Werk, nachdem es vervielfältigt worden ist, zurückzuge-

ben, sofern der Verfasser sich vor dem Beginne der Vervielfältigung die Rückgabe vorbe-

halten hat.

§28 (Übertragbarkeit der Verlegerrechte) 
[Aufgehoben ab 1.7.2002]
(1)  Die Rechte des Verlegers sind übertragbar, soweit nicht die Übertragung durch 

Vereinbarung zwischen dem Verfasser und dem Verleger ausgeschlossen ist. Der 

Verleger kann jedoch durch einen Vertrag, der nur über einzelne Werke geschlossen 

wird, seine Rechte nicht ohne Zustimmung des Verfassers übertragen. Die Zustim-

mung kann nur verweigert werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Fordert der 

Verleger den Verfasser zur Erklärung über die Zustimmung auf, so gilt diese als er-

teilt, wenn nicht die Verweigerung von dem Verfasser binnen zwei Monaten nach 

dem Empfange der Aufforderung dem Verleger gegenüber erklärt wird.

(2)  Die dem Verleger obliegende Vervielfältigung und Verbreitung kann auch durch den 

Rechtsnachfolger bewirkt werden. Übernimmt der Rechtsnachfolger dem Verleger 

gegenüber die Verpflichtung, das Werk zu vervielfältigen und zu verbreiten, so haftet 

er dem Verfasser für die Erfüllung der aus dem Verlagsvertrage sich ergebenden Ver-

bindlichkeiten neben dem Verleger als Gesamtschuldner. Die Haftung erstreckt sich 

nicht auf eine bereits begründete Verpflichtung zum Schadensersatze.

§29 (Beendigung des Vertragsverhältnisses)
(1)  Ist der Verlagsvertrag auf eine bestimmte Zahl von Auflagen oder von Abzügen be-

schränkt, so endigt das Vertragsverhältnis, wenn die Auflagen oder Abzüge vergrif-

fen sind.

(2)  Der Verleger ist verpflichtet, dem Verfasser auf Verlangen Auskunft darüber zu ertei-

len, ob die einzelne Auflage oder die bestimmte Zahl von Abzügen vergriffen ist.

(3)  Wird der Verlagsvertrag für eine bestimmte Zeit geschlossen, so ist nach dem Ablaufe 

der Zeit der Verleger nicht mehr zur Verbreitung der noch vorhandenen Abzüge be-

rechtigt.
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§30 (Rücktrittsrecht des Verlegers wegen nicht rechtzeitiger 
Ablieferung des Werkes)
(1)  Wird das Werk ganz oder zum Teil nicht rechtzeitig abgeliefert, so kann der Verleger, 

statt den Anspruch auf Erfüllung geltend zu machen, dem Verfasser eine angemes-

sene Frist zur Ablieferung mit der Erklärung bestimmen, daß er die Annahme der 

Leistung nach dem Ablaufe der Frist ablehne. Zeigt sich schon vor dem Zeitpunkt, in 

welchem das Werk nach dem Vertrag abzuliefern ist, daß das Werk nicht rechtzeitig 

abgeliefert werden wird, so kann der Verleger die Frist sofort bestimmen; die Frist 

muß so bemessen werden, daß sie nicht vor dem bezeichneten Zeitpunkt abläuft. 

Nach dem Ablaufe der Frist ist der Verleger berechtigt, von dem Vertrage zurück-

zutreten, wenn nicht das Werk rechtzeitig abgeliefert worden ist; der Anspruch auf 

Ablieferung des Werkes ist ausgeschlossen.

(2)  Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die rechtzeitige Herstellung des 

Werkes unmöglich ist oder von dem Verfasser verweigert wird oder wenn der sofor-

tige Rücktritt von dem Vertrage durch ein besonderes Interesse des Verlegers gerecht-

fertigt wird.

(3)  Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die nicht rechtzeitige Ablieferung des Werkes 

für den Verleger nur einen unerheblichen Nachteil mit sich bringt.

(4)  Durch diese Vorschriften werden die im Falle des Verzugs des Verfassers dem Verle-

ger zustehenden Rechte nicht berührt.

§31 (Rücktrittsrecht wegen nicht vertragsmäßiger Beschaffenheit 
des Werkes)
(1)  Die Vorschriften des §30 finden entsprechende Anwendung, wenn das Werk nicht 

von vertragsmäßiger Beschaffenheit ist.

(2)  Beruht der Mangel auf einem Umstande, den der Verfasser zu vertreten hat, so kann 

der Verleger statt des in §30 vorgesehenen Rücktrittsrechts den Anspruch auf Scha-

densersatz wegen Nichterfüllung geltend machen.

§32 (Rücktrittsrecht des Verfassers)
Wird das Werk nicht vertragsmäßig vervielfältigt oder verbreitet, so finden zugunsten des 

Verfassers die Vorschriften des §30 entsprechende Anwendung.

§33 (Zufälliger Untergang des Werkes)
(1)  Geht das Werk nach der Ablieferung an den Verleger durch Zufall unter, so behält der 

Verfasser den Anspruch auf die Vergütung. Im übrigen werden beide Teile von der 

Verpflichtung zur Leistung frei.

(2)  Auf Verlangen des Verlegers hat jedoch der Verfasser gegen eine angemessene 

Vergütung ein anderes im wesentlichen übereinstimmendes Werk zu liefern, so-

fern dies auf Grund vorhandener Vorarbeiten oder sonstiger Unterlagen mit geringer 

Mühe geschehen kann; erbietet sich der Verfasser, ein solches Werk innerhalb einer 

angemessenen Frist kostenfrei zu liefern, so ist der Verleger verpflichtet, das Werk an 

Stelle des untergegangenen zu vervielfältigen und zu verbreiten. Jeder Teil kann diese 
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Rechte auch geltend machen, wenn das Werk nach der Ablieferung infolge eines Um-

standes untergegangen ist, den der andere Teil zu vertreten hat.

(3)  Der Ablieferung steht es gleich, wenn der Verleger in Verzug der Annahme kommt.

§34 (Vorzeitiger Tod des Verfassers)
(1)  Stirbt der Verfasser vor der Vollendung des Werkes, so ist, wenn ein Teil des Werkes 

dem Verleger bereits abgeliefert worden war, der Verleger berechtigt, in Ansehung 

des gelieferten Teiles den Vertrag durch eine dem Erben des Verfassers gegenüber ab-

zugebende Erklärung aufrechtzuerhalten.

(2)  Der Erbe kann dem Verleger zur Ausübung des in Absatz 1 bezeichneten Rechtes eine 

angemessene Frist bestimmen. Das Recht erlischt, wenn sich der Verleger nicht vor 

dem Ablaufe der Frist für die Aufrechterhaltung des Vertrags erklärt.

(3)  Diese Vorschriften finden entsprechende Anwendung, wenn die Vollendung des 

Werkes infolge eines sonstigen nicht von dem Verfasser zu vertretenden Umstandes 

unmöglich wird.

§35 (Rücktrittsrecht des Verfassers wegen veränderter Umstände)
(1)  Bis zum Beginne der Vervielfältigung ist der Verfasser berechtigt, von dem Verlags-

vertrage zurückzutreten, wenn sich Umstände ergeben, die bei dem Abschlusse des 

Vertrags nicht vorauszusehen waren und den Verfasser bei Kenntnis der Sachlage 

und verständiger Würdigung des Falles von der Herausgabe des Werkes zurückge-

halten haben würden. Ist der Verleger befugt, eine neue Auflage zu veranstalten, so 

findet für die Auflage diese Vorschrift entsprechende Anwendung.

(2)  Erklärt der Verfasser auf Grund der Vorschrift des Absatzes 1 den Rücktritt, so ist er 

dem Verleger zum Ersatze der von diesem gemachten Aufwendungen verpflichtet. 

Gibt er innerhalb eines Jahres seit dem Rücktritte das Werk anderweit heraus, so ist er 

zum Schadensersatze wegen Nichterfüllung verpflichtet; diese Ersatzpflicht tritt nicht 

ein, wenn der Verfasser dem Verleger den Antrag, den Vertrag nachträglich zur Aus-

führung zu bringen, gemacht und der Verleger den Antrag nicht angenommen hat.

§36 (Konkurs des Verlegers)
(1)  Wird über das Vermögen des Verlegers das Insolvenzverfahren eröffnet, so finden die 

Vorschriften des§lQJ der Insolvenzordnung auch dann Anwendung, wenn das Werk 

bereits vor der Eröffnung des Verfahrens abgeliefert worden war.

(2)  Besteht der Insolvenzverwalter auf der Erfüllung des Vertrags, so tritt, wenn er die 

Rechte des Verlegers auf einen anderen überträgt, dieser an Stelle der Insolvenzmasse 

in die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Verpflichtungen ein. Die Insol-

venzmasse haftet jedoch, wenn der Erwerber die Verpflichtungen nicht erfüllt, für 

den von dem Erwerber zu ersetzenden Schaden wie ein Bürge, der auf die Einrede der 

Vorausklage verzichtet hat. Wird das Insolvenzverfahren aufgehoben, so sind die aus 

dieser Haftung sich ergebenden Ansprüche des Verfassers gegen die Masse sicherzus-

tellen.
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(3)  War zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens mit der Vervielfältigung noch nicht be-

gonnen, so kann der Verfasser von dem Vertrage zurücktreten.

§37 (Auf Rücktrittsrecht anzuwendene Vorschriften) 
Auf das in den §§17, 30, 35, 36 bestimmte Rücktrittsrecht finden die für das Rücktrittsrecht 

geltenden Vorschriften der §§346 bis 351 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende 

Anwendung.

§38 (Teilweise Aufrechterhaltung des Vertrages)
(1)  Wird der Rücktritt von dem Verlagsvertrag erklärt, nachdem das Werk ganz oder 

zum Teil abgeliefert worden ist, so hängt es von den Umständen ab, ob der Vertrag 

teilweise aufrechterhalten bleibt. Es begründet keinen Unterschied, ob der Rücktritt 

auf Grund des Gesetzes oder eines Vorbehalts im Vertrag erfolgt.

(2)  Im Zweifel bleibt der Vertrag insoweit aufrechterhalten, als er sich auf die nicht mehr 

zur Verfügung des Verlegers stehenden Abzüge, auf frühere Abteilungen des Werkes 

oder auf ältere Auflagen erstreckt.

(3)  Soweit der Vertrag aufrechterhalten bleibt, kann der Verfasser einen entsprechenden 

Teil der Vergütung verlangen.

(4)  Diese Vorschriften finden auch Anwendung, wenn der Vertrag in anderer Weise 

rückgängig wird.

§39 (Gemeinfreie Werke)
(1)  Soll Gegenstand des Vertrags ein Werk sein, an dem ein Urheberrecht nicht besteht, 

so ist der Verfasser zur Verschaffung des Verlagsrechts nicht verpflichtet.

(2)  Verschweigt der Verfasser arglistig, daß das Werk bereits anderweit in Verlag gegeben 

oder veröffentlicht worden ist, so finden die Vorschriften des bürgerlichen Rechtes, 

welche für die dem Verkäufer wegen eines Mangels im Rechte obliegende Gewähr-

leistungspflicht gelten, entsprechende Anwendung.

(3)  Der Verfasser hat sich der Vervielfältigung und Verbreitung des Werkes gemäß den 

Vorschriften des §.1 in gleicher Weise zu enthalten, wie wenn an dem Werke ein Ur-

heberrecht bestände. Diese Beschränkung fällt weg, wenn seit der Veröffentlichung 

des Werkes durch den Verleger sechs Monate abgelaufen sind.

§40 (Befugnisse des Verlegers bei gemeinfreien Werken)
Im Falle des §39 verbleibt dem Verleger die Befugnis, das von ihm veröffentlichte Werk 

gleich jedem Dritten von neuem unverändert oder mit Änderungen zu vervielfältigen. 

Diese Vorschrift findet keine Anwendung, wenn nach dem Vertrage die Herstellung neuer 

Auflagen oder weiterer Abzüge von der Zahlung einer besonderen Vergütung abhängig ist.

§41 (Beiträge zu periodischen Sammelwerken)
Werden für eine Zeitung, eine Zeitschrift oder ein sonstiges periodisches Sammelwerk 

Beiträge zur Veröffentlichung angenommen, so finden die Vorschriften dieses Gesetzes 

Anwendung, soweit sich nicht aus den §§42 bis 46 ein anderes ergibt.
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§42 (aufgehoben)
(1)  Sofern nicht aus den Umständen zu entnehmen ist, daß der Verleger das ausschließli-

che Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung erhalten solle, verbleibt dem Verfas-

ser die anderweitige Verfügung über den Beitrag.

(2)  Über einen Beitrag, für welchen der Verleger das ausschließliche Recht zur Vervielfäl-

tigung und Verbreitung erhalten hat, darf der Verfasser anderweit verfügen, wenn 

seit dem Ablaufe des Kalenderjahres, in welchem der Beitrag erschienen ist, ein Jahr 

verstrichen ist. Ist der Beitrag für eine Zeitung geliefert, so steht diese Befugnis dem 

Verfasser alsbald nach dem Erscheinen zu.

§43 (Abzüge bei Sammelwerken)
Der Verleger ist in der Zahl der von dem Sammelwerke herzustellenden Abzüge, die den 

Beitrag enthalten, nicht beschränkt. Die Vorschrift des §20 Abs. 1 Satz 2 findet keine An-

wendung.

§44 (Änderungen bei Sammelwerken)
Soll der Beitrag ohne den Namen des Verfassers erscheinen, so ist der Verleger befugt, an 

der Fassung solche Änderungen vorzunehmen, welche bei Sammelwerken derselben Art 

üblich sind.

§45 (Kündigungsrecht des Verfassers bei Sammelwerken)
(1)  Wird der Beitrag nicht innerhalb eines Jahres nach der Ablieferung an den Verleger 

veröffentlicht, so kann der Verfasser das Vertragsverhältnis kündigen. Der Anspruch 

auf die Vergütung bleibt unberührt.

(2)  Ein Anspruch auf Vervielfältigung und Verbreitung des Beitrags oder auf Schadenser-

satz wegen Nichterfüllung steht dem Verfasser nur zu, wenn ihm der Zeitpunkt, in 

welchem der Beitrag erscheinen soll, von dem Verleger bezeichnet worden ist.

§46 (Keine Freiexemplare bei Zeitungen)
(1)  Erscheint der Beitrag in einer Zeitung, so kann der Verfasser Freiexemplare nicht ver-

langen.

(2)  Der Verleger ist nicht verpflichtet, dem Verfasser Abzüge zum Buchhändlerpreise zu 

überlassen.

§47 (Bestellvertrag)
(1)  Übernimmt jemand die Herstellung eines Werkes nach einem Plane, in welchem ihm 

der Besteller den Inhalt des Werkes sowie die Art und Weise der Behandlung genau 

vorschreibt, so ist der Besteller im Zweifel zur Vervielfältigung und Verbreitung nicht 

verpflichtet.

(2)  Das gleiche gilt, wenn sich die Tätigkeit auf die Mitarbeit an enzyklopädischen Un-

ternehmungen oder auf Hilfs- oder Nebenarbeiten für das Werk eines anderen oder 

für ein Sammelwerk beschränkt.
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§48 (Verlaggeber)
Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auch dann Anwendung, wenn derjenige, welcher 

mit dem Verleger den Vertrag abschließt, nicht der Verfasser ist.

§49 (Zuständigkeit des Reichsgerichts in letzter Instanz)
In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in welchen durch Klage oder Widerklage ein Anspruch 

auf Grund der Vorschriften dieser Gesetzes geltend gemacht ist, wird die Verhandlung und 

Entscheidung letzer Instanz im Sinne des §8 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsver-

fassungsgesetze dem Reichsgerichte zugewiesen.

§50 (Inkrafttreten)
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1902 in Kraft.
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Bijlage 9  Koopkrachttabel (2012)  
Mark, Gulden, Euro

(Gebaseerd op gegevens van het International Instituut voor Sociale Geschiedenis te 

Amsterdam

www.iisg.nl/hpw/calculator

Met de eenwording van Duitsland in de 19e eeuw is de Mark als eenheidsmunt ingevoerd. 

Daarvoor was het de Thaler, die rond 1850 standaard was geworden en de Duitse Gulden 

in het zuiden van Duitsland verving. De Thaler was gelijk aan 30 zilver grosschen en een 

Thaler was in waarde ongeveer gelijk aan fl. 1,80.

De Mark heeft in de loop van de tijd andere benamingen gekregen. De Mark, afgekort M. 

was in gebruik van 1871 tot 1923. Na de geldcrises werd de Rentenmark of Goldmark, afge-

kort GM. ingevoerd en bleef in gebruik gedurende 1923 en 1924. Daarna werd de Reichs-

mark afgekort RM. In gebruik genomen en bleef geldig van 1924 tot 1948. De Mark was 

gelijk aan 100 Pfennig. Na de Tweede Wereldoorlog werd in Oost Duitsland de Ost Mark 

ingevoerd en in West Duitsland de Duitse Mark afgekort DM, deze bleef in gebruik tot aan 

de invoering van de Euro.

De koopkrachtwaarde van de Mark
In onderstaand overzicht wordt de koopkracht van 1 Mark vergeleken met die van de Euro. 

1 M. 1881 € 6,40

  1900 € 6,00

  1913 € 4,70

  1915 € 3,50

1 GM. 31 december 1923 

1 GM. is ƒ1,60. De koopkracht van 1 gulden van toen was in 2012 gelijk aan ƒ15,57 of € 7,07. 

Dus ƒ1,60 had een koopkracht van ƒ24,91 of € 11,31 in vergelijking met nu.

1 RM. 1924 € 3,60

  1929 € 3,10

  1933 € 4,00

  1939 € 3,70

  1944 € 3,30
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De koopkrachtwaarde van de Gulden
1 Fl. 1800 € 6,78

  1850 € 10,80

  1881 € 10,33

  1900 € 12,74

  1910 € 10,61

  1915 € 5,24

  1920 € 5,24

  1925 € 7,07

  1930 € 7,65

  1940 € 7,71
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Bijlage 10 Checklist autopsie-onderzoek

Auteur:

Vertaler:

Titel:

Druk:

Jaar van uitgave

Vermelding in binnenwerk:	 	ja		 	nee

Wijze van vermelding:

Binnenwerk
Omvang:

Omvang voorwerk:

Genummerd:		 	 	ja	 	nee

Mee genummerd:		 	ja	 	nee

Wijze van nummering:

Laatste tekstpagina:

Samenstelling voorwerk:

Omvang nawerk: 

Samenstelling nawerk

Genummerd:	 	 	ja	 	nee

Mee genummerd:  	ja 	nee 

Wijze van nummering:

Vel-samenstelling:

Vel-aanduiding:

Plaats:

Zetbreedte:

Aantal regels per pagina: exclusief paginacijfer

Sprekende hoofdregel:	 	ja	 	nee

Letterfamilie:		 	 	romeins 	 	gotisch		 	anders

Beschrijving verschillen voorgaande druk:
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Standaard uitvoeringen
	Ingenaaid

	Gebonden;  	Leren band;  	Linnen band;   	Halfleren band; 

	Halflinnen band;  	Papieren band;  	Gekartonneerde band

Versterkte hoekjes:  	ja   	nee; 

Leeslint:  	ja  	nee; 

Kleur leeslint:  

Kapitaalbandjes: 

boven:   	ja  	nee;    kleur bandje:

onder:  	ja   	nee;    kleur bandje:

Schoongesneden: 	ja   	nee;    op snee:

Beschrijving band:

(voorplat, rug en achterplat)

Beschrijving variatie:

Volgnummer variatie:

Stofomslag: 	ja 	nee

Beschrijving stofomslag

Papier:   	houthoudend;  	houtvrij

Illustraties:  	mee gedrukt;  	op speciaal papier;  	ingeplakt; 

   	omgestoken; 	apart katern

Katernen   	genaaid in rug;  	geniet in rug;   

   	anders; beschrijving:

Aantal naaisteken of nietjes in rug:

Bijzondere uitvoering in opdracht van uitgever
Beschrijving band:

Bestemd voor:

Particulieren band
Beschrijving band:
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Verlorene Lied, Das (boek), 297

Versierde verhalen (boek), 13, 190

Verzameld Werk, Louis Couperus (serie-

naam), 127, 133

Verzoeking van den H. Antonius (boek), 

28, 119

Vijftig jaren journalist (boek), 136

Vobachs Romane (serienaam), 161, 297

Vorst Woronzeff (boek), 177

Vossischen Zeitung (krant), 178

Wacht am Rhein, Die (boek), 49

Warendorf’s Novellen Bibliotheek (serie-

naam), 129

Welt und Wiesen, Unterhaltende und 

belehrende illustrierte Zeitschrift (tijd-

schrift), 168

Welt am Montag (krant), 309

Welt-Romane (serienaam), 169

Weltfrieden (boek), 94, 96, 123, 124, 125, 

138, 144, 209, 211, 213-215, 219, 227, 338

Weltgeistbücher (serienaam), 175

Wereldbibliotheek (serienaam), 134

Wereldvrede (boek), 22, 27, 94, 96, 102, 

105, 119, 123, 124, 126, 127, 140, 213

Werken Couperus (serienaam), 72

Weser-Zeitung (krant), 259

Williswinde (boek), 28, 119

Woord en Beeld (tijdschrift), 79

Xerxes of de hoogmoed (boek), 23, 27, 108, 

132, 134, 251

Xerxes, oder der Hochmut (boek), 106, 

108, 150, 151, 168, 237, 251-255, 273, 323, 

339

Zakdoeken reeks (serienaam), 134

Zeit, Die (tijdschrift), 217

Zeitschrift für Bücherfreunde (tijdschrift), 

155, 245

Zenith Roman Reihe (serienaam), 231, 243, 

287, 293

Zieltje, Een (verhaal), 96, 219, 222

Zwaluwen neêr gestreken, De (boek), 27, 

129

Zwei Gefangene (novelle), 166

Zwevende schaakbord, Het (boek), 23, 27, 

108, 133, 136, 199, 287
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Abrechnungs-Genossenschaft Deuscher 

Buchhändler (organisatie), 73

Ackermann, Hofbuchhandlung A. (boek-

handel), 155

Adolph & Co., Gebr. (drukkerij), 209, 213

Allgemeine Verein für Deutsche Literatur 

(boekenclub), 171

Aufbau-Gruppe (uitgeverij), 150

Axia-Verlag (uitgeverij), 169-170, 295, 339

Axia-Verlag Justus Dörner & Co. (uit-

geverij), 170, 231, 241

Beijers J.L. (uitgeverij), 26, 118

Bertelsmann (uitgeverij), 180

Bertelsmann Lesezirkel (boekenclub), 177

Beyer, Verlag von Alexander (uitgeverij), 

94, 98, 99, 143, 205

Bonnier groep (uitgeverij), 160

Borngräber, Wilhelm (uitgeverij), 81, 106, 

108, 149, 150-151, 168, 231, 235, 237, 251, 

261, 273, 275, 277

Börsenverein des Deutschen Buchhandels 

(organisatie), 47, 50, 56, 61, 64, 66-70, 

72, 73, 81, 173

Bosch & Keuning, 122

Breitkopf & Härtel (drukkerij), 155

Brockhaus (uitgeverij), 42

Buchgemeinschaft (boekenclub), 42, 72, 

134, 141, 172

Buchhandelsgesellschaft (organisatie), 64, 66

Columbus Verlag (uitgeverij), 168

Cotta (uitgeverij), 42, 147

Cronbach, Verlag Siegfried (uitgeverij), 

105, 108, 146-147, 219, 221, 222

Departement van Justitie (organisatie), 59

Deutsche Arbeitersfront (organisatie), 154

Deutsche Bücherei (organisatie), 68, 69

Deutsche Buch-Gemeinschaft [DBG] (boe-

kenclub), 81, 108, 174, 178-180, 313

Deutsche Buchhändlergilde (organisatie), 

73

Deutsche Nationalbiblothek (organisatie), 

30, 180

Deutsche Verlags-Anstalt (uitgeverij), 79, 

81, 94, 96, 100, 103, 142-143, 156, 201, 

205, 217, 222, 225

Deutsche Volksbücherei AG (boekenclub), 

168

Deutsche Verlegerverein, Der (organisa-

tie), 68

Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 

(organisatie), 154

Deutscher Verlag, KG (uitgeverij), 158

Deutsches Buch- und Schriftmuseum 

(organisatie), 30

Deutschnationale Hausbücherei (boeken-

club), 171, 172

Deutschnationaler Handlungsgehil-

fen-Verband (organisatie), 154, 171

Dietsch & Brückner, Hof- Buch- und 

Steindruckerei (drukkerij), 279

Duncker & Humblot, 42

ECI (boekenclub), 170

Elsevier (uitgeverij), 94, 117, 118

Feuer-Verlag A.-G. (uitgeverij), 108, 162, 

305

Fischer, S (uitgeverij), 58, 155

Franckhschen Verlagsbuchhandlung (uit-

geverij), 142

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH 

(uitgeverij), 143

Frankfurter Buchmesse (organisatie), 69, 70

Gemeinschaft der Bücherfreunde (boeken-

club), 108, 174, 180, 281

Gendel & Cie. Aktiengesellschaft, M. 

(drukkerij), 313

Groitzsch, G. Reichadt (drukkerij), 305

Haak’schen Druckerei (drukkerij), 163

Hachfeld, Albert (uitgeverij), 149 

Register van bedrijven en organisaties genoemd in de tekst
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Hallberg & Büchting (drukkerij), 255, 323

Hallbergersche Verlagsbuchhandlung 

(uitgeverij), 42, 142

Hamel, Verlags Curt (uitgeverij), 162

Hauschild, Verlag Alfred (uitgeverij), 166

Henry & Co. (uitgeverij), 134

Hinrichs (uitgeverij), 42, 67

Hinstorff’sche Verlagsbuchhandlung 

(uitgeverij), 42

Hofman und Campe Verlag (uitgeverij), 177

Holkema & Warendorf, van (uitgeverij), 

117, 121, 128-131, 133, 321

Holtzbrinck-Gruppe (uitgeverij), 157

Holze und Pahlm (boekhandel), 143

Hyperion-Verlag (uitgeverij), 155

Insel Verlag (uitgeverij), 155

Internationaal Bureau voor opvoerings- en 

auteursrecht, 110

Kamer van Koophandel, 96

Kampen, Van (uitgeverij), 26, 118, 127

Klincksieck, Libraire C. (boekhandel), 155

Kluwer (uitgeverij), 122

Kompas, Het (uitgeverij), 122, 127

Koninklijke Bibliotheek [KB] (organisatie), 

199, 297

Koninklijke Vereniging van het Boekenvak 

[KVB] (organisatie), 170

Konradin Verlag (uitgeverij), 143

Krensing, G. (drukkerij), 283

Ladendorf’s Reis-Leihbibliothek (organisa-

tie), 229, 338

Langen Verlag, Albert (uitgeverij), 154

Langen-Müller Verlag (uitgeverij), 154

Leipziger Buchbinderei U.G. vorm. G. 

Frissche (binderij), 243

Leipziger (Buch)messe (organisatie), 69, 70

Lentner’schen Buchhandlung (boekhan-

del), 151

Leopold, H.P. (uitgeverij), 117, 136-138, 

315, 323

Letterkundig Museum en Documen-

tatiecentrum [LMD] (organisatie), 30, 

199, 309, 315, 323

Lilien-Verlag, 180

Literarische Museums, Verlag des (uit-

geverij), 162

Maatschappij der Nederlandse Letter-

kunde, 105

Maatschappij voor goede en goedkoope 

lectuur (uitgeverij), 117, 134-136, 293

Meissner & Buch (drukkerij), 273

Metzlersche Verlagsbuchhandlung, J.B. 

(uitgeverij), 161

Meyer, Georg Heinrich (uitgeverij), 151

Meyer, Verlags Bernhard (uitgeverij), 162

Minden & Wolters (uitgeverij), 144

Minden Verlag, Heinrich (uitgeverij), 94, 

100, 101, 123, 144, 209, 211, 225-229, 338

Müller, Georg (uitgeverij), 81, 108, 131, 151-

155, 157, 243, 247, 285, 338

Nederlandsch en Internationaal Bureau 

voor Auteursrecht (organisatie), 110

Nederlandsche Vereeniging van Boeken-

vrienden (boekenclub), 177

Nijgh & Van Ditmar (drukkerij en uitge-

verij), 117, 127, 131-134, 138, 251, 277, 309

National Sozialistische Deutschebeiter-

spartei [NSDAP] (organisatie), 154, 158

Oestergaard Verlag, Peter J, (uitgeverij), 

108, 151, 168, 251, 255

Ostermesse (organisatie), 64, 66

Pierson’s Buchhandlung, E. (uitgeverij), 

99, 205

Piper Verlag (uitgeverij), 151

Poeschel Verlag GmbH, C.E. (uitgeverij), 161

Postdammer Verlagsgesellschaft mbH 

(uitgeverij), 149

Prochaska, Druck- und Verlagshaus Karl 

(drukkerij/uitgeverij), 295

Propyläen Verlag (uitgeverij), 153, 157

Querido, Em. (uitgeverij), 127, 129, 130, 

162, 301, 321

Random House (uitgeverij), 142, 143

Reclam jun., Verlag Philipp (drukkerij en 

uitgeverij), 77, 81, 108, 131, 151, 162-168, 

265, 267, 269, 271, 273-277, 307, 309, 311, 

317, 319, 338
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Reichsfilmkammer (organisatie), 56

Reichskammer der bildenden Künste 

(organisatie), 56

Reichskulturkammer (organisatie), 56, 156

Reichsmusikkammer (organisatie), 56

Reichspressekammer (organisatie), 56

Reichsrundfunkkammer (organisatie), 56

Reichsschrifttumskammer (organisatie), 

56, 57, 156

Reichstheaterkammer (organisatie), 56

Reichsverband Deutscher Schriftsteller, 56

Rössing, A. (uitgeverij), 26, 118

Rowohlt Verlag, Ernst (uitgeverij), 108, 131, 

136, 155-157, 169, 257, 261, 265, 267, 271, 

287, 289, 293, 338

Rütten & Loening, Literarische Anstalt 

(uitgeverij), 81, 106, 108, 140, 147-150, 

231, 237

Scheltema (boekhandel), 128

Scheltema en Holkema (boekhandel), 128

Schulz & Thomas, Verlag (uitgeverij), 68,

Schumann & Grabo (drukkerij), 219

Schutzverband Deutscher Schriftsteller 

(organisatie), 56, 73, 178

Schweizerischen Buchhändlerverein 

(organisatie), 70

Seydel & Co., Druckerei A. (drukkerij), 178

Spamersche Buchdruckerei (drukkerij), 

251, 258, 273

SPD (organisatie), 174

Springer (uitgeverij), 72, 154, 158

Stahl & Aßmann (drukkerij), 157

Stiftungswerk der Deutschen Buch-Ge-

meinschaft (organisatie), 178

Suhrkamp Verlag (uitgeverij), 58

Tempel-Verlag (uitgeverij), 178

Ullstein & Co, Verlag (drukkerij en uit-

geverij), 108, 146, 153, 156, 157-160, 222, 

261, 285, 337

Unwin, T. Fisher (uitgeverij), 124

Vakopleiding Boekenbranche (organisatie), 

93 

Veen - Bosch & Keuning [VBK] (uitgeverij), 

122

Veen, L.J. (uitgeverij), 13, 26, 94, 101, 117, 

118-127, 130, 145, 209, 213, 214, 279, 293, 

297, 305, 336

Verband der Kreis- und Ortsvereinen im 

Deutschen Buchhandel (organisatie), 

68

Vereeniging van Letterkundigen (organi-

satie), 110

Vereeniging tot bevordering van de belan-

gen des Boekhandels (organisatie), 63

Verein der Bücherfreunde (boekenclub), 

42, 171

Verein der österreichischen Buch-, Kunst- 

und Musikalienhändler (organisatie), 70

Verkade Fabrieken (bedrijf), 121

Vobach & Co, Verlag von W. (uitgeverij), 

108, 161–162, 301

Volksverband der Bücherfreunde [VdB] 

(boekenclub), 160, 173, 174-177, 295

Weekbladpers [WPG] (uitgeverij), 134, 138

Wegweizer-Verlag (uitgeverij), 81, 108, 

174, 175, 295

Weltgeist-Bücher Verlagsgesellschaft 

m.b.H (uitgeverij), 176

Werberschen Buchhandlung (boekhandel), 

151

Wereldbibliotheek (uitgeverij), 117, 133, 

134-136, 293

Wünderlich Verlag, Rainer (uitgeverij), 81, 

108, 160-161, 261, 279, 281

Zenith-Verlag, Eric Stolpe (uitgeverij), 151, 

153, 169-170, 231, 239, 241, 243, 247, 

287, 293, 295, 339
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Tenzij anders vermeld zijn alle afbeel-

dingen van boekbanden uit de Coupe-

ruscollectie Veen.

Uit eigen archief zijn de afbeeldingen: 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5, 4.9.

Uit de collectie van de Koninklijke Biblio-

theek zijn de afbeeldingen: 5.2.1, 5.3.4, 

5.3.6, 5.7.7, 5.7.14, 5.7.26, 5.7.27, 5.8.12, 

5.8.16, 5.9.5, 5.9.8, 5.9.12, 5.9.?, 5.10.3, 

5.10.4, 5.16.17, 5.16.20, 5.17.3, 5.17.3, 

5.19.2, 5.20.4, 5.20.6.

Uit de collectie van het Letterkundig 

Museum en Documentatiecentrum de 

afbeeldingen: 5.2.1, 5.2.2, 5.12.9, 5.13.5, 

5.20.8, 5.22.4.

Uit collectie Han Peek de afbeelding: 5.3.2.

Overgenomen uit 25 Jahre Georg Müller 

Verlag München de afbeelding: 4.37.

Overgenomen uit 50 Jahre Ullstein, 1877-

1927 de afbeeldingen: 4.22, 4.43, 4.44, 

4.45.

Overgenomen uit Booven, Henri van, 

Leven en werken van Louis Couperus 

de afbeeldingen: 1.1 (foto gemaakt door 

Adolphe, Den Haag), 1.4.

Overgenomen uit het Börsenblatt de 

afbeeldingen: 2.3, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.21, 

4.49, 4.49, 4.58, 4.59.

Overgenomen uit Bode, Dietrich, Reclam, 

Daten, Bilder und Dokumente zur Ver-

lagsgeschichte, 1828-2003 de afbeeldin-

gen: 2.20, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 

4.56.

Overgenomen uit Freeden, Eva von und 

Rainer Schimitz (Hrsg.), Sein Dämon 

war das Buch, Der Münchner Verleger 

Georg Müller de afbeelding: 4.36.

Overgenomen uit Frommhold, Alfred, 

Hundertundzehn Jahre Verlag Rütten 

& Loening de afbeeldingen: 4.30, 4.31, 

4.32, 4.33.

Overgenomen uit Gedenkboek der Wereld-

bibliotheek 1905-1913 de afbeeldingen: 

4.16, 4.17.

Overgenomen uit Geschichte des deutschen 

Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert 

de afbeeldingen: 2.8, 2.17, 4.41, 4.47, 

4.60, 4.62.

Overgenomen uit Grave, Jaap, Zulk ver-

talen is een werk van liefde. Bemid-

delaars van Nederlandstalige literatuur 

in Duitsland, 1890-1914 de afbeelding-

en: 3.3, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12. 

Overgenomen uit Hintermeier, Mara und 

Fritz J. Raddatz (Hrsg.), Rowohlt Alma-

nach 1908-1962, de afbeelding: 4.40.

Overgenomen uit Hettema, Kleine his-

torische schoolatlas de afbeeldingen: 

2.2, 2.5.

Overgenomen uit Schulze, Friederich, Der 

Deutsche Buchhandel und die geistigen 

Strömungen der letzten Hundert Jahre, 

de afbeeldingen: 2.1, 2.13, 2.14, 2.15.

Overgenomen uit Wittmann, Reinhard, 

Geschichte des deutschen Buchhandels, 

Ein Überblick de afbeelding: 2.4.

Overgenomen uit Oss, S.F. van, Vijftig 

jaren journalist: 4.19.

Illustratieverantwoording


