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De Sumatra Post, 31 mei 1934 (Delpher)

1 Louis Ferdinand Céline Reis naar het eind van de nacht. Roman uit het Fransch vertaald door
J.A. Sandfort. Ingeleid door Prof. Dr. P. Valkhoff.
Amsterdam: Mulder & Co., [mei 1934]. 233 x 160 mm. Heellinnen. XII, 612 p. Eerste druk. Streepje op
het voorplat. Voorste kneep gebroken. Pagina XI-XII los. € 60
¶ Eerste Nederlandse vertaling van Voyage au bout de la nuit (1932).
Recensenten lieten zich positief uit over de kwaliteit van de vertaling van dit geruchtmakend debuut.
Céline zelf was, in een brief aan zijn Nederlandse vertaler van 26 april 1934, eveneens enthousiast:
‘Sans conteste c’est le plus bel ouvrage des 9 traductions! Vive les Pays Bas dès lors!’
J.A. (Joop) Sandfort (1893-1959) was vertaler van boeken van Giacomo Casanova, André Gide, D.H.
Lawrence, J.B. Priestley en François Rabelais. In 1930 had Sandfort Querido aangeboden een vertaling
van Ulysses te maken, maar daar zag de uitgeverij geen heil in.
2 T.S. Eliot Braakland. Een gedicht. (Vertaald [uit het Engels] door Theo van Baaren.)
Amsterdam: G.A. van Oorschot, ([juli] 1949). 139 x 214 mm. Ingenaaid met omslag van marmerpapier
met titeletiket. 40 p. Typografie Huib van Krimpen. Gedrukt door Mouton & Co. in een oplage van 500
exemplaren. Eerste druk. € 35
¶ Eerste Nederlandse vertaling van The Waste Land (1922). Na het gedicht zijn ook de ‘Notes’ van
Eliot in vertaling opgenomen.
Voor het omslag werden vermoedelijk restanten marmerpapier gebruikt: van de vele bestaande
varianten zijn er momenteel twee leverbaar.
De verschijning van Braakland werd in de pers nauwelijks opgemerkt. In 1986 verscheen een nieuwe
vertaling van Jan Venderickx, in 2007 een van Paul Claes.
Theo van Baaren (1912-1989) was godsdienstfenomenoloog, dichter en vertaler. Al in 1941 was hij, op
aandringen van Martinus Nijhoff, aan zijn vertaling van The Waste Land begonnen. De beroemde
openingsregel vertaalde hij als:
‘Wreedste der maanden is April, drijvend’.

Algemeen Handelsblad, 29 november 1904 (Delpher)

3 Gustave Flaubert Mevrouw Bovary. Vertaling [uit het Frans] (en een voorwoord) van G.H. Priem.
Amsterdam: C.L.G. Veldt, [november 1904]. 204 x 152 mm. Verguld heellinnen. (6), 320 p. Niet
afgesneden. Eerste druk, eerste band. Vochtvlekje in de band. Hoekjes en rug iets gesleten. € 120
¶ Eerste Nederlandse vertaling van Madame Bovary (1857), verschenen vijftig jaar na het origineel.
In 1904 en 1905 werd deze vertaling van een onvertaalbaar geachte roman veelvuldig besproken in
kranten en tijdschriften. Recensies verschenen onder meer in Algemeen Handelsblad, Het Vaderland,
Het Nieuws van den Dag, Haagsche Courant, Arnhemsche Courant, Bredasche Courant en De Vrije
Socialist. Over het algemeen werd de kwaliteit van Priems vertaling geprezen. Israël Querido en Frans
Netscher wijdden er uitgebreide stukken aan.
In 1910 verscheen een titeluitgave van deze vertaling in de reeks Meesterwerken der buitenlandsche
romanliteratuur bij Van Holkema & Warendorf.
Gerrit Hendrik Priem (1865-1933) was schrijver en vertaler. Van zijn hand verschenen zowel
dichtbundels en detectives als oorspronkelijke romans. Behalve Madame Bovary vertaalde hij ook
boeken van Maurice Maeterlinck. Hij maakte in 1905 een bloemlezing uit het werk van Nietzsche.
4 Alfred Jarry Ubu koning. Een guignolade in vijf bedrijven. (Vertaald [uit het Frans] door
F. Chasalle [= C. van Wessem], C.J. Kelk en E. Vergé. Met een avertissement en
toneelaanwijzingen van de vertalers. Met een motto van Vondel.)
Amsterdam: J. Emmering, [november] 1922. 205 x 135 mm. Ingenaaid. Omslagillustratie en frontispice
van de auteur. 64 p. Eerste druk. Vochtvlekjes in voorzijde omslag dat deels loszit. € 180
¶ Eerste Nederlandse vertaling van Ubu roi (1896), het absurdistische toneelstuk dat wordt gezien als
een van de eerste uitingen van dadaisme en surrealisme.
De krachtterm ‘merdre’ wordt hier vertaald met ‘verrèk’ en ‘turfmolm’. In een brief aan een van de
vertalers van 7 juli 1936 vond E. du Perron een beter alternatief: ‘verdrek’, vanwege de extra ‘r’.
Fragmenten van deze vertaling waren in 1922 in het mei-juninummer van Het Getij gepubliceerd.
Ubu koning is mogelijk de allereerste vertaling van Ubu roi: een Tsjechische vertaling kwam uit in
1928, de eerste Engelse pas in 1951.
Zeldzaam. Menno ter Braak merkte al in 1938 op: ‘Of er nog exemplaren van dit boekje verkrijgbaar
zijn, weet ik niet, maar ik acht mij in deze aera gelukkig er een te bezitten.’

De Nieuwe Courant, 26 september 1917 (Delpher)

5 Graaf de Lautréamont De zangen van Maldoror. Vertaald [uit het Frans] en ingeleid
door J. Stärcke.
Bussum: C.A.J. van Dishoeck, [augustus] 1917. 210 x 159 mm. Halflinnen. Bandontwerp W.F. Gouwe.
XII, 240 p. Eerste druk. Band wat gevlekt. Voorste kneep deels gebroken. € 100
¶ Eerste volledige Nederlandse vertaling van Les Chants de Maldoror (1869).
Onder Nederlandse schrijvers en kunstenaars, zoals de Tachtigers Lodewijk van Deyssel en Willem
Kloos, was de Maldoror al langer een cultboek. In 1909 verscheen voor het eerst een fragment in het
Nederlands in het tijdschrift Nieuw Leven, in een vertaling van Paul Kenis.
Johan Stärcke (1882-1917) was psychiatrisch arts en vertaler. In 1913 verscheen zijn met toestemming
van de schrijver tot stand gekomen vertaling van De droom als uiting van het onbewuste zieleleven
van Sigmund Freud. Stärcke overleed plotseling op 17 mei 1917, slechts 34 jaar oud, en maakte de
publicatie van zijn Maldoror niet meer mee. Hij liet een vrouw en twee jonge dochters na.
6 Karel Marx Loonarbeid en Kapitaal. Vertaald [uit het Duits] voor en uitgegeven door de
Sociaal-Democratische Arbeiders-Partij in Nederland.
[Utrecht?]: SDAP, [juni] 1898. 205 x 135 mm. Geniet (nietjes verwijderd). 28 p. Gedrukt door Snelpersdrukkerij Vredevoogd & Co. te Groningen. Eerste druk. Sociaaldemokratische Bibliotheek 6. Ruggetje
en enkele scheurtjes in de randen van de pagina’s geplakt. Stempeltje op voorzijde omslag:
‘Mittelmeijer’s Boekhandel Weteringschans 1’. € 160
¶ Eerste Nederlandse (anonieme) vertaling van Lohnarbeit und Kapital (1849). Op de laatste pagina
staat het ‘Beginsel-Program der Sociaal-Demokratische Arbeiderspartij in Nederland’.
Vroege Nederlandse Marx-uitgave.
Zeldzaam en teer uitgaafje.

De sociaaldemokraat, 14 september 1898 (Delpher)

7 Karl Marx Loon Prijs en Winst. Voordracht gehouden in den Algemeenen Raad der
“Internationale” op 26 Juni 1865. Vertaling [uit het Duits] (en een voorwoord) van J.F. Ankersmit.
Amsterdam: D. Buys Dzn, [augustus] 1898. 240 x 160 mm. Geniet, gelijmd. 48 p. Niet afgesneden.
Eerste druk. Bibliotheek van “De Jonge Gids” III. Vlekjes op omslag. Ruggetje iets beschadigd. € 100
¶ Eerste Nederlandse vertaling van ‘Lohn, Preis und Profit’, een Engelse lezing van Karl Marx uit 1865,
door Marx’ dochter uitgegeven onder de titel Value, price and profit (1898). Ankersmit vertaalde naar
de Duitse vertaling van E.R. Bernstein gepubliceerd in het weekblad Die Neue Zeit.
De reeks Bibliotheek van “De Jonge Gids” verscheen van 1898 tot en met 1901, onder redactie van
Herman Heijermans.
8 [William Shakespeare] Hamlet, Treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den Heere Ducis door
Ambrosius Justus Zubli.
Amsterdam: ‘By J. Helders en A. Mars, in de Nes’, 1786. 193 x 129 mm. Halflinnen met met
marmerpapier beklede platten en linnen hoekjes. (2), (2), 74, (2) p. Eerste druk. Band met
gebruikssporen. Binnenwerk hier en daar vlekkig. Buitenmarge titelpagina verbruind. Laatste blad
(p. 75-76) met ‘Zinhinderende drukfeil’ en gesigneerde uitgeversverklaring ontbreekt. € 250
¶ Een zeer vroege Nederlandse Hamlet, zij het een ‘surrogaat-Shakespeare’ (Leek).
Ambrosius Justus Zubli (1751-1820) was een Nederlands dichter, vertaler en volksvertegenwoordiger.
Hij vertaalde Shakespeare’s tragedie naar de nogal vrije Franse bewerking van Jean-François Ducis
(1733-1816), die het Engels niet beheersde en zich voor zijn Hamlet (1769) weer baseerde op eerdere
Franse bewerkingen. Robert H. Leek stelt in zijn Shakespeare in Nederland (1988):
‘De Franse Hamlet telt slechts acht personen, waarvan er vier van geen dramatisch belang zijn,
aangezien zij alleen maar als praatpalen voor de hoofdfiguren dienst doen’.
Deze Nederlandse bewerking is zo beknopt dat zelfs de beroemde regel ‘To be, or not to be, that is
the question’ het niet heeft gehaald. Toch was de Ducis-Zubli-Hamlet tot ver in de negentiende eeuw
bij toneelopvoeringen hier te lande de standaard.

Arnhemsche Courant, 23 november 1889 (Delpher)

9 Oscar Wilde Twee Fantasiën. Oscar Wilde naverteld [uit het Engels].
Utrecht: J.L. Beijers, [maart] 1889. 171 x 128 mm. Ingenaaid. (4), 32 p. Gedrukt in rood, goud en zwart.
Met twee illustraties van ‘R.Hz’ en twee initialen. Eerste druk. Omslag deels iets verbruind. € 650
¶ Eerste Nederlandse (anonieme) vertaling van de sprookjes ‘The Happy Prince’ en ‘The Nightingale
and the Rose’, uit The Happy Prince and Other Stories (1888). Allereerste Nederlandse Wilde-uitgave.
‘Uitgegeven ten voordeele van het Kinderziekenhuis’, melden omslag en titelpagina.
In het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen aan de Mariaplaats werd in april 1889 een
driedaagse tentoonstelling van meer dan 900 poppen uit binnen- en buitenland georganiseerd met
een fancy-fair. De poppen werden na afloop verloot; een lot kostte 1 gulden. Alle opbrengsten waren
bestemd voor het Utrechts Kinderziekenhuis: naar verluidt werd 12.000 gulden opgehaald.
Het Kinderziekenhuis kon aanvankelijk uitsluitend bestaan dankzij legaten, acties en sponsoren. Zo was
er in 1893 een chrysantententoonstelling in Tivoli ten bate van dit ziekenhuis en haalde de Utrechtse
damesvereniging Neerlands Weldadigheid in 1897 met speciale feesten 1700 gulden op.
Zeer zeldzame gelegenheidsuitgave in originele verschijningsvorm.
10 Oscar Wilde Fantasiën. Naar het Engelsch van Oscar Wilde. Met eene voorrede van P.H. Ritter.
Utrecht: J.L. Beijers, [november] 1889. 225 x 176 mm. Verguld halfperkament met platten bekleed met
slangenleer (Eenhoorn Binderij). Kopsnede verguld. (6), 84, (6) p. Gedrukt in rood en zwart. Met
zestien illustraties (enkele van ‘R.Hz’) en drie initialen. Eerste druk. Fraai. € 450
¶ Eerste Nederlandse (anonieme) vertaling van ‘The Selfish Giant’ en ‘The Birthday of the Infanta’,
gebundeld met de iets eerder al in boekvorm verschenen verhalen ‘De gelukkige prins’ en ‘De
nachtegaal en de roos’. Johan Polak in Oscar Wilde in Nederland (1988):
‘Deze uitvoerige studie [van R. Breugelmans] kan geen aanspraak maken op volledigheid, ook omdat
de stroom van Wildeana al vanaf 1899 op kwam zetten en het meeste daarvan nu zo zeldzaam is, dat
het zich, zelfs als het bestaan ervan bekend is, aan een degelijke beschrijving, gebaseerd op een
exemplaar, voorhanden in een openbare bibliotheek of een particuliere verzameling, noodwendig
moet onttrekken.’
Zeldzame uitgave, uit de bibliotheek van Johan B.W. Polak, in opdracht van hem omstreeks 1980 zeer
luxe en extravagant [door David Simaleavich?] herbonden (zonder Franse titel).

Het Vaderland, 19 oktober 1893 (Delpher)

11 Oscar Wilde Salomé. Drama in één bedrijf. [Vertaald uit het Frans door J.G. Robbers.]
Utrecht: J.L. Beijers, [november] 1893. 187 x 100 mm. Ingenaaid. (6), 104 p. Niet afgesneden. Gedrukt
in rood, zilver en zwart op geschept papier. Eerste druk. Iets scheefgelezen. Omslag met kleine
vouwtjes en scheurtjes. Enkel roestvlekje. € 600
¶ Eerste Nederlandse vertaling van het in het Frans geschreven en gepubliceerde toneelstuk Salomé
(1893). Deze Nederlandse vertaling verscheen een jaar eerder dan de Engelse vertaling.
Jacobus George Robbers (1838-1925), vader van de literator Herman Robbers, was uitgever en
boekhandelaar. Zijn naam wordt nergens in deze uitgave genoemd, maar het Nieuwsblad voor den
Boekhandel van 28 maart 1893 kondigde een vertaling van Salomé. Drame en un acte (1893) door
‘Jacs. G. Robbers, te Amsterdam, ten behoeve van de Firma J.L. Beijers’ aan.
Tamelijk luxe uitgevoerd, op zwaar papier, met een in zilver gedrukte maansikkel op het omslag.
Extreem zeldzaam.
12 Oscar Wilde Een Florentijnsche tragedie. Vertaald [uit het Duits] (en kort toegelicht)
door Dr. K.H. de Raaf.
Rotterdam: Corns Immig & Zn., 1908 [= maart 1909]. 200 x 148 mm. Ingenaaid. 32 p. Eerste druk.
Ruggetje beschadigd. Naam in potlood op schutblad. € 35
¶ Eerste Nederlandse vertaling van het onvoltooide toneelstuk A Florentine Tragedy.
In zijn toelichting geeft Raaf aan waarom hij zich aanvankelijk op de Duitse vertaling baseerde. Kort na
deze uitgave publiceerde P.C. Boutens in eigen beheer zijn vertaling (uit het Engels) onder de titel Een
Florentijnsch treurspel (1909).
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