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Project boekenproductie 1940-1945 
 
Dit project van het Biografie Instituut tracht nauwkeurig de totale boekenproductie tussen mei 1940 
en mei 1945 in kaart te brengen om deze informatie te koppelen aan biografica van voor en na die 
periode. Aan de basis ligt Brinkman’s catalogus van boeken en tijdschriften.  
 
De reden om al deze publicaties – zowel de jaardelen als de 5-jaardelen van Brinkman’s catalogus 
evenals het Nieuwsblad voor den Boekhandel – uit deze periode doorzoekbaar te maken, is 
vanwege de onderlinge verschillen in de bibliografische gegevens vanwege de oorlogsjaren.  
 
Onderstaande titels zijn gedigitaliseerd en doorzoekbaar als PDF. Klik op een titel om het 
desbetreffende PDF te openen. Bovendien is er een zoekfunctie gemaakt om alle onderstaande 
titels gelijkertijd te doorzoeken, door middel van een index. 
 
 
Zoekfunctie 
Brinkmanindex (full text index op alle onderstaande titels) 
 
Jaardelen 
G.J. van der Lek, Brinkman’s cumulatieve catalogus van boeken, 1940. 590 p. 
G.J. van der Lek, Brinkman’s cumulatieve catalogus van boeken, 1941. 650 p. 
G.J. van der Lek, Brinkman’s cumulatieve catalogus van boeken, 1942. 476 p. 
G.J. van der Lek, Brinkman’s cumulatieve catalogus van boeken, 1943. 400 p. 
G.J. van der Lek, Brinkman’s cumulatieve catalogus van boeken, 1944. 286 p. 
G.J. van der Lek, Brinkman’s cumulatieve catalogus van boeken, 1945. 402 p. 
 
5-jaardelen 
Brinkman’s catalogus van boeken en tijdschriften, 1936-1940 bevat: 

− G.J. van der Lek, Brinkman’s catalogus van boeken die gedurende 1936 tot en met 1940 
in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt, benevens aanvullingen over 
voorafgaande jaren, opgaven betreffende overgegane fondsartikelen en in prijs gewijzigde 
boeken.  A-L. 815 p. 

− G.J. van der Lek, Brinkman’s catalogus van boeken die gedurende 1936 tot en met 1940 
in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt, benevens aanvullingen over 
voorafgaande jaren, opgaven betreffende overgegane fondsartikelen en in prijs gewijzigde 
boeken. M-Z. 699 p. 

− G.J. van der Lek, Brinkman’s catalogus van tijdschriften die gedurende 1936 tot en met 
1940 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven. 140 p. 

 
G.J. van der Lek en Dirk de Jong, Brinkman’s catalogus van boeken die gedurende 1941 tot en 
met 1945 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt, benevens aanvullingen over 
voorafgaande jaren, opgaven betreffende overgegane fondsartikelen en in prijs gewijzigde boeken. 
975 p. 
 
Brinkman’s catalogus van boeken en tijdschriften, 1946-1950 bevat: 

− Dirk de Jong, Brinkman’s catalogus van boeken die gedurende 1946 tot en met 1950 in 
Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt, benevens aanvullingen over 
voorafgaande jaren, opgaven betreffende overgegane fondsartikelen en in prijs gewijzigde 
boeken. A-L. 910 p. 

− Dirk de Jong, Brinkman’s catalogus van boeken die gedurende 1946 tot en met 1950 in 
Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt, benevens aanvullingen over 
voorafgaande jaren, opgaven betreffende overgegane fondsartikelen en in prijs gewijzigde 
boeken. M-Z. 776 p. 

− Dirk de Jong, Brinkman’s catalogus van tijdschriften die gedurende 1940 tot en met 1950 
in Nederland en overzeese gebiedsdelen en in België zijn uitgegeven. 138 p. 
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Repertorium 
Repertorium en titel-catalogus op Brinkman’s catalogus 1936/1940, bevat: 

− G.J. van der Lek, Repertorium op Brinkman’s catalogus bevattende in alfabetische 
volgorde de onderwerpen benevens een beknopte titelbeschrijving der boeken, die 
gedurende 1936 tot 1940 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt. 568 p. 

− G.J. van der Lek, Repertorium op Brinkman’s catalogus bevattende in alfabetische 
volgorde de onderwerpen benevens een beknopte titelbeschrijving der tijdschriften, die 
gedurende 1936 tot en met 1940 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt. 68 
p. 

− G.J. van der Lek, Repertorium op Brinkman’s catalogus bevattende in alfabetische 
volgorde de onderwerpen benevens een beknopte titelbeschrijving der werken van Duitsche 
emigranten en andere buitenlanders, die gedurende 1936 tot en met 1940 in Nederland zijn 
uitgegeven of herdrukt. 6 p. 

− G.J. van der Lek, Brinkman’s titel-catalogus van de gedurende 1936 tot en met 1940 in 
Nederland en Vlaanderen verschenen uitgaven, met verwijzing naar den auteursnaam of het 
woord, waarop de volledige beschrijving in Brinkman’s catalogus te vinden is. 223 p. 

 
Repertorium en titel-catalogus op Brinkman’s catalogus 1941/1945 bevat: 

− G.J. van der Lek en Dirk de Jong, Repertorium op Brinkman’s catalogus bevattende in 
alfabetische volgorde de onderwerpen benevens een beknopte titelbeschrijving der boeken, 
die gedurende 1941 tot 1945 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt. 393 p. 

− G.J. van der Lek en Dirk de Jong, Brinkman’s titel-catalogus van de gedurende 1941 tot en 
met 1945 in Nederland en Vlaanderen verschenen uitgaven, met verwijzing naar den 
auteursnaam of het woord, waarop de volledige beschrijving in Brinkman’s catalogus te 
vinden is. 169 p. 

 
Repertorium en titel-catalogus op Brinkman’s catalogus 1946/1950 bevat: 

− G.J. van der Lek en Dirk de Jong, Repertorium op Brinkman’s catalogus bevattende in 
alfabetische volgorde de onderwerpen benevens een beknopte titelbeschrijving der boeken, 
die gedurende 1946 tot 1950 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt. 547 p. 

− Dirk de Jong, Repertorium op Brinkman’s catalogus bevattende in alfabetische volgorde 
de onderwerpen benevens een beknopte titelbeschrijving der tijdschriften, die gedurende 
1940 tot en met 1950 in Nederland en overzeese gebiedsdelen en in België zijn uitgegeven. 
68 p. 

− Dirk de Jong, Brinkman’s titel-catalogus van de gedurende 1946 tot en met 1950 in 
Nederland en Vlaanderen verschenen uitgaven, met verwijzing naar den auteursnaam of het 
woord, waarop de volledige beschrijving in Brinkman’s catalogus te vinden is. 65 p. 

 
Nieuwsblad 
Nieuwsblad voor den Boekhandel, 1940. 912 p. 
Nieuwsblad voor den Boekhandel, 1941. 918 p. 
Nieuwsblad voor den Boekhandel, 1942. 594 p. 
Nieuwsblad voor den Boekhandel, 1943. 414 p. 
Nieuwsblad voor den Boekhandel, 1944. 210 p. 
Nieuwsblad voor den Boekhandel, 1945. 278 p. 
 
Overige bibliografieën 
Dirk de Jong, Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie. 341 p. 
 
 
Het totaal aantal pagina’s van bovengenoemde titels is ongeveer 13050. 


