
Meulenhoff, Johannes Marius. - Directeur der N.V.
Meulenhoff & Co.'s Import en Alg. Boekhandel en. van de
Uitgeverij J. M. Meulenhoff. - Geb. 17 Apr. 1869 te Zwolle.
— Vader: Rudolph Meulenhoff, apotheker, gemeenteraads-
lid van Zwolle.
Moeder: Ariëtte
v. Hoogstraten.
- Uit M.'s hu-
welijk met Re-
becca Clasina v.
d. Poll, geb. 8
September 1865,
overl. in 1935,
sproten twee
kinderen: Jan
Rudolph, geb.
6 Sept. 1906,
thans Directeur
der N.V. Meu-
lenhoff & C.'s
Imp. en Alg.
Boekhandel, en
Ariëtte Clasina,
geb.6Mrt. 1908.
- Na het door-
loopen v. d.
H.B.S. te Zwol-
le, werd M. op-
geleid in den
boekhandel v.
P. Molenaar te
Zwolle. Verder werkte hij nog bij Kramers & Zn. te Rot-
terdam, bij v. Stockum & Zn., 's-Gravenhage, en bij Koeh-
ler & Alfred Lorentz te Leipzig. Sedert 1895 is hij impor-
teur van boekwerken en sinds 1906 Directeur zoowel van
de N.V. Meulenhoff & Co.'s Import & Alg. Boekhandel,
als van de Uitgeverij J. M. Meulenhoff te Amsterdam. -
Bekend zijn de „Meulenhoff-editie", welke 220 deelen
omvat, en verder de „Ned. Historische Bibliotheek", uit
22 deelen bestaand en van de bibliotheek van Nederl.
Kunstgeschiedenis; verder heeft M. boekenreeksen uitge-
geven onder den titel „De Ned. Roman"; „De Roman v.
Alle Volken"; „Kleine Boeken v. Groote Schrijvers" (24dl.);
„De Bibliotheek der Dichters" (8 dl.); „Les Meilleurs
Auteurs Fran9ais" (92 dl.); de „Sammlung Deutscher
Schriftsteller" (72 dl.); de „English Library" (23 dl.); de
„Bibl. v. Ned. Letteren" (25 dl.); zeven deelen „Dietsche
Letteren"; „Bloemlezingen in alle talen"; „De Elfenrij"
(7 dl.); „Brieven v. Groote Nederlanders"; de „Bibl. der
Ned. Kunst"; de „Bibl. v. d. Luchtvaart", bestaande uit
8 dl.; „Jeugd en Vreugd", een Frissche Kinderboekenrij
(5 dl.); „Bonte Boekjes" (5 dl.); „Het Morgenzonnetje"
(2 dl.); „Zonnebibliotheek" (16 dl.); „Mijn Eigen Boek-
jes" (12 dl.); „Meulenhoff's witte Boeken" (14 dl.); en 5
deelen „Bloem en Tuin". - M. is benoemd tot Ridder i. d.
Oranje-Nassau-orde. - Hij houdt van bloemen, historie,
literatuur en van al wat mooi is. — Koningslaan 52,
Amsterdam.


