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VOORWOORD

Als tijdschrifttitel bestaat Elsevier al sinds 1891. In januari van
dat jaar verscheen het eerste nummer van Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, zoals het toen nog voluit heette. Al snel
was het een toonaangevend periodiek. Niet alleen vanwege de
– vooral in de beginjaren geïllustreerde – bellettrie, maar ook
door verhalen over kunstenaars en kunst, buitenlandse reportages, populair-wetenschappelijke artikelen en, heel nieuw
voor die tijd, interviews.
In de geschiedschrijving is het bestaan van Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift overschaduwd door het gelijknamige
weekblad. Dat verscheen vanaf 1945 bij dezelfde uitgever en
was vrij snel een groot succes. Hoewel in het eerste nummer
van het weekblad directie en redactie nog benadrukten dat hun
uitgave een ‘voortzetting’ was van het maandblad, deed het
zijn voorganger al snel vergeten. Ten onrechte.
Een halve eeuw lang weerspiegelde Elsevier’s Geïllustreerd
Maandschrift het literaire en kunstzinnige leven in Nederland.

7

Jong talent
Het maandblad liep misschien niet voorop, maar stimuleerde
wel jonge schrijvers, dichters, journalisten, illustratoren en
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kunstenaars. En het publiceerde werk van gevestigde grootheden als Louis Couperus, Johan Huizinga en Jan Romein. Maar
ook de eerste gedichten van Gerrit Achterberg. Andere auteurs
die in Elsevier’s debuteerden, waren Roel Houwink, Siegfried
van Praag, Robert van Gulik en de destijds negentienjarige Jan
de Hartog.
Een van de jonge kunstenaars die bij Elsevier’s een kans
kregen, was de tekenaar en schilder H.M. Krabbé, de groot
vader van de acteur en schilder Jeroen Krabbé (en overgrootvader van de televisiepresentator Martijn Krabbé). Als
24-jarige werd hij eind negentiende eeuw door de hoofdredactie naar de wereldtentoonstelling in Chicago gestuurd om in
woord en beeld verslag te doen. Hij bleef een jaar weg en
schreef niet alleen over zijn lange reis (vliegtuigen waren er
nog niet) en de tentoonstelling in Chicago. Hij interviewde
ook Nederlandse schilders die in de Verenigde Staten werkten
en beschreef het leven in modderig New York.
Een ander jong talent was de journalist C.K. Elout, die later
zou uitgroeien tot een gezaghebbend politiek redacteur en
commentator van het Algemeen Handelsblad en mede aan de
basis stond van het nog steeds bestaande Genootschap Onze
Taal. Als twintiger begon hij eind negentiende eeuw in Elsevier’s de interviewserie ‘Aan het woord’, toen vraaggesprekken nog een zeldzaamheid waren in de Nederlandse journalistiek. Hij spreekt onder anderen met Kamerlid en priester
Herman Schaepman, oud-minister Samuel van Houten en
generaal Karel van der Heijden.
Een andere twintiger die in 1894 bij het blad begon was
L.J. Plemp van Duiveland. Bleven Krabbé en Elout slechts
medewerker, Plemp trad toe tot de redactie. Hij schreef voor-
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namelijk over het buitenland, waarbij hij zich concentreerde
op de politieke ontwikkelingen.
Ondanks deze aandacht voor jong talent keerde het blad
zich in zijn beginjaren af van de nieuwe literaire stroming van
de Tachtigers. Dat veranderde na de eeuwwisseling, toen ook
de illustraties bij de gedichten, novelles en romanfragmenten
verdwenen, omdat de schrijvers de tekeningen vonden detoneren. Dat was ook de mening van Herman Robbers, die als zoon
van oprichter J.G. (‘Jacs’) Robbers zelf in het blad van zijn vader publiceerde en er later hoofdredacteur van werd.
Robbers
De oude Robbers was het maandblad begonnen om zijn tien
jaar eerder gelanceerde gelijknamige uitgeverij (UitgeversMaatschappij ,,Elsevier”) meer bekendheid te geven. Dat foefje
had hij afgekeken van de New Yorkse uitgeverij Harper & Brothers, die in 1850 Harper’s New Monthly Magazine begon om
aandacht voor haar uitgeefactiviteiten te genereren en daarmee
succes had. Robbers kende Harper’s, net als gelijksoortige
voorbeelden uit Duitsland en Frankrijk. Voordat hij in 1880
,,Elsevier” begon, was hij niet alleen boekhandelaar, maar ook
importeur van buitenlandse literatuur en tijdschriften.
Zijn belangstelling voor de wereld buiten Nederland kwam
ook tot uitdrukking in zijn tijdschrift. Dat besteedde veel aandacht aan ontwikkelingen over de grens. Niet alleen door reisverslagen te publiceren, zoals die van de jonge Krabbé, maar
ook verhalen over steden als Londen en Parijs. Verder had Elsevier’s veel aandacht voor ‘de West’ (Suriname en de Antillen) en uiteraard Nederlands-Indië, waar veel abonnees woonden. De kunstkenner en kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp,
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Oprichter van uitgeverij en maandblad, ‘Jacs’ Robbers
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ontdekker van de schoonheid van Bali, kreeg in Elsevier’s alle
ruimte voor zijn door hem zelf rijk geïllustreerde etnografische artikelen over het eiland in de Indonesische archipel.
Zijn grootste bloei beleefde Elsevier’s onder hoofdredacteur Herman Robbers, die drie decennia, tot zijn dood in 1937,
aan het roer stond van het blad (en vanaf midden jaren twintig
ook van de uitgeverij). De literator was bekend om zijn
romans en gezaghebbend als criticus, uitgever en begeleider
van (jonge) schrijvers. Daarnaast correspondeerde hij met veel
vakbroeders en was hij, met Lodewijk van Deyssel, oprichter
van de nog steeds bestaande Vereniging van Letterkundigen.
Diezelfde Lodewijk van Deyssel had bij het verschijnen
van het eerste nummer van Elsevier’s een van zijn beruchte
scheldkritieken laten afdrukken. Het is opgenomen in deze
bundel. Het belette Louis Couperus niet om in een volgend
nummer van Elsevier’s een novelle, ‘Eene illuzie’, te publiceren. Ook andere bekende schrijvers lieten van enige terughoudendheid niets merken.
Eigenlijk vonden alle schrijvers van naam hun weg naar
het blad. Zelfs een communist als Jan Romein schreef vier
lange artikelen voor het blad, dat hij niet alleen als ‘burgerlijk’
moet hebben ervaren, maar ook als klassenvijand. Het zegt
ook iets over de ruimhartige opvattingen van Elsevier’s dat de
redactie Romein in de kolommen toeliet.
Ook Eddy du Perron publiceerde in Elsevier’s; over Multatuli in 1940. Hij heeft nog geprobeerd zijn vriend Menno ter
Braak over te halen eveneens voor Elsevier’s te schrijven.
Daar kwam het niet van. Ter Braak benam zich het leven toen
de Duitsers Nederland binnenvielen en een poging naar Engeland te vluchten faalde. Een bijdrage van Ter Braak aan het
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blad zou opmerkelijk zijn geweest, want als 22-jarige student
publiceerde hij in studentenblad Propria Cures een spottend
bedoeld en gefingeerd interview met Herman Robbers (eveneens opgenomen in deze bundel).

14

Website
Op de lijst met schrijvers die gedurende een halve eeuw aan
Elsevier’s hebben bijgedragen, staan ruim veertienhonderd namen. Op de lijst met kunstenaars zelfs zestienhonderd. Al deze
namen zijn alfabetisch geordend terug te vinden op de website
die weekblad Elsevier begin 2008 lanceerde en die op maandag 28 januari van dat jaar officieel in gebruik werd gesteld
door de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ronald Plasterk.
Op deze website (www.elseviermaandschrift.nl) zijn alle
vijftig jaargangen door te bladeren. Ze zijn gedigitaliseerd
door het technologiebedrijf X-Cago in Roermond. Het gaat
om zeshonderd nummers van samen meer dan vijftigduizend
pagina’s. Er kan ook worden gezocht op specifieke woorden
of namen, en alle artikelen van een bepaalde schrijver, kunstenaar of illustrator kunnen worden opgevraagd.
Door de digitalisering van de complete inhoud van Elsevier’s, mogelijk gemaakt door een gift van uitgeefconcern
Reed Elsevier, destijds uitgever van weekblad Elsevier, is een
schatkamer blootgelegd. Zo ontdekte literair-historicus PeterPaul de Baar op de website een onbekend jeugdwerk van de
schrijver Theo Thijssen. Het gaat om het verhaal ‘Het eendje’
uit 1901. Uit de periode vóór 1905 waren vrijwel geen teksten
van de auteur van Kees de jongen bekend.
Door de digitalisering zijn een paar schrijvers ‘herontdekt’.
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Zo zijn de Amerikaanse reisverhalen van Krabbé gebundeld in
Reuzenland (met een voorwoord van kleinzoon Jeroen), stelde
de historicus Coen Brummer een bundel samen met de interviews van C.K. Elout (De eerste interviews) en verschenen de
artikelen en tekeningen van Nieuwenkamp op groot formaat in
het boek Bali, toen het nog een paradijs was, met een inleiding
van Freek Heijbroek, conservator van het Rijksmuseum.
Kunsthandel
Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift mag als titel dan misschien zijn overschaduwd door het gelijknamige weekblad,
voor kunstliefhebbers, kunstkenners en kunsthandelaren is het
nog steeds een bekend periodiek. Ze maken er veelvuldig gebruik van. Het blad bevatte immers veel geschreven portretten
van kunstenaars, interviews met kunstenaars, maar ook beschouwingen over hun werk en recensies van hun exposities.
Een uitstekende bron dus voor de kunstwereld, die bovendien
goed beseft dat de prijs van een kunstwerk vaak stijgt als er
een schriftelijke bron is.
Vandaar ook dat er hoge bedragen, tot 70 euro, worden
neergeteld voor de gebonden uitgaven van het blad. Ook overdrukken van artikelen zijn blijkbaar gewild. Voor een in Elsevier’s in drie delen gepubliceerde roman van J. Slauerhoff
werd in november 2015 250 euro gevraagd.
Elke halve jaargang Elsevier’s (zes nummers) verscheen
als apart deel, dat Romeins werd genummerd: van deel I (januari tot en met juni 1891) tot en met deel C (juli tot en met december 1940). Bij de paginering van het tijdschrift werd hiermee rekening gehouden. Die liep steeds over zes nummers
door. Het januari- en het julinummer begonnen op pagina 1 en
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dan werd doorgeteld tot en met het juninummer respectievelijk het decembernummer.
Van buiten zagen losse nummers van het blad er anders uit
dan in de gebonden edities. Wat ontbreekt zijn het omslag en
de advertenties, die de abonnees en de kopers van het blad destijds natuurlijk wel kregen. Het nummer van september 1933
bijvoorbeeld, toont op de cover de titel van het blad met op de
onderste helft een advertentie van ‘Schrijfmachinehandel’
Lindenbaum.
Ook de binnenkant van het omslag, in modern tijdschriftjargon ‘cover 2’ geheten, bevat advertenties, zoals bijvoorbeeld van Foto Fraaij (Amstellaan 88). Daarna volgen nog vier
pagina’s met advertenties. Na de laatste pagina van dit septembernummer (pagina 216) volgen eveneens vier advertentie
pagina’s. Ook het omslag (‘cover 3’ en ‘cover 4’) is geheel gevuld met advertenties.
Ondanks deze commerciële boodschappen en reclame voor
eigen boeken en uitgaven van Uitgevers-Maatschappij ,,Elsevier”, was de abonnementsprijs aan de hoge kant. Omgerekend
naar de koopkracht van vandaag de dag kostte een jaarabonnement in 1933 zo’n 250 euro (destijds 27,50 gulden). De prijs van
een los nummer bedroeg 2,50 gulden (ruim 20 euro nu, volgens
de omrekencalculator van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam).
Herwaardering
In 1892 weigerde uitgeverij Elsevier een gouden medaille die
aan het blad was toegekend, zo staat te lezen in het Algemeen
Handelsblad van 4 augustus van dat jaar. Een vorm van bescheidenheid? Het is in elk geval opvallend dat Elsevier’s Geïl-
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lustreerd Maandschrift altijd nogal kritisch over zichzelf heeft
geschreven. Dat gebeurde zowel bij het 25-jarig als bij het
50-jarig bestaan. Beide artikelen, opgenomen in deze bundel,
citeren uitvoerig de negatieve recensies die het kreeg.
De digitalisering heeft niet alleen voor een herontdekking
van het maandblad en zijn auteurs gezorgd, maar ook voor een
herwaardering. Maar eigenlijk was die al gaande. In 2002 publiceerde Jaap Versteegh zijn onderzoek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam naar de eerste tien verschijningsjaren van
het blad. Hij constateert daarin dat na het eerste, wat moeizame, decennium Elsevier’s ‘een rol van betekenis speelde in
het Nederlandse culturele leven’.
Een soortgelijke opvatting huldigden drie jaar later de
Vlaamse letterkundigen Koen Rymenants, Tom Sintobin en
Pieter Verstraeten. Zij opperen dat Elsevier’s lang onopgemerkt is gebleven in de literatuurgeschiedenis, omdat het geen
avantgardistische manifesten had gepubliceerd of zich had geprofileerd met een zeer eigen literatuuropvatting.
De laatste jaren beseffen literatuurhistorici in binnen- en
buitenland dat ze niet alleen moeten letten op tijdschriften die
de normen hebben doorbroken, maar ook op de bladen die
juist voor een groot publiek de literatuur in beeld hebben gebracht. In 2010 constateert Rymenants in een vervolgstudie
dat Elsevier’s zo’n rol heeft gespeeld in Nederland.

17

Jubileum
Deze bundel is samengesteld ter gelegenheid van het 125-jarig
bestaan van Elsevier als tijdschrifttitel. In het eerste deel staan
de artikelen die het blad over zichzelf en zijn makers heeft gepubliceerd. Daarna volgen in deel 2 de scheldkritiek van Lo-

EGM MAANDSCHRIFT.indd 17

12-05-16 13:00

18

dewijk van Deyssel en Ter Braaks gefingeerde interview met
Herman Robbers. Dit deel wordt afgesloten met een artikel
van Jaap Versteegh over de eerste tien jaar van het blad. Deel 3
bevat korte levensbeschrijvingen van alle (hoofd)redacteuren
die Elsevier’s als maandblad heeft gekend.
Deze drie delen worden voorafgegaan door een inleiding
van Gerry van der List, die eerder een geschiedenis van het
weekblad publiceerde en daarin ook aandacht besteedde aan
zijn ten onrechte bijna vergeten voorganger, Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift.
Amsterdam, 3 december 2015
Arendo Joustra,
hoofdredacteur Elsevier
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Inleiding: ‘Grootsche
onderneming’
Louis Couperus leverde bijdragen aan het tijdschrift, net als
Marcellus Emants en Herman Heijermans en Carry van Bruggen en Adriaan Roland Holst en Ina Boudier-Bakker. En Jan
de Hartog debuteerde er in 1933 in met zijn verhaal ‘Het zwijgen van Boeda’. Grote namen uit een rijk literair verleden. En
deze bekende schrijvers vonden hun artikelen terug tussen
fraaie illustraties van bekende tekenaars. Maar wat voor blad
was die verre voorloper van het huidige weekblad Elsevier?
‘Een rijzige, kaarsrechte, tot in de puntjes verzorgde man
van smaak en eruditie – een ondernemer van de gewetensvolle
soort.’ Zo omschreef Floris Bakels, de geschiedschrijver van
uitgever Elsevier, de oprichter van het bedrijf. Jacobus George
(‘Jacs’) Robbers (1838-1925) is inderdaad een gedistingeerde
verschijning, die ondernemingszin, ijver en artisticiteit weet te
combineren. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de schilderkunst. In zijn villa aan de Haagse Parkweg hangen de schilderijen in drie rijen boven elkaar.
Zijn liefde voor de schone kunst komt tot uitdrukking in
een tijdschrift dat hij in 1891 op de markt brengt. De ondertitel
van Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift luidt bij de oprichting: ‘Verzameling van Nederlandsche letterkundige kunst-
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werken, geïllustreerd door Nederlandsche kunstenaars’. Het
formaat is 26 bij 17 centimeter. Op de voorkant staan tulpen,
een molen en een zeer Hollands stadssilhouet, getekend door
Joan Berg.

22

Vaderlandslievendheid
De indruk dat het blad vaderlandslievendheid hoog in het
vaandel heeft staan, wordt bevestigd door het eerste, 112 bladzijden tellende nummer. Dit is namelijk in een oranje omslag
gestoken en opent met een portret van de elfjarige koningin
Wilhelmina. Het blad is gemodelleerd naar buitenlandse voorbeelden als Harper’s New Monthly Magazine. Het moet geïllustreerde bellettrie bieden, alsmede geïllustreerde artikelen
over beeldende kunst en populaire wetenschap.
In de vijfkoppige redactie zitten maar liefst drie illustratoren, wat aangeeft hoe belangrijk het beeld is voor het nieuwe
blad. Maar de grote roerganger is de Leidse hoogleraar Nederlandse letterkunde Jan ten Brink (1834-1901). Bij de oprichting van Elsevier’s is de productieve geleerde, die romans, novellen en historische werken op zijn naam heeft staan, al 66
jaar en zijn artistieke voorkeuren sluiten niet helemaal aan bij
die van jongere generaties. Hij vertegenwoordigt naar eigen
zeggen met trots de Oude Garde. Hij toont een voorliefde voor
realistische verhalen met een stichtend karakter.
Een sterk punt van Ten Brink is zijn bijzonder uitgebreide
netwerk. Zo bevat het eerste nummer van Elsevier’s een kort
verhaal van Marcellus Emants, een schrijver die hij nog als
leerling in de klas had toen hij decennialang in Den Haag leraar was. En in de eerste vijf jaargangen vallen ook de namen
op van Louis Couperus, een andere leerling van hem, die een
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INLEIDING: ‘GROOTSCHE ONDERNEMING’

novelle in het tijdschrift publiceert, en de net zo beroemde toneelschrijver Herman Heijermans.
De reacties op het professioneel ogende Elsevier’s zijn niet
heel positief, wat ook te maken zal hebben met het feit dat ze
verschijnen in concurrerende literaire tijdschriften. Het venijnigst is Lodewijk van Deyssel in De Nieuwe Gids. De voorman van de door Ten Brink weinig gewaardeerde beweging
van de Tachtigers levert vooral kritiek op het vermeend commerciële karakter van het nieuwe blad en op zijn royalistische
en burgerlijke inslag: ‘Zie hier een breede en grootsche onderneming ten bate der op letterkundig gebied koningsgezinde
partij in de Nederlandsche dienst-boden-wereld.’
Andere critici zijn niet heel veel positiever over de inhoud,
maar spreken wel waardering uit voor de vorm. Zo merkt De
Nederlandsche Spectator op dat Elsevier’s steun en belangstelling verdient als een onderneming die nieuw leven kan
brengen in de ‘bij ons’ weinig ontwikkelde illustreerkunst. Ten
Brink heeft dan ook illustratoren van naam en faam weten aan
te trekken. Zoals Charles Rochussen (1814-1894), een van de
vooraanstaande kunstenaars van zijn tijd, een realistische romanticus met een groot verbeeldingsvermogen.
Het lijkt erop dat de kritiek op zijn blad uitgever Jacs Robbers niet koud laat. Hij voelt zich sterk betrokken bij het blad.
Hij zit bijvoorbeeld de maandelijkse redactievergaderingen in
zijn eigen huis voor en levert een eindeloze reeks ideeën voor
artikelen. En hij heeft een wat moeizame verhouding met de
behoudende Jan ten Brink, die in brieven klaagt over de bemoeizucht van de ‘tyrannieke R.’. Zeven jaar houdt de hoogleraar het vol, totdat hij eindelijk opzij wordt geschoven.
Opvolger is Frits Lapidoth (1861-1932), een jongere criti-
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cus die getrouwd is met Hélène Swarth (1859-1941), een dichteres wier verzen regelmatig verschijnen in het maandblad. Jeroen Brouwers, die een essay zal schrijven over het echtpaar,
merkt op dat Lapidoth als journalist het best op dreef is: ‘Van
literatuur had hij in zoverre geen verstand dat hij het zelf niet
kon vervaardigen, maar uit zijn journalistieke werk blijkt dat
hij over veel kunstzin en goede smaak beschikte.’ Hij heeft in
elk geval een andere smaak dan Ten Brink. Hij kan waardering
opbrengen voor de vernieuwingen in de poëzie die de Tachtigers hebben bewerkstelligd en staat positief tegenover een
stroming als het symbolisme. Zo weet Elsevier’s een breder en
jonger publiek aan te spreken en de diversiteit van het aanbod
aan artikelen en illustraties te vergroten. En aldus redt Lapidoth het tijdschrift van de dreigende roemloze ondergang en
kan hij het roer met een gerust hart overgeven.
Uitgeverij
Uitgevers-Maatschappij ,,Elsevier”, die het maandblad publiceerde, had niets te maken met het befaamde uitgevershuis uit
de zestiende en zeventiende eeuw dat in 1712 ophield te bestaan. De naam is vooral een eerbetoon aan deze dynastie, ook
al werd de keuze ervoor mede ingegeven door de hoop enigszins te profiteren van de reputatie van de beroemde voorganger. Elsevier is aanvankelijk een familiebedrijf.
Oprichter Robbers was zijn loopbaan begonnen als bediende in een transportbedrijf, maar vindt als 22-jarige zijn
roeping wanneer hij zich als boekhandelaar, importeur en uitgever in de Hoofdsteeg in zijn geboortestad Rotterdam vestigt.
In 1880 richt de begaafde, werklustige zakenman uitgeverij Elsevier op, die hij in 1887 naar Amsterdam verhuist. Hij
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Toen Jacs Robbers een halve eeuw had gewerkt, werd deze
handgeschreven oorkonde vervaardigd
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maakt binnen twintig jaar een succes van het bedrijf. Zijn oudste zoon Cor (1865-1913) volgt hem op, maar na diens overlijden moet de oude Robbers terugkeren om het roer over te nemen. Na zijn dood in 1925 raakt het bedrijf onder zijn tweede
zoon Herman in het slop. Herman is veel meer een literator
dan een manager. De schrijver heeft een passie voor boeken,
maar niet voor zakendoen. Als hij in 1937 overlijdt, heeft het
bedrijf flinke schulden. Het is aan zijn opvolger J.P. Klautz
(1904-1990) om de uitgeverij nieuw leven in te blazen en er
een renderende onderneming van te maken.
Kunstenaarsverbond
Hoewel de oude Robbers het maandblad oprichtte, zal het toch
vooral het troetelkind worden van zijn tweede zoon. Herman
Johan Robbers (1868-1937) demonstreert als jongeling al literaire ambitie. Op het gymnasium Erasmianum in Rotterdam
publiceert hij verhalen onder het pseudoniem Phocius en later
zal hij een reeks goed verkochte romans op zijn naam brengen.
Hij verdient de kost als manager in het bedrijf van zijn vader, waar hij zich niet zo’n heel geweldige zakenman toont.
Meer op dreef is hij als de drijvende kracht achter Elsevier’s
Geïllustreerd Maandschrift. In 1905 treedt hij toe tot de redactie en tot zijn dood, 32 jaar later, zal hij deze functie enthousiast vervullen.
Robbers begint te gloeien van opwinding als hij komt te
spreken over ‘het schoone boek’. In zijn kritieken volgt hij
aandachtig het letterkundige leven in Nederland en hij weert
zo veel mogelijk politiek-sociale beschouwingen uit de kolommen. Het gaat om de Cultuur. Met passie cultiveert hij het
idee van een kunstenaarscentrum, een geestelijk centrum
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waarin iedereen kan bloeien die het innerlijke leven op een artistieke manier probeert vorm te geven. Er was, zal de directie
bij zijn dood schrijven, ‘eenheid in zijn pogingen tot een groot
kunstenaarsverbond, tot een huis voor kunstenaars, tot een gemeenschappelijke tribune te komen’.
Robbers doet nog meer dan Lapidoth zijn best de jongeren
te bereiken. Bijvoorbeeld door beter de ontwikkelingen op het
gebied van schilderkunst en literatuur in beeld te brengen.
Maar ook door de opkomst van de nieuwe bouw- en nijverheidskunsten met sympathie te volgen. Alles wordt besproken,
uit verleden en heden, uit binnen- en buitenland, van het kubisme tot en met het moderne toneel. Niet alleen de grote prozaïsten zijn vertegenwoordigd, maar ook de dichters. Robbers
krikt de kwaliteit van de poëzie aanzienlijk op en plaatst gedichten van Adriaan Roland Holst, J. Slauerhoff, Victor van
Vriesland, Jan Campert, Hendrik de Vries, Marsman, P.N. van
Eyck. Van sommige dichters ziet Robbers al vroeg het talent,
zoals van Gerrit Achterberg.
De illustraties worden intussen iets minder belangrijk. Aan
veel moderne verhalen valt weinig te illustreren, meent Robbers, die merkt dat auteurs zich ook steeds vaker geïrriteerd
tonen door de tekeningen bij hun werk. Dit geeft hem aanleiding om, zoals hij het zelf zal uitdrukken, ‘zachtkens het stuur
te wenden’ en een scheiding aan te brengen tussen het geschreven woord en het beeld.

27

Verlaten
Met een enorm verantwoordelijkheidsgevoel waakt Robbers
over de kwaliteit van de kopij. Hij leest alles nauwgezet en
dwingend, staat redacteuren en medewerkers met raad en daad
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terzijde. Wanneer hij in 1937 ziek wordt, neemt hij op bed
zelfs nog de hele eindcorrectie van het septembernummer
voor zijn rekening. Maar op 15 september overlijdt hij.
Neef John doet samen met Klautz nog een poging het troetelkind van Herman Robbers op de been te houden. Ook als de
oorlog uitbreekt. De nieuwe directeur van Elsevier is een groot
voorstander van bezuinigingen, maar noemt het betreurenswaardig als ‘een tijdschrift dat reeds zoo lang een van de verspreiders van de Nederlandsche geest en cultuur is geweest nu
zou moeten ophouden ten gevolge van omstandigheden, die
een gevolg zijn van de Duitsche bezetting, terwijl wij juist
moeten trachten onze eigen Nederlandsche cultuur te steunen
en te propageeren, ook al is daaraan een risico verbonden’.
Maar de overige leden van de directie van de uitgeverij zijn
een stuk sceptischer. Uiteindelijk wordt besloten de uitgave op
te schorten. In november 1940 laat de uitgever weten dat ‘het
bolwerk van Nederlandsche cultuur’ thans ‘tijdelijk verlaten
wordt’. De verbroken band met Indië, waar het blad talloze lezers heeft, de opheffing van veel leesportefeuilles in eigen
land, de stijging der papierprijzen, dit alles doet de directie tot
schorsen besluiten. Het is een kwestie van force majeure.
Maar het blad ‘zal weer terugkomen, verjongd en vernieuwd,
wanneer de storm over ons werelddeel is uitgeraasd. Dan zal
het opnieuw het forum van onze schrijvers en dichters zijn,
dan zal het opnieuw het kunstleven van ons land weerspiegelen.’ Het laatste nummer van het blad, dat dan inmiddels Elsevier’s Maandschrift heet, verschijnt in december 1940.
Betere tijden breken inderdaad aan, de nationaal-socialistische storm is na vijf jaar uitgewoed. Maar het weekblad dat op
27 oktober 1945 voor het eerst van de persen rolt, heeft een
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heel andere vorm en opzet. Elseviers Weekblad zal overigens
wel verwijzen naar het blad van de Robbersen. Het noemt
zichzelf namelijk een voortzetting van Elseviers Maandblad.
De oprichters hebben blijkbaar niet de tijd gevonden om even
de juiste naam en schrijfwijze van hun voorganger op te zoeken.

30

Burgersmaak
Vijftig jaar lang heeft Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift
belangwekkende literatuur, poëzie en beschouwingen en een
eindeloze stroom fraaie illustraties gepubliceerd. Vanzelfsprekend duikt het dan ook op in allerlei literaire overzichtswerken. Maar een tijdschrift van grote naam en faam is het nooit
geworden. Er is bijvoorbeeld slechts één serieuze studie aan
gewijd, een doctoraalscriptie van de kunsthistoricus Jaap Versteegh (waarvan bij het schrijven van dit verhaal dankbaar gebruik is gemaakt).
Het karakter van het blad en van zijn voornaamste redacteuren zullen daarbij een rol hebben gespeeld. De Robbersen
waren bijvoorbeeld geen avant-gardisten, geen grote vernieuwers. Zowel persoon als proza van Herman Robbers sprak niet
echt tot de verbeelding van de jeugd. Hij had, in de woorden
van de bekende schrijver Anton van Duinkerken, ‘veel talent,
maar geen greintje genie’.
De beschouwingen waarin Robbers probeerde zijn letterkundige oordeel te onderbouwen, waren lappen tekst die zeker
niet iedere lezer wisten mee te slepen. Zeker in de jaren dertig
nam een jongere generatie de beschaafde, bedaagde criticus
onder vuur vanwege zijn vermeende gebrek aan hartstocht,
zijn burgerlijkheid en zijn visieloosheid. Hij doet een beetje
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denken aan K.L. Poll, de grote man achter het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad en Hollands Weekblad/
Maandblad, de nijvere organisator die, tot zijn grote frustratie,
nooit echt veel respect afdwong als schrijver en intellectueel.
Omdat zij toegankelijkheid heel belangrijk achtte en conventionele lezers niet van zich wilde vervreemden, stond de
redactie van Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift nooit te
trappelen om de gebaande wegen te verlaten en ze droeg dan
ook nauwelijks bij aan de popularisering van moderne kunst.
Maar, zo merkt de genoemde Versteegh terecht op, als ‘toonbeeld van verantwoorde burgersmaak’ heeft het blad wel degelijk een rol gespeeld. Het diende als moreel ijkpunt. ‘Met
zijn moraliserende novellen vol sociaal mededogen en de bijpassende dramatische illustraties weerkaatste het de smaak
van een groot deel van de bevolking.’ Elsevier’s Geïllustreerd
Maandschrift vormde een verbond met de burgerij die het blad
zo goed mogelijk probeerde te informeren en te vermaken. En
het is daarmee zeker een voorloper van het huidige weekblad
Elsevier. Zo anders qua opzet en vorm, zo gelijk qua doelstellingen en lezerskring.
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VAN DE REDACTIE

Een klein incident

Een klein incident, waarover in de meeste Nederlandsche dagbladen van beteekenis een woordje heeft gestaan en waarvan u
aanstonds de ware toedracht zal worden uiteengezet, is voor
den schrijver van deze rubriek een goede aanleiding, om eens
wat te vertellen, met recht ‘Van de Redactie’.
De groote meerderheid der lezers, die een tijdschrift als het
onze thuis krijgen, vermoeden geenszins wat er al zoo gebeurd
is en gedaan, en geredeneerd en geschreven vóór het nommer
van de maand, met de beste wenschen van uitgever en redacteuren vergezeld, zijn tocht door de wereld gaat ondernemen.
Maar betrekkelijk weinigen weten en kunnen dan ook weten,
dat er nog wat anders gebeurd is dan uitkiezen van eenige
manuscripten en teekeningen, gevolgd door het zenden van
een en ander ter drukkerij.
Een groot tijdschrift redigeeren en dirigeeren – och, dat
lijkt zoo eenvoudig; precies even eenvoudig als de regie van
een tooneelstuk, wat een precies even ondankbaar werk mag
heeten. Dat er geen stukje van de decoratie vanzelf komt en er
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Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s Geïllustreerd
Maandschrift van februari 1898.
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geen meubel staat, zonder dat over de plaatsing daarvan lang is
nagedacht, dat het tempo der spelers is geregeld, dat hun standen ten opzichte van elkander eerst na veel studie zijn bepaald
geworden, wie der toeschouwers denkt daaraan ?
Zoo is het ook met de directie en redactie van een maandschrift als het onze. Men leest het en men beziet het en vindt het
heel natuurlijk dat het zóó is en niet anders, indien ’t nommer
voldoet; doch een waar schandaal, indien er iets in staat, waarover men niet volkomen tevreden kan zijn. En toch – hoewel
niemands genot mag worden vergald door het opsommen van de
moeilijkheden, waarmede wij, om u genoegen te doen, gaarne
willen kampen, dag in, dag uit – toch moeten wij er u hier even
op wijzen. Ge zult er weldra evenmin meer om denken als ge
peinst over de samengestelde werkzaamheden van het personeel
eener spoorwegmaatschappij, terwijl ge heel gerust een beetje
leest of praat of rookt in uw gemakkelijken coupé.
In iedere eerste helft der maand, verzamelt en leest onze
redacteur-secretaris een twintig, dertig of nog meer handschriften, die ons ongevraagd worden toegezonden. Hij tee
kent voor zichzelf zijn meening daaromtrent op en tracht die
zoo duidelijk als ’t maar kan te formuleeren; want elke maand
wordt hij opgeroepen om zijn opinie te verdedigen in een soms
levendige discussie. Zoodra dit gebeurd is, zendt hij de ingekomen kopij door aan een tweeden redacteur, die volstrekt onkundig wordt gelaten van ’t oordeel, dat zijn voorganger ter
vergadering zal uitspreken. Deze leest nu op zijn beurt alles.
Gij, waarde lezer, die zelf soms zooveel moeite hebt om een
brief van drie of vier bladzijden postformaat te ontcijferen,
kunt u wel voorstellen wat het zeggen wil dertig verschillende
handschriften vlot te lezen, zóó dat men precies weet hoe het
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geschrevene er gedrukt zal uitzien en welk een indruk ’t maken zal op den lezer. Geen woord mag worden overgeslagen,
al zou men er een half uur op zitten turen om het te lezen. En
dan, als die moeite gedaan is, het oordeel. O, dat is zoo verschrikkelijk lastig te vormen, soms. Het toegezondene is zelden heelemaal slecht en helaas even zelden heelemaal goed.
Niet altijd kunnen wijzigingen worden voorgeslagen en, bovenal, niet zoo heel dikwijls zijn de auteurs in staat de gewenschte veranderingen aan te brengen, reden waarom het voorstellen daarvan zoo gevaarlijk kan zijn.
Is nu, ter redactie-vergadering, bepaald welke copij en
welke teekeningen zullen worden aangenomen, dan moet het
eerst te volgen nummer in elkaar worden gezet en dus, uit den
voorraad copij en teekeningen, een keuze worden gedaan zóó,
dat het nommer zooveel mogelijk iets bevat voor de verschillende categorieën van lezers : een studie, een novelle, een gezellig praatje enz. enz. enz.
Al dit werk nu, is het allereenvoudigste en allergemakkelijkste. ’t Lijkt zelfs zóó eenvoudig dat menigeen, die ’t nooit
heeft gedaan, zich verbeeldt het beter te kunnen doen dan zij,
die er zich al jaren meê onledig hebben gehouden. Maar in de
praktijk valt het toch lang niet meê.
Veel meer zorgen vereischt het occulte, door publiek en inzenders niet vermoede werk van de redactie. Zij, toch, mag
maar niet rustig zitten wachten en keuren wat wordt ingezonden. Dan zou ’t er spoedig heel slecht met haar tijdschrift uitzien. Neen, zij moet vooral actief optreden. Ze moet zich
voortdurend bezig houden met de vraag wat haar lezers op een
gegeven tijdstip voornamelijk belang kan inboezemen, welk
onderwerp zij gaarne zouden zien behandeld en wie dat zou
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kunnen doen op de voor hen prettigste wijs en wie daarvoor nu
de geschiktste prenten zou kunnen leveren. De redacteurs komen aan met plannen. De directeur bedenkt en becijfert of ze
wel kunnen worden uitgevoerd. Zoo ja, dan is het nog de vraag
of de personen, die het meest geschikt worden geacht, wel bereid zijn mede te werken tot het doel, of ze daarvoor genoeg
voelen, of hun bezigheden ’t hun toelaten en of ze, ingeval van
weigering, wel door anderen kunnen worden vervangen, die
dan ook weer hun bezwaren kunnen hebben enz. enz.
Voorts hebben de redacteurs voortdurend het oog ge
vestigd op hetgeen er in boeken, tijdschriften, weekbladen,
dagbladen en speciale vakorganen zelfs wordt gepubliceerd.
Komt er wat belangwekkends uit van een nog onbekend
schrijver of teekenaar, dan overwegen zij of de jonge artiest al
of niet een aanwinst zou kunnen zijn voor hun tijdschrift. Zij
trachten te leeren van hun collega’s en die in ’t goede na te volgen, ja, zoo mogelijk te overtreffen.
Een goed tijdschrift-redacteur kan ook uitroepen: Meine
Ruh’ ist hin: mein Kopf ist schwer. Hij wordt monomaan als een
uitvinder of een goudzoeker. Dit laatste is hij altijd: hij zoekt
goud in de velden van Litteratuur en Kunst, en het eerste is hij
soms ook; want hij vindt wel eens wat uit: een nieuwe combinatie, voor de lezers aangenaam, en hij vindt een enkele maal
ook wel eens iemand uit: een jong kunstenaar. Dit is zijn glorie!
Nu heeft de redactie van Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift voornamelijk het oog gevestigd op het binnenland. Zeven jaar lang hebben uitgever en redacteuren er naar gestreefd
oorspronkelijk werk te leveren: oorspronkelijke illustraties,
oorspronkelijke romans, novellen, verhalen, schetsen, studies,
opstellen. En daarin zijn ze volkomen geslaagd. Dat kan nie-
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mand van de tegenwoordige redactie getuigen zonder zelf
verheffing – behalve juist de ondergeteekende, aan wien zelfs
niet het allergeringste deel van dezen lof toekomt, daar hij
eerst met den achtsten jaargang in de redactie is getreden ter
vervanging van den hoogleeraar Dr. Jan ten Brink. Het zal dus
nog te bezien staan of hij de boven-opgesomde plichten behoorlijk vervullen kan. Hij is, daarentegen, alléén nog vol
komen vrij in zijn meening omtrent het kleine incident, waarop
in den aanhef van dit artikel werd gedoeld. Hij zou er over
kunnen zwijgen. Er zijn, aan dit tijdschrift, mannen verbonden, die zich wezenlijk knap genoeg kunnen verdedigen als zij
worden aangevallen.
Zie hier nu wat is gebeurd.
Onder de massa, der redactie ter plaatsing aangeboden novellen en schetsen, was één verhaal, dat te goeder trouw door
een tusschenpersoon werd uitgegeven voor oorspronkelijk en
eveneens te goeder trouw door uitgever en redactie is opgenomen als werk van een Nederlander. Ge hebt er u hartelijk mee
vermaakt. Het heet ‘Kolonel Dikhout’s avonturen’. Dit aardig
verhaal werd met blijdschap ontvangen en onder anderen door
den verslaggever van de Nieuwe Rotterdamsche Courant zeer
geprezen. Maar niet lang verheugden de Elsevier-mannen zich
daarin. Op de allereerste redactie-vergadering, die schrijver
dezes bijwoonde, kwam, als een donderslag, binnen vallen een
nommer van het Bataviaasch Nieuwsblad, waaruit onze directeur begon voor te lezen:
‘Elsevier, het bekende geïllustreerde tijdschrift, heeft een
bok geschoten. Dat is altijd onplezierig, doch het wordt dit
dubbel wanneer het geschiedt ten koste van een in de letterkundige wereld goed bekenden naam. De zaak is deze:
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’n Jaar of tien geleden werd in een Britsch-Indisch blad
aangevangen met de bekende avonturen van kolonel Bowling.
Enkele daarvan werden in het Hollandsch vertaald en, eenigszins op Nederlandsch-Indische toestanden pasklaar gemaakt,
onder den titel: ‘Kolonel Dikhout’s avonturen’ opgenomen in
het Nieuwsblad. Tegenwoordig worden de grappige verhalen
voortgezet en in boekvorm uitgegeven doch nu eenvoudig uit
het Engels vertaald onder den titel ‘Avonturen van kolonel
Bowling’ gepubliceerd; met behoud van al de Engelsche namen, titels en moeilijk te vertalen bijzonderheden.
‘Dat nu Elsevier de bewerkte verhalen illustreert en opneemt is natuurlijk uitstekend; zijn lezers zullen zich ermee
amuseeren. Maar zeer bedenkelijk is, dat de redactie het vertaalwerk voor oorspronkelijk houdend, er boven zet: ‘Kolonel
Dikhout’s avonturen door l’Ange Huet’. Het is waar: ze zijn
mooi vertaald en bewerkt zóó voortreffelijk als weinig menschen het den heer Huet zullen nadoen en in het feit dat een
Nederlandsch professor de vertaling voor het origineel heeft
gehouden, ligt op zichzelf een bizonder compliment voor den
heer l’Ange Huet.
‘Maar in de ‘Studeercel’ der redactie had men niet onbekend mogen zijn met het werk van den schrijver van kolonel
Bowling’s avonturen, getiteld Told in the veranda, dat reeds
voor jaren de aandacht trok van velen, en thans na de uitgave in
boekvorm in Engelsche bladen en tijdschriften is besproken.’
Daarop kregen wij een schrijven van den bekwamen bewerker, den heer J. l’Ange Huet, wiens arbeid door tusschenkomst van een vriend was aangeboden ter plaatsing. Zijn brief
luidde:
‘Met bijzondere verbazing zie ik in Elsevier’s Geïllustreerd
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Maandschrift een bijdrage “Kolonel Dikhout’s avonturen”
met mijn naam als auteur.
Ik weet daar niets van.
Die stukjes zijn in het geheel geen oorspronkelijk werk. Ze
zijn vijf of zes jaar geleden door mij uit de Madras Mail voor
het Bataviaasch Nieuwsblad bewerkt.
Wie ze nu, zeker met de beste bedoeling, als oorspronkelijk
werk, en met mijn naam er bij, aan uw tijdschrift geleverd
heeft, kan ik niet nagaan.’
Toen ging het bericht van het Bataviaasch Nieuwsblad de
ronde doen door de Nederlandsche dagbladpers en men fan
tazeerde er zelfs bij dat Elsevier’s ‘op oneerlijkheid was betrapt’, alsof het niet heel eenvoudig zou zijn geweest in geval
het ons als ‘uit het Engelsch vertaald’ was aangeboden te antwoorden dat wij het dan niet gebruiken konden, aangezien Elsevier in woord en beeld slechts oorspronkelijk werk opneemt
en nooit vertalingen, uit welke taal ook.
Maar, natuurlijk, uitgever en redacteurs hebben zich vergist. Het is hun ontgaan dat de aardige schetsen vrij bewerkt
waren naar stukjes uit de Madras Mail. Ze wisten zelfs niet dat
zij in boekvorm waren verschenen en zeer geprezen. Ze hadden niet alle verhalen en schetsen gelezen, die uitkomen in het
Engelsch, Amerikaansch, Duitsch, Fransch, Spaansch, Portugeesch, Italiaansch, Hongaarsch, Roemeensch, Russisch,
Zweedsch, Noorsch, Deensch, Nieuw-Grieksch, enz., enz. Ze
waren dus niet verantwoord?!
Na al wat ik in den aanhef van dit artikel zei, laat ik gerust
de beslissing over aan den lezer. Wat aan de redactie en den
uitgever van Elsevier overkomen is, kan iedere redactie en
iederen uitgever gebeuren. Het is moeilijk zich te vrijwaren te-
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gen het te goeder trouw voor oorspronkelijk opnemen van vertalingen, het is nagenoeg onmogelijk dit te doen ten opzichte
van bewerkingen, waarin het vreemde zoo uitmuntend ver
nederlandscht is als in het stuk ‘Kolonel Dikhout’s avonturen’.
Ik wil nog verder gaan: dergelijke ongelukjes overkomen alle
redacties; maar niet dikwijls komen zij en het publiek achter
de waarheid. We zijn er van overtuigd dat in alle talen bewerkingen van populaire buitenlandsche auteurs de ronde doen.
Guy de Maupassant, bijvoorbeeld, wordt geweldig geplunderd en met hem menig schrijver van kleine schetsjes. Veelal
vertaalt men ze letterlijk en dan is ’t nog een tref als het uitkomt; doch, zijn ze goed bewerkt en dat ‘naar ’s lands gelegenheid’ – dan vindt men er wel iets bekends, iets niet heelemaal
oorspronkelijks aan; doch men neemt ze op omdat men ook
alweer niet zeker weet waarnaar ze zijn bewerkt. Het zou niet
moeilijk vallen hier voorbeelden te noemen; doch waarom een
vaderlandsch collega verdriet aangedaan?
Aan ons geval, dat wij ten zeerste betreuren, heeft allerminst de bewerker schuld. Met volle recht heeft de heer l’Ange
Huet geprotesteerd en op gezag van onzen directeur-uitgever
houden wij ’t er voor dat ook de tusschenpersoon volkomen
onbewust was van het feit dat hij ons een vertaling gaf in plaats
van een oorspronkelijk stuk.
Hiermede schijnt ons de quaestie voldoende toegelicht.

EGM MAANDSCHRIFT.indd 42

12-05-16 13:00

FRITS LAPIDOTH

Hendrik Jan Schimmel’s
jubileum
Den dag, vóórdat deze aflevering verschijnt, zal Hendrik Jan
Schimmel zijn vijf-en-zeventigsten verjaardag hebben gevierd.
Moesten wij daarover zwijgen, omdat de door geheel Nederland gevierde schrijver een der redacteurs van Elsevier’s
Geïllustreerd Maandschrift is en den lezer, die in dagblad en
periodiek wat vindt over Schimmel, hier geen enkel woord
doen hooren over den man aan wien ook de vrienden van ons
tijdschrift verplichting hebben?
Zou ’t in iemand kunnen opkomen te veronderstellen dat de
jubilaris, aan wiens huiselijk feest tal van artikelen zullen worden gewijd, hier maar wordt gehuldigd uit kameraadschap?
Neen, daarvoor staat Schimmel te hoog. Ons woord van
waardeering kan geen weldenkende verdacht klinken.
Wij willen dus niet zwijgen; maar voor dit geval doen alsof
hij geen medelid der redactie ware. Dan, toch, zou ongetwijfeld deze rubriek uitsluitend aan hem gewijd zijn. Zoo moet
het ook nu wezen.
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Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s Geïllustreerd
Maandschrift van juli 1898.
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De zoo bescheiden mederedacteur moge ons vergeven, dat
wij aldus handelen buiten hem om en hem op zijn vijf-en-
zeventigsten verjaardag misschien doen ontstellen door een
coup d’état, ditmaal gericht tegen den Buonoparte van het directoire: tegen den verreweg meest beteekenende van ons.
Het jongere deel der Redactie wil hier geen oordeel uitspreken over den veteraan. Maar we mogen wel zeggen wat
Schimmel voor ons geweest is en nog lang moge blijven.
44

I.
De jonge Schimmel was veroordeeld door het Lot om, na korten tijd gestudeerd te hebben, voor zijn brood te gaan cijferen
op verschillende kantoren. Hij begon bij zijn vader, den burgemeester-notaris van ’s-Gravenland, en bracht het tot directeur
der Amsterdamsche Credietvereeniging. Zijn administratieve
loopbaan is dus een belangrijke geweest. Schimmel moet hebben gewerkt op zijn verschillende kantoren en daar blijken gegeven hebben van grooten aanleg voor den handel. Of hij echter met hart en ziel bij zijn werk was, mogen we betwijfelen.
Zoo vaak hij kon, vluchtte hij met zijn verbeelding heel ver
weg van het kantoor: zoo ver mogelijk. Hij is achteruit geweken voor de Werkelijkheid tot een eind over de grenzen van het
heden. Om het alledaagsche te ontvluchten, verdiepte hij zich
in het romantische van de geschiedenis.
Reeds op negentienjarigen leeftijd zag hij zijn eerste romantische drama opvoeren. De Twee Tudors werden in 1847
met eenig succes vertoond en dit feit zal wel van zeer grooten
invloed zijn geweest op zijn latere werkzaamheid. In elk geval, hij bleef getrouw aan het historische genre in drama, roman en novelle.
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In December 1847, volgde reeds dadelijk een groot succes:
Joan Wouters, welk drama den naam van Schimmel voor goed
vestigde.
Ter wille van de duidelijkheid, blijven wij nu onze aandacht eerst bepalen tot den dramatischen arbeid en dan zien
wij den jongen auteur met buitengewonen ijver het eene historische stuk voor en het andere na ter opvoering aanbieden. Hij
heeft den tijd gevonden zich in te werken in meer dan één geschiedkundig tijdvak en in de historie van meer dan één land.
Men lette maar eens op de hier zoo veelzeggende data:
Gondebald 1848; Giovanni di Procida (Siciliaansche vespers) 1849; Napoleon Bonaparte 1851; Schuld en Boete 1851;
Juffrouw Serklaes 1857; Het kind van Staat 1859; Struensee
1868; Het slot van Abcou 1869; Zege na strijd 1873; Juffrouw
Bos 1878; De kat van den Tower 1880.
Dat, en nog eenige gelegenheidsstukken, is al heel veel
voor iemand, die een groot gedeelte van zijn tijd op het kantoor moest doorbrengen en heel wat van zijn denkkracht moest
geven aan de zaken. En toch is dit alles nog maar het allerkleinste gedeelte van Schimmels gezamenlijke werken.
Op uitnoodiging van Potgieter – zoo verhaalt prof.dr. Jan
ten Brink – werd hij lid der Gids-redactie en in De Gids zou hij
zich het eerst doen kennen als historisch novellist. Het tijdschrift bevatte van hem in 1851 ‘Een avond bij de baronesse
de Staël’ en ‘Het Directoire’, in 1852 ‘Achttien Brumaire’.
Toen kwamen die groote romans, waarvan ik mij nog den
buitengewonen indruk herinner, dien zij maakten in ons gezin
van leesgragen. Zij verschenen, herdrukt, in afleveringen met
gelen omslag en twee kolommige bladzijden, stuk gelezen eer
ze in handen kwamen van ons, de kinderen, die ze verslonden,
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haastig, koortsachtig, niet altijd den auteur begrijpend, maar
toch ten volle onder de bekoring.
Ik weet wel dat Schimmel nog andere dan historische romans heeft geschreven en dat ook die werken getuigen van groot
talent, maar voor verreweg de meeste Nederlanders is hij toch in
de eerste plaats de schepper van Mary Hollis, Mylady Carlisle,
Sinjeur Semeyns, Een Haagsche Joffer, De eerste dag eens nieuwen levens (verschenen in 1860; 1864; 1875; 1856; 1855).
Waarom in de eerste plaats?
Als letterkundig beoordeelaar zou ik geen keus willen
doen, maar dit artikel is geen beoordeeling. Het is niet meer
dan de uiting van eerbied en erkentelijkheid. Ik ben Schimmel
zeer veel verschuldigd en ik weet hoe velen met mij dat zijn.
In ons klein gezin, levend eenzaam, heel stilletjes, in een
dorpje, kwamen de boeken van Schimmel, Bosboom-Toussaint, Van Lennep in hun groot formaat bij gedeelten binnen.
Hoe oud ik toen was, zou ik niet kunnen zeggen. Nog héél
jong, naar de toenmalige kinder-taxatie veel te jong om die
boeken te lezen. Maar er is geen vaste leeftijd, waarop de verbeelding meerderjarig wordt. Achter de stoute, dichterlijke
verbeelding van Schimmel moet mijn jongetjes-fantasie onbeholpen aangefladderd hebben en het spoor meermalen bijster
geworden zijn. Wat ik toen dacht van de hoofdpersonen uit al
die romans kan ik mij niet meer herinneren. Maar nooit vergeet ik de mij bewezen weldaad. Schimmel heeft in mij gewekt de zucht naar wat meer dan verhaaltjes, het verlangen
naar letterkundige kunstvoortbrengselen. Door hem is in mij
wakker geworden dien onleschbaren dorst naar lektuur, waaraan het mijmerende buitenjongentje zulke heerlijke dagen te
danken heeft. Wat voerde deze meester mij ver weg van het
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platte leven om mij heen, in den polder! Al die groote dames
en heeren, al die eenvoudiger helden, waren, in hun leven voor
mijn verbeelding, als vertegenwoordigers uit een andere wereld. De historie is voor een kind gelijk aan het sprookje en ze
wordt er weer aan gelijk, als de rijpe man meer van historische
critiek heeft genoten dan voor zijn liefhebberij in geschiedenis
dienstig is.
Men mag zeggen wat men wil van den historischen roman,
ik moet mij nog altijd afvragen of ons geslacht wel van geschiedenis houden zou, indien er ons geen liefde voor ware ingeboezemd door die stoute inlevers in een vervlogen tijdvak,
die het verleden maakten tot nieuwe werkelijkheid en uit stoffige paperassen levende menschen schiepen.
Schimmel is romantisch van aanleg.
Schimmel is door en door gevoelsmensch, daarenboven.
Geen koud-verstandige reconstructie, samengesteld uit
waarschijnlijkheden, heeft hij ons gegeven; want, zoo hij dit
alleen maar gedaan had, zou ik, als jongetje, zijn werken ongelezen hebben gelaten en nu niet méér kunnen schrijven dan
een woord van kalme hulde, zooals men er een schrijft op
verzoek of omdat het pas geeft, een woord van waardeering
tusschen titels en jaartallen, dat men kan overnemen in een
biografisch woordenboek of dat er uit overgenomen is.
Neen, nadat hij zich volkomen op de hoogte had gesteld
van een tijdvak en van alle bijzonderheden uit het leven zijner
hoofdpersonen, kon Schimmel dat alles en die allen zien, gelijk onze moderne auteurs de werkelijkheid zien en voelen trillen in hun zielediepte. Zag hij zijn personen even juist als de
moderne auteur het zijn levende modellen doet? Ik geloof het
zeker. Het waar of onwaar van den historischen roman behoeft
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niet anders, niet nuchterder precies te wezen dan het waar of
onwaar van een realistische studie. De documenten, waarnaar
een Émile Zola werkt, zijn niet veel deugdelijker dan de documenten, die een archivaris kan vinden. Alle artistieke waarheid is een door het temperament van den schrijver gekleurde
feitenreeks. Van welken aard het document ook zij, het komt
aan op de visie en niet op het hulpmiddel.
Een realistisch romanschrijver mag wel uit verschillende
dorpen wat nemen om er zijn dorp van te maken. Als we dat dorp
maar volkomen waar gevoelen. Niet anders doet een auteur van
historische romans. Hij laat ons historisch voelen. De ambtenaar
der historie-registratie doet weer anders; de groote geschiedschrijver handelt nog weer verschillend. Er zijn evenveel historische waarheden als er schrijvers met historischen blik zijn. Waar
ze ophouden nuchtere feiten mee te deelen, geven ze een visie en
dan alleen rekent men hen tot de letterkunstenaars.
Natuurlijk, heeft men ons verteld dat Schimmel’s figuren
anders zijn dan die de geleerde meneer Z. of Q. heeft meenen
te ontwaren in het verre verschiet der eeuwen. Maar men beweert hetzelfde van de, door meneer Z. of Q. geziene persoonlijkheden. Indien men de vraag stelt wie meer gedaan heeft om
liefde te wekken voor de studie van het verleden, de dichter
Schimmel of de archivaris, die hem op de vingers kan tikken,
dan, geloof ik, zal niemand de partij van den archivaris kiezen,
ook al heeft hij, zooals de schrijver van dit stukje, alle eerbied
voor de historische wetenschap.
II.
Ook als vrienden van het nationaal tooneel hebben honderden
met mij de grootste verplichting aan den onvermoeiden man,
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wiens hand en hoofd geen rust kennen en die, in zijn tegenwoordig ambteloos leven, meer doet dan menig officieel druk
bezig mensch.
Wie aan ons tooneel een Napoleon Bonaparte en een
Struensee heeft geschonken, behoort tot de weinige oorspronkelijke dramaturgen, die onze tooneellitteratuur inderdaad hebben verrijkt. En wanneer men nu bedenkt, dat deze werken werden opgevoerd in een tijdperk van zoo groot verval, dat het ergste voor onze dramatische letterkunde was te vreezen, kan geen
uiting van hulde, hoe hooggestemd ook, overdreven klinken.
Toch was dit alles gedaan te hebben Schimmel niet genoeg.
In 1851 nam hij zitting in de commissie, door Z.M. Koning
Willem III benoemd, om een onderzoek in te stellen naar den
toestand van het nationaal tooneel en middelen ter verbetering
te beramen. Hij was daarin werkzaam naast Burlage en Van
Lennep. De conclusie luidde dat er geld moest wezen. Maar de
Staat gaf geen geld en het publiek evenmin, zoodat er van
wege de commissie niets gedaan kon worden. Een kwart eeuw
moest Schimmel geduld oefenen. Toen kon hij, met eenige
leden van het, in 1869 opgerichte Toneelverbond, de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Toneel stichten, die reeds
groote diensten heeft bewezen en waarvan de natie nog zeer
veel verwacht. Bovendien redigeerde hij eenigen tijd het orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond Het Toneel.
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III.
Behalve als buitengewoon begaafd romanschrijver en dramaturg, heeft Schimmel zich ook naam verworven als dichter,
criticus en redacteur van meer dan één invloedrijk tijdschrift.
Zijn verzen, vriendelijk naar den inhoud, zijn zangerig en
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pittig. Meermalen getuigen ook zij van het lieflijk fijn gevoel,
dat den gevierden schrijver kenmerkt. Men leest ze minder, tegenwoordig, dan men nog van zijn grootere werken geniet en
daarom acht ik het niet overbodig een enkel voorbeeld aan te
halen van die door en door vriendelijke poëzie. Men vindt het
geheele versje in Herfstloover, een bundeltje, verschenen bij
J.C. Loman Jr. te Amsterdam.
Het gedichtje heet:
50

ZIJ ZAGEN
Oud-grootjen zat bij ’t klein-kind graag;
Blond-kopjen ook graag op dat schootjen.
Zij houdt het lokkig hoofdjen omlaag,
De hand om den hals van oud-grootjen.
Oud-grootjen leest, Blond-kopjen mee,
Al kan zij, de speelsche, nauw’ spellen.
Het boek met de prenten behoort allen twee
En Grootjen kan aardig vertellen.
Oud-grootjen leest, op de oude kniên
Het Bijbelboek opengeslagen:
‘De reinen van harte, ze zullen God zien!’
En wij, wij gelooven: Zij zagen!
In hoeverre deze man, die zelf zoo veel en zoo nauwgezet
heeft gearbeid, een bepaald critisch temperament bezat, kan ik
niet zeggen. Maar zeer zeker zal hij er zich op hebben toegelegd het goede te vinden in elk te beoordeelen werk; want
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Schimmel, hoe scherpzinnig ook, tot den huidigen oogenblik
toe, moet nooit scherp hebben kunnen zijn en groot genoeg is
zijn liefde voor de kunst geweest om hem daarvan te doen afstralen op ieder die, op eigen wijs, de kunst wilde dienen.
En nu zou ik moeten zeggen wat hij, voor anderen eerst, en
later voor ons geweest is als mede-redacteur. . . Maar, ziet, nu
aarzel ik neer te schrijven wat er in mij omgaat.
Over enkele dagen, hopen wij hem weder te zien plaats nemen aan de redactie-tafel. En, indien ik nu zoo guluit zei de
hartelijke bewondering, den diepen eerbied dien wij, zijn zóó
veel jongeren, voor hem koesteren, als ik nu alles vertelde van
onze blijdschap hem in ons midden te hebben en van onze
hoop den roemrijken grijsaard nog jaren en jaren in ons midden te mogen houden, och, dan zou er allicht iets on-intiems
komen in onze verhouding tot hem. Hij zou in staat zijn, de
geestige opmerker, mij een beetje ironiek te danken voor mijn
‘toast’ aan het slot.
Er zijn gevoelens, waarover men in ’t publiek liever niet
moet uitwijden. Maar ik ben zeer zeker de tolk van onze lezers,
nu ik hem hier hulde breng en dank zeg voor het vele, dat alle
vrienden van Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift verschuldigd zijn aan den oudsten redacteur, aan Hendrik Jan Schimmel.
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Prof.Dr. Jan ten Brink
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Op het oogenblik, dat deze aflevering van ons tijdschrift gereed moet wezen om te worden afgedrukt, bereikt ons de mare
dat Prof.Dr. Jan ten Brink, na langdurig lijden, is heengegaan.
Hoewel ons tijd en ruimte ontbreken om hem, wiens plaats
in de redactie van Elsevier’s wij in 1898 geroepen werden in te
nemen, een uitvoerig artikel te wijden, meenen wij nochtans
met een enkel woord te moeten kenschetsen den ijverigen
hoogleeraar, wiens beteekenis voor de Nederlandsche Letterkunde geen geringe is geweest.
Ten Brink is als leeraar, als geleerde, als romanschrijver,
als publicist en als redacteur van verschillende tijdschriften
werkzaam geweest. Hij is opgetreden als voortreffelijk spreker in letterkundige kringen en voor afdeelingen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen; hij is herhaaldelijk bestuurslid geweest van de Leidsche Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde; hij heeft gearbeid voor het Tooneel; hij heeft
meegestreden voor de Taal- en Letterkundige congressen,
waar hij een rol van beteekenis heeft vervuld. Zijn werklust
Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s Geïllustreerd
Maandschrift van augustus 1901.
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kende geen grenzen; zijn vermogen tot voortbrengen was verbazend groot en zijn geestdrift voor hetgeen hij goed achtte
en schoon ging nog ver buiten de grenzen van het voor den
ijverigen werker bereikbare.
Zij, die Ten Brink hebben leeren kennen als docent aan
Gymnasium en H.B.S. te ’s-Gravenhage, getuigen van zijn bezielenden omgang met jongelieden, die in de door hem onderwezen vakken werkelijk belang toonden te stellen. Ook aan de
Leidsche Hoogeschool heeft hij zich onder de jongeren vrienden gemaakt.
Als geleerde wist hij reeds heel spoedig na de voltooiing
zijner academische studiën de aandacht op zich te vestigen
door zijn werken over Coornhert en Brederoo en gaf hij (in
1897) de grootendeels voortreffelijke Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, voorafgegaan en gevolgd door nog
tal van wetenschappelijke studies. Ook de geschiedenis –
voornamelijk de Fransche – boezemde Ten Brink groote belangstelling in, waarvan getuigen een gansche reeks geschriften van populair-wetenschappelijken en historisch-romantischen aard. Tal van belangwekkende gegevens betreffende
Onze hedendaagsche Letterkundigen werden door hem verzameld en uitgegeven, verscheidene bloemlezingen deed Ten
Brink het licht zien.
Als romanschrijver gaf hij een gansche serie belletristische
werken, die met belangstelling werden ontvangen en waarvan
niemand minder dan Busken Huet veel goeds kon getuigen.
Van Het Verloren Kind nam de criticus zeven bladzijden over
(deel XV der Literarische Fantasiën en Kritieken).
Als schrijver voor dagbladen was hij onuitputtelijk en hij
slaagde het best waar hij het publiek op de hoogte bracht van
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den inhoud der meest bekende buitenlandsche romans en
groote gedichten, die hij smakelijk kon navertellen. Ook historische en staatkundige onderwerpen werden door hem behandeld voor den gehaasten krantenlezer, die aangenaam en nuttig
wil bezig gehouden worden.
Als spreker trad Ten Brink op in Oefening Kweekt Kennis,
het bekende Haagsche genootschap, waarvan hij eerelid werd
toen hij ’s-Gravenhage verliet, en in tal van andere kringen,
nooit voor een klein gehoor en nooit zonder bij velen belangstelling te wekken. Zijn ijver als bestuurslid van de Leidsche
Maatschappij en menig taalcongres bleek in tal van moeilijke
omstandigheden.
Als redacteur, laatstelijk van Elseviers Geïllustreerd
Maandschrift, wist hij zich onder medewerkers en lezers
vrienden te verwerven.
Toch moet hij zich als letterkundige op het laatst van zijn
leven vereenzaamd hebben gevoeld. Een machtige strooming
vond, bij haar oorsprong, Ten Brink vijandig, tot keeren gereed; en de strooming is over hem gegaan en heeft veel weg
gedreven van hetgeen Ten Brink dierbaar was.
Misschien is dit wel hèt treurige in zijn publicisten
loopbaan geweest, dat er wat krachtigs en zoo heel mooi jongs
kwam en dat de geestdriftige man juist daartegenover zich
voelde zonder liefde, zonder waardeeringsvermogen.

EGM MAANDSCHRIFT.indd 54

12-05-16 13:00

HERMAN ROBBERS

Elsevier’s vijfentwintig jaar

Het nummer van ons maandschrift, waarin dit artikeltje verschijnt, is het twaalfde van den vijfentwintigsten jaargang, met
andere woorden op den eersten Januari a.s. zal het een kwart
eeuw zijn geleden, dat Elsevier’s werd gesticht. Zonder nu aan
dit feit voor den Nederlandschen stam en zijn cultuurgeschiedenis bizonder groote beteekenis toe te kennen – ons tijdschrift
was nooit een strijdschrift: altijd bleef het, zooals het al werd
genoemd in den ondertitel van het eerste deel, een eenvoudige
‘verzameling’ – achtte ik vermelding ervan in deze kolommen
toch zéér op haar plaats en het tijdstip als aangewezen voor
een kort resumé, een terugblik, in de eerste plaats naar die
stichting zelf, een kwart eeuw geleden, en verder naar de voornaamste wederwaardigheden dier vijfentwintig jaren, de geschiedenis van Elsevier’s Maandschrift, welke ik steeds in de
gelegenheid was van zeer nabij waar te nemen, zij het pas
sinds Januari 1905 als redacteur.
Hoewel dan géén strijd-schrift – niét het belangrijk orgaan
eener welbewuste groep van kunst- of cultuurleiders – een
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Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s Geïllustreerd
Maandschrift van december 1915.
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spannende strijd voor het eigen bestaan is aan Elsevier’s
geenszins bespaard gebleven, en wat betreft de Nederlandsche
cultuur der laatste vijfentwintig jaren, al kan ons maandschrift
zich stellig niet beroemen daarop van grooten, merkbaren invloed geweest te zijn, een vrij getrouw beeld ervan biedt het
den aandachtigen lezer en beschouwer zonder eenigen twijfel.
En ook de geschiedenis van zulk een periodiek – dat dus meer
het karakter van een kroniek dan van een motorische kracht
blijkt te bezitten – lijkt mij als onderdeel der algemeene cultuurhistorie volstrekt niet zonder waarde en belang.
Reeds eenmaal deed ik het uitkomen – in Januari 1914, bij
het schrijven van een kort ‘In memoriam C.H. Robbers’, vele
jaren een der uitgevers van ons maandschrift – Elsevier’s
is begonnen als een uitgeversonderneming. Doch deze uit
geversonderneming was in haar soort bizonder hooggestemd.
Het was mijn vader, J.G. Robbers, die al enige jaren vóór
1891 omging met het plan, een Nederlandsche geïllustreerde
revue op te richten, iets als Harper’s of Scribner’s Monthly, en
die in Januari 1891 uitvoering aan dat plan gaf. Zulk een onderneming was, en is nog steeds, voor een klein taalgebied als
het onze, lang geen geringe of gemakkelijke taak. En dat
vooral wanneer zij, zooals in ons geval, niet op geringe schaal
of benepen wijze wordt aangevat. Er waren bij den aanvang
niet minder dan vijf redacteuren: Jan ten Brink, H.J. Schimmel, Joan Berg, J. Hoynck van Papendrecht en F.H. Kaemmerer, allen mannen van naam in het toenmalig Nederland, en
ook werd aanstonds, en met vrucht, gepoogd medewerkers te
winnen onder de meest bekende Nederlandsche publicisten.
De bedoelingen blijken zelfs wijdscher geweest te zijn dan
zij tegenwoordig heeten mogen, het eerste titelblad vermeldt
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de woorden: ‘Verzameling van Nederlandsche kunstwerken,
geïllustreerd door Nederlandsche kunstenaars’. Alleen een
Robertus Nurks zou hierbij kunnen vragen, of de inhoud ook
werkelijk alleen uit kunstwerken bestond, maar niet tegen
gesproken kan worden, dat inderdaad in die eerste jaren vele
Hollandsche belletristische bijdragen geïllustreerd werden
door Nederlandsche teekenaars. Dat dit de onderneming kostbaar maakte, zal iedereen wel begrijpen. Doch buitendien was
in die jaren rond 1890 de techniek der fotochemische reproductie nog lang niet zoo perfect en verfijnd als tegenwoordig,
vandaar dat vele illustratieve teekeningen, of in het tijdschrift
besproken kunstwerken, aan graveurs werden toevertrouwd
om ze weer te geven door de houtgravure. De houtgraveerkunst werd echter in Nederland bijna niet meer beoefend. Althans om bekwame reproduceerende graveurs te vinden moest
men naar Parijs. Daar waren er wel, maar ze moesten ook betaald met Parijsche prijzen.
In Parijs woonden toen trouwens ook twee der redacteuren
van Elsevier’s, Berg en Kaemmerer. In Parijs eveneens werden
de meeste zincografische reproducties gemaakt, namelijk bij
de gebroeders Guillaume, dezelfden die de clichés maakten
voor de bekende geïllustreerde uitgaven van Daudet’s Sapho
en Tartarin, toen iets nieuws op dit gebied en algemeen bewonderd. Zoo was er ten behoeve van het Maandschrift veel
in Parijs te doen. Toen ik in 1890 eenige maanden in die wereldstad doorbracht – als leerling bij een boekhandelaar –
kreeg ik telkens opdrachten van mijn vader om met allerlei artiesten over het werk te gaan praten. Het waren mijn eerste
schreden in de kunstenaarswereld; mijn nieuwsgierigheid naar
de Parijsche ‘bohème’ werd er eenigszins door bevredigd.
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De eerste tien jaargangen van Elsevier’s

De volgende vijftien jaargangen
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De Nederlandsche uitgever die een onderneming als Elsevier’s begint, weet wel ongeveer zeker, er in de eerste tien of
twaalf jaren geen winst mee te zullen behalen; hij moet dan
ook wel zeer volhardend zijn en een sterk vertrouwen bezitten
in het eindelijk succes van zijn denkbeeld en zijn onverdroten
arbeid. Het geval Elsevier’s was daarenboven een in sommig
opzicht zeer bizonder geval. Mijn vader, voortvarend en
ongeduldig-energiek als hij altijd is geweest, verwende zijn
redacteurs in den beginne door het meeste werk van hen over
te nemen. Verreweg de meeste ‘ideeën’ voor het Maandschrift
kwamen van hem. Hij was het die de illustrators bezocht en de
schilders, over wier werk hij voor Elsevier’s artikelen verlangde. Ofschoon nooit als zoodanig in den titel genoemd, trad
hij feitelijk op als hoofdredacteur en presideerde dan ook de
maandelijksche redactie-vergaderingen, die ten zijnen huize
gehouden werden.
Een zeer curieuse manier van werken ontstond, zooals men
zich die tegenwoordig niet meer zou kunnen voorstellen. Maar
deze tijden waren nog zoo anders! Deels vormelijker en deels
gemoedelijker. Ik zie de heeren nog binnenkomen voor de vergadering. Ten Brink, zwierig, gul en geurend als steeds, de
blauwe moesjesdas flapperend onder de frisch geschoren kin
en de vliegerig witte bakkebaarden. En naast hem, gewoonlijk
een ietwat, spottenden glimlach om de dunne lippen, Schimmel, toen al een oude man, dragende evenwel, omdat hij daar
nu eenmaal zoo aan gewoon was, een glimmende zwarte
pruik. Welk een gebeurtenis, toen dit alom bekend hoofd-
bekleedsel plotseling door een zilvergrijze en vrij wat krulliger
haardos bleek vervangen! Ten Brink’s armen schoten de lucht
in, toen hij zijn ouden vriend ontmoette: ‘Allemachtig, Schim-
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mel, wat ben je jong geworden!’ De aldus aangesprokene was
er een weinig verlegen mee. Inderdaad, men moge over de artistieke prestaties dier heeren oordeelen zooals men wil – ik
schat ze geenszins gering! – toegegeven dient, dat in hun
levensopvatting voor het volgende geslacht iets benijdenswaardigs lag.
Intusschen had Elsevier’s in die eerste jaren wat men vulgariter ‘een harden dobber’ noemt. In zeker opzicht scheen de
periode, waarin de vestiging viel, voor het tijdschrift niet voordeelig, hoeveel gunstige omstandigheden daar ook tegenovergesteld kunnen worden. Concurrentie was er in den beginne
niet. Tenzij met het buitenland. Het eert Elsevier’s, maar het
maakte de uitgave niet gemakkelijker, dat vergelijking in den
aanvang alleen met buitenlandsche periodieken mogelijk was.
Het onze is het eerste Nederlandsche tijdschrift geweest,
dat op groote schaal oorspronkelijke illustraties bracht. Later
verschenen Woord en Beeld, dat slechts enkele jaren het leven
houden kon, Boon’s Magazijn (thans Morks’ Magazijn), Op de
Hoogte en nog andere. Ook van geïllustreerde weekbladen –
de verkoop waarvan thans de Amsterdamsche straten onveilig
maakt – was toen nog geen sprake. Trouwens Elsevier’s bezat
van den aanvang af, en kreeg in den loop der jaren méér en
méér, een ander karakter dan een dezer óók geïllustreerde pe
riodieken, Woord en Beeld misschien uitgezonderd. Eenigszins omvangrijke artikelen, die illustratiën behoeven, konden
(en kunnen nog) eigenlijk nergens anders plaatsing vinden.
In welk opzicht het tijdstip der stichting dan ongunstig genoemd moet worden? Ik zal er u aan herinneren. Er was, sinds
1880 ongeveer, iets gaande in de Nederlandsche kunstwereld,
iets nieuws was krachtig opkomende, in de litteratuur vooral,
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doch met dit nieuwe werd bij de oprichting van Elsevier’s, en
ook in de eerste levensjaren dezer uitgave weinig of geen rekening gehouden. De stichter verwachtte nog niet veel van de
jonge talenten, die schreven in De Nieuwen Gids, hij meende
in elk geval verstandiger te doen zijn tijdschrift toe te vertrouwen aan de welbeproefde leiding van twee hoofdmannen der
Oude Garde – om een lievelingsuitdrukking van Ten Brink te
gebruiken. Maar intusschen bestond De Nieuwen Gids in Januari 1891 al zes jaar en een groot deel van het intelligente en
kunstgevoelige publiek was voor ‘de nieuwe richting’ gewonnen.
Van Deyssel werd wel berispt om zijn onfatsoenlijke
scheldwoorden, maar hij vond toch ook glimlachende instemming toen hij schreef: ‘Onder redaktie van een kapper en een
mummie (de heeren Ten Brink en Schimmel), poëtisch in
geleid door een lijk, maar o een zacht en zoet gebalsemd lijk,
gebalsemd door de vereering van een dankbaar nageslacht van
frissche krullenkoppen (den heer N. Beets), verzekerd van de
medewerking van een honderd-vijftigtal op het veld van proza
en poëzie roemrijk bekende falanxleiders, van den auteur
H.E. Beunke af tot Johanna A. Wolters toe, belooft deze breede
en grootsche onderneming een recht populaire toekomst tegemoet te gaan. De eerste aflevering, die ik alleen voor den tekst
zal bespreken, ziet er patent en excellent uit. Bij de werkelijk
fraaije beeltenis van onze geëerbiedigde en jonge koningin,
hebben de heeren Beets en Schimmel weder een puik proefje
van hun gave garve afgestaan. Wijlen Z.M. de Koning moet
eens in een driftbui eenige loterijbriefjes hebben verscheurd.
Hierop zinspeelt de heer Beets in zijn recht edele regelen op
taktvolle wijze:
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Een frissche oranjetelg, te goeder ure ontsproten,
Haar Vaders troost, haar Moeders trots, ’s Volks liefde en
lust,
Vergoeding, door Gods gunst, voor de afgescheurde loten,
Toont u dit vriend’lijk beeld en stelt uw hart gerust.
Natuurlijk was er óók veel, en niet geringe, verontwaardiging
gewekt door deze bijkans hartelooze ironie en wreeden spot.
Doch ik was het heelemaal vergeten, maar vind het vermeld in
de eerste aflevering van den tweeden jaargang – ook sommige
‘voorname dagbladen’ (er schijnen er dus verscheidene van
dat soort geweest te zijn in dien tijd) gaven ‘onwelwillende
beoordeeling’ en dit deed de directie besluiten aan eenige mannen, die op het gebied van schoone kunsten en fraaie letteren
een eerste plaats innamen ‘onder verwijzing naar den voltooiden eersten jaargang’ te vragen welken indruk Elsevier’s op
hen maakte. De antwoorden werden gefacsimileerd en verspreid. Er zijn curieuse brieven bij! ‘Gij hebt Schimmel en Ten
Brink tot redacteurs’ – schreef A.C. Wertheim – ‘welk een
heerlijk mikpunt voor jeugdigen overmoed en speelsche baldadigheid! Er worden hier ter stede dagelijks steentjes geworpen naar het beeld van Thorbecke en te ’s Hage naar dat van
Spinoza. Het doet die mannen gelukkig niet zeer en het is een
allerliefste oefening voor het jonge volkje’.
Dit compliment, goed bedoeld, klonk toch eenigszins twijfelachtig! De heeren Ten Brink en Schimmel werden misschien al evenmin gaarne met steenen beelden als met mummies en lijken vergeleken, en althans de eerste placht de steentjes der jongelui wel degelijk te voelen en er zich overluid aan
te ergeren. Wat den heer Schimmel aangaat, ik geloof inder-
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daad dat hij er geen ‘zeer’ van ondervond; in elk geval was hij
een veel te beheerschte persoonlijkheid om ooit iets te laten
merken van geraaktheid door critiek.
Op den brief van A.C. Wertheim – die ook hier ‘de eerste
plaats innam’ – volgden epistels van Hasebroek en Laurillard;
men merkt in welken tijd wij toen nog leefden! Waar deze heeren zich zoo voldaan verklaarden, kan men zich denken, dat de
meeste jongeren het niet geheel waren. Toch behoorden enkelen dier jongeren tot de medewerkers van Elsevier’s. Reeds in
den eersten jaargang kwam proza voor, niet alleen van Marcellus Emants en W.G. van Nouhuys, die in 1891 al niet meer algemeen tot de jongeren gerekend werden, maar ook van Louis
Couperus en Frans Netscher, die hun luidruchtig enthousiasten ouden leermeester Ten Brink een goed hart waren blijven
toedragen. En zoo kom ik, onder de medewerkers aan de eerste
vijf jaargangen, ook Johan de Meester, Herman Heijermans
Jr., Cyriel Buysse en Phocius tegen.
Weldra trouwens werd ook de redactie van Elsevier’s althans gedeeltelijk verjongd. Reeds in 1893 trad de schilder
Henricus voor korten tijd als mede-redacteur voor de illustraties op, in 1894 werd mijn oude schoolkameraad en vriend, Mr.
L.J. Plemp van Duiveland aan de redactie toegevoegd. De behoefte aan ‘jong bloed’, ook voor het litteraire deel der leiding,
was gebleken, en waarlijk, de nieuwe redacteurs waren jong
genoeg. De heer Henricus werd echter spoedig vervangen,
eerst door A.L. Koster, later door Ph. Zilcken. Zoo bestond gedurende eenige jaren de redactie van Elsevier’s uit niet minder
dan zeven leden, en ik verzeker u, aan verscheidenheid van
leeftijd en van inzicht ontbrak het in die dagen niet.
Met Januari 1898 kwam hierin verandering. De heeren Ten
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Brink, Hoynck van Papendrecht, Berg en Kaemmerer traden
uit. Ook de heer Schimmel, ofschoon aan Elsevier’s verbonden blijvend, trok zich meer en meer terug; weldra gaf men
hem den titel van ‘eerelid der redactie’, dien hij behield tot zijn
dood. Doch intusschen was, eveneens in 1898 voor het eerst,
de heer Frits Lapidoth als redacteur opgetreden. Hij, Plemp en
Zilcken bleven het tijdschrift leiden tot, met Januari 1905, ik
die taak van hen overnam en Elsevier’s verder redigeerde, nog
een jaar met den heer Zilcken, daarna met R.W.P. de Vries Jr.
Het tijdschrift was intusschen, namelijk bij den aanvang
van den elfden jaargang, van formaat veranderd en langzamerhand ook van karakter. De beteekenis trouwens der vele redactiewijzigingen zal den lezer, die in deze zaken thuis is, niet zijn
ontgaan. Tijden veranderen, en in de tijden de redacties. Jan
ten Brink’s ‘Oude Garde’ had den strijd tegen de jongeren tenslotte op moeten geven. Natuurlijk was het onmogelijk gebleken, naast de heeren Schimmel en Jan ten Brink een geprononceerd aanhanger der nieuwe kunstopvattingen aan te stellen.
Vandaar de keuze, eerst van Mr. Plemp van Duiveland, den intelligenten politicus en smaakvollen prozaïst, die Elsevier’s
een tijdlang met zijn belangwekkende buitenlandsche overzichten verrijkte, doch die in de litteratuur (in engeren zin)
zich nimmer partij stelde. En daarna die van Lapidoth, een
middelman in de kunst, iemand die door leeftijd noch geest tot
de ‘Oude Garde’ behoorde en toch ook nimmer door het op
komende artiestengeslacht als een der hunnen werd beschouwd. Met zulk een tusschenfiguur meende men destijds
voor Elsevier’s den waren toon te treffen. En toegegeven moet
worden, dat het moeilijk was anders te handelen, wilde men
niet, bruuskweg, het litteraire roer omgooien.
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Ook wat de aanvankelijke illusies omtrent illustreering betreft was het tijdstip voor de oprichting van Elsevier’s deels
gunstig, deels het tegenovergestelde. De Haagsche Schilderschool bereikte het toppunt van haar roem; met artikelen over
de groote meesters dier school had het tijdschrift aanstonds
succes. Daarbij was Nederland – gelijk trouwens nog steeds –
zeer trotsch op zijn schilders en las men gaarne iets over hen,
liefst allerlei anecdotische levensbizonderheden. En ook in de
leerlingen en nakomelingen der groote Hagenaars, meerendeels bekwame schilders van landschap of binnenhuis, stelde
het publiek wel belang. Doch tegelijkertijd met de jonge litteratoren waren – voornamelijk ter Amsterdamsche Academie
van Beeldende Kunsten, onder leiding van Allebé – jonge
schilders zich gaan uitspreken die het groot publiek voor
loopig maar matig interesseerden – hetgeen wederkeerig was:
ook zij interesseerden zich in ’t minst niet voor het groote publiek.
Jonge schilders, en hun litteraire kameraden, begonnen
den spot te drijven met de dikwijls al te zoet waardeerende artikelen over de tallooze penseelvoerders, die in Nederland populair waren; het was toen dat een zéér ondeugende onder hen
den bijnaam ‘Helsche Vier’ voor het eerst op ons Maandschrift
toepaste. Maar dit scheen nog het ergste niet. Bedenkelijker
leek dat het wel gemakkelijk viel, op den titel te doen drukken:
‘Nederlandsche letterkundige kunstwerken, geïllustreerd door
Nederlandsche kunstenaars’, maar moeilijker, die illustreerende kunstenaars ook inderdaad te vinden. De kunstrichtingen der jongste generatie van schilders en teekenaars voerden
hen juist van het illustratieve af. Jammer was dit zeker.
Niet enkel Vincent van Gogh heeft de groote Engelsche en
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Fransche illustratoren met vuur bewonderd en bejammerd dat
wij zulke talenten (en de tijdschriften die hun werk gaven) in
Nederland ontberen moesten. Hoe gaarne had Van Gogh zelf
geïllustreerd, maar hem werd niets opgedragen. Toen Elsevier’s werd opgericht, was Vincent juist gestorven, in den
vreemde, en illustratoren ontbraken hier nog evenzeer. Elsevier’s heeft gedaan wat het kon om een Hollandsche illustratieve kunst aan te moedigen. Maar waar de geesten van zoo
gansch andere dingen waren vervuld, stonden de handen niet
naar dit werk. Enkelen, zooals Hoynck van Papendrecht en
vooral Josseling de Jong, de veel te vroeg gestorvene, leverden
uitnemend werk in dit genre, werk dat te moeilijker werd, toen
de litteraire kunst zich meer en meer van de romantiek der belangrijke avonturen bleek af te wenden naar de poëzie van
stemming en de innerlijkheid van psychologische verdieping.
Er viel aan de nieuwe novellen en romans eigenlijk zoo weinig
te illustreeren. Vreemd doet het nu aan, romantisch-theatrale
teekeningen van Kaemmerer te vinden bij het echt moderne
werk van Couperus.
De schrijvers zelf waren niet ingenomen met hun illustrators, het scheelde maar weinig of Elsevier’s had de novellisten
met zijn prentjes van zich vervreemd. Hoe goed herinner ik
mij de eigen, schuchter geuite, teleurstelling, toen ik de teekeningen van Witkamp te zien kreeg, gemaakt ter ‘verluchting’
van mijn eersteling: ‘Een Kalverliefde’. Ik vond dat deze tee
keningen aan de bedoelingen van mijn werk allerminst bevorderlijk waren. (Eerst later wonnen ze voor me aan curiositeit,
namelijk toen ik vernam dat mijn vriend Frans Mijnssen, destijds Witkamps leerling, ervoor geposeerd had.)
Zoo moest ook wat de illustratie betreft Elsevier’s wel
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zachtkens het stuur wenden, totdat ten slotte voor goed besloten werd, romans, novellen en gedichten voortaan niet meer te
doen illustreeren, doch een scheiding te maken in den inhoud
van het Maandschrift: voorin de artikelen over kunst, of andere onderwerpen, die met de reproductie van allerlei documenten daadwerkelijk te verduidelijken en op te luisteren zijn,
achterin de belletristische litteratuur die zich niet voor illustratie eigent. Waarbij dan nu, sinds eenige jaren, ook nog onze
‘Kroniek’ is gevoegd, met het doel de nationale kunstontwikkeling, nog meer dan te voren mogelijk was, op den voet te
volgen.
Hoe ouder Elsevier’s werd, hoe meer en inniger belangstelling het aan de jongeren en jongsten ging geven. En dit niet alleen op het gebied van schilderkunst en litteratuur. Ook de opkomst der nieuwe bouw- en nijverheidskunsten heeft het tijdschrift met groote waardeering gevolgd en het stelde zijn
kolommen open voor de aankondiging van alle, ook de meest
revolutionnaire kunstbeginselen.
Dit artikel wil maar een geschiedkundig causerietje zijn, en
vooral geen blufferij, daarom zal ik er mij van onthouden mijn
beweringen te staven met de opsomming der medewerkersnamen. Doch iets is er, dat ik, zonder vrees van bluf verdacht te
worden, wel meen te mogen zeggen: ’t is dat van de tegenwoordige goede Nederlandsche schrijvers verscheidenen hun
eerste werk in Elsevier’s geplaatst zagen. En dit waarlijk niet
alleen onder de tegenwoordige redactie, maar reeds onder de
leiding van Ten Brink en Schimmel. Van deze twee heeren
bleek, waar het beoordeeling van inzendingen gold, de oudste
in jaren geenszins de oudste van hart. Schimmels meeleven
met jonge idealen, zijn openheid voor allerlei nieuwe pogin-
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gen waren iets zeer merkwaardigs. Hij was, ook in hoogen ouderdom, wel allesbehalve een mummie! Aan zijn scherpen
blik ontsnapte het talent niet gemakkelijk, hoe zeer het mocht
verschillen van het zijne. En het was niet enkel zijn critisch
vermogen, dat hem hierbij van dienst was, zijn onbevangenheid vond haar oorzaak in bescheidenheid. Schimmel overschatte zichzelf nooit. Ook daarom is het dat ik hem hooger
schat dan een van mijn andere voorgangers en mij zijn voorbeeld steeds voor oogen stel.
Zoo is dan Elsevier’s met al zijn wisselingen, al zijn wederwaardigheden, een kwart eeuw oud geworden. Den stichter,
thans niet ver meer van den tachtigjarigen leeftijd, zal het een
groote voldoening zijn dit te mogen beleven. Het tijdschrift
bloeit en is stabiel geworden; er zou thans heel wat moeten gebeuren – Nederland door vijanden overstroomd bijvoorbeeld
en alle belangstelling in kunst en letteren verdwenen – wil zijn
bestaan gevaar loopen. En zoo gaan wij dan de tweede kwarteeuw in. Voor feestvieren is het nu nog geen tijd. Daar zullen
wij misschien eens over gaan denken als wij honderd jaar zijn
geworden.
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Herman Robbers vijftig jaar
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Robbers zal er misschien wat vreemd van staan te kijken als
een onverwachte indringer, zonder hem behoorlijk het woord
te hebben gevraagd, hier op zijn gebied hem toe komt spreken.
Doch waar vriendschap voor een persoonlijkheid, genegenheid voor geestelijk werken, eerbied voor maatschappelijken
arbeid, kortom waar warmte van gevoel tot spreken dringt,
daar moet wel vergeving zijn voor te groote onbescheidenheid.
Hier dan, in Robbers’ eigen werkplaats, wil ik, nu er een
halve eeuw levens achter hem ligt, zeggen hoe gelukkig ik
hem prijs om al wat hij in dien tijd tot een vast beeld van zijn
geestelijk wezen heeft kunnen opbouwen voor onze Nederlandsche kultuur. Hij is gekomen zeer kort na de Tachtigers,
die, meerendeels, aan het door eenzaamheid verfijnende en tot
droomen bedwelmende leven van bohémiens, van onmaatschappelijken, de voorkeur gaven boven het zijn van een deel
des grooten geheels dat de menschelijke samenleving is. Wat
een paar hunner later theoretisch hebben gewild: leven en arDit artikel verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s Geïllustreerd
Maandschrift van oktober 1918.
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beiden onder en voor hun medemenschen, dat heeft Robbers,
zonder theorieën, zonder zijn kunst door propagandisme te
verontreinigen, in natuurlijken geestengroei bereikt. Hij heeft
zijn werk krachtig-levend gehouden midden in het leven en dit
leven den invloed van zijn gansche kunstenaars-persoonlijkheid doen ondergaan. Daardoor is Robbers veel geweest voor
anderen en heeft hij maatschappelijke daden kunnen volbrengen die voor kunst en kunstenaars van veel beteekenis zijn. In
den kleineren kring van een jongere auteurs-generatie was en
is hij, als leider van dit tijdschrift, altijd de geduldige raadsman, met opene aandacht voor nieuwe jeugdige stemmen.
En zijn werk! Eerlijk en waar was het steeds; maar met de
jaren is het sterker geworden, tot dat gezonde en van sentimentaliteit bevrijde realisme dat door de uiterlijkheid van menschen en dingen tot het wezen gaat. Die beide forsche gebouwen van den Roman van een Gezin staan in onze litteratuur als
hechte monumenten eener zuiver-waarnemende en gevoelig-
analyseerende, doch tegelijk tot een samenvattend beeld herscheppende kunst.
Herman Robbers – nogmaals: verontschuldig mijn vrijpostigheid! – gij zijt vijftig jaar, maar gij zijt toch jong en uw geest
en werklust zijn krachtig. Blijf nog lang zoo stevig arbeiden
tot vreugde en voldoening van uw oudere en uw jeugdiger
vrienden!
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In memoriam J.G.
Robbers (1838-1925),
stichter van dit tijdschrift
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Bestuurder te zijn van een uitgeversmaatschappij is niet iets
anders dan zelf, op eigen naam, boeken en tijdschriften uitgeven. Mijn vader, die in 1880 de Uitgevers-Maatschappij „Elsevier” stichtte en slechts weinige jaren later begon met de voorbereiding van Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift – met
Januari 1891 ving het aan te verschijnen – was ook van dit
tijdschrift de vader, en méér dan dat: lange jaren was hij de
man, de eigenlijke samensteller en verzorger van deze, zijn
lievelingsuitgave. De redacteuren Jan ten Brink en H.J. Schimmel, later ook L.J. Plemp van Duiveland en Frits Lapidoth, ze
waren slechts zijn litteraire zifters en raadgevers, gelijk
F.H. Kaemmerer, Joan Berg, J. Hoynck van Papendrecht,
Ph. Zilcken (en korten tijd nog een paar andere schilders) hem
van oordeel en advies dienden op het gebied der beeldende
kunsten. Er waren redactievergaderingen, onder zijn leiding,
tot in het tweede jaar van mijn redacteurschap, 1906. Daarna,
bijna zeventig jaar oud, heeft hij deze onmiddellijk ingrijpende
bemoeiing gestaakt. Echter bleef hij de redactie adviezen geDit artikel verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s Geïllustreerd
Maandschrift van januari 1926.
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ven, die dikwijls werden opgevolgd. En deze meer passieve
rol werd hem nooit geheel naar den zin. Somtijds, in latere jaren, zei hij schertsend tot mij: ‘Jij bent het eigenlijk die Elsevier’s uitgeeft tegenwoordig’. Waarop ik placht te antwoorden:
‘Dat niet – maar vroeger was U het eigenlijk, die het tijdschrift
redigeerde’.
Mijn vaders oorspronkelijke bedoeling met Elsevier’s
Geïllustreerd Maandschrift was niet precies dezelfde als van
dit periodiek zooals het thans is. Hij richtte zich voornamelijk
naar het Amerikaansche voorbeeld van Harpers Monthly en
The Century, eenigszins ook naar dat van Velhagen & Klasings Neue Monatshefte en van de Parijsche Revue Illustrée.
Hij wilde een tijdschrift, dat in de eerste plaats geïllustreerde
bellettrie zou geven; verder goed geschreven geïllustreerde artikelen over beeldende kunst en populaire wetenschap.
De eerste jaargangen van Elsevier’s droegen den ondertitel:
‘Verzameling van Nederlandsche letterkundige kunstwerken,
geïllustreerd door Nederlandsche kunstenaars.’ Met de verandering van het formaat, in 1901, verdween deze ondertitel. Gebleken was dat onder de Nederlandsche beeldende kunstenaars al zeer weinig illustratief talent school. Vele teekenaars,
die novellen of romans te illustreeren kregen, lazen deze nauwelijks, en hun prentjes waren zeer zelden, in dieperen zin, illustratief – hetgeen immers nog iets méér beteekent dan louter
‘versierend’, hetgeen den indruk van het geschrevene behoort
te versterken, en vooral niet: er afbreuk aan te doen. Daarbij
kwam dat de moderne Nederlandsche litteratuur gewoonlijk
niet om verluchting vraagt.
Dit begreep mijn vader en hij richtte zich ernaar, maar het
speet hem. Hij voelde zooveel voor de teekenkunst, de illustra-
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tieve in het bizonder; hij voelde ook voor de schilders en tee
kenaars, met wie Elsevier’s hem in aanraking bracht. De omgang met dezen was voor hem een der aangenaamste, animeerendste kanten van het veelzijdig vak der uitgeverij.
Jacobus George Robbers werd den 26en Mei 1838 te Rotterdam geboren. Toen hij zestien jaar was, stuurde zijn vader
er hem op uit om een kantoor te zoeken. Advertenties waren
destijds nog niet zoozeer in zwang; men liep eenvoudig de
kantoren af om te vragen of er niet een jongste bediende gebruikt kon worden. Robbers slaagde bij een expediteursfirma
en bleef eenige jaren in dat vak. Slechts door toeval kwam hij
in den boekhandel, maar weldra begreep hij, dat dit een werkkring was, zooals hij er zich een wenschte, en waarbij al zijn
eigenschappen hem te pas zouden komen.
Op 6 September 1860 – volgens de toenmalige wet nog
niet meerderjarig dus; hij kreeg ‘handlichting’ – begon hij
eigen zaken, geheel alleen, in een achterkamer aan de Rotterdamsche Hoofdsteeg. Die zaken bestonden voorloopig in het
importeeren van Engelsche boeken en tijdschriften. Eerst een
tiental jaren later verschenen zijn eerste uitgaven. Een boekje
over De Cholera in hare bakermat, dat bijna geen koopers
vond, was het allereerste. Er is heel wat gevolgd. Prenten
boeken, jongensboeken, waar onder die van Jules Verne (nog
altijd bij Elsevier uitgegeven) en van J. Hendrik van Balen,
Wood’s De Onbeschaafde Volken, een groot kwarto boek in
vijf deelen, overvloedig geïllustreerd, over de schoonheid van
Europa, met tekst van Gerard Keller.
In 1880 stichtte Robbers met vier van zijn vrienden, J.H. de
Groot, Gualtherus Kolff, K.H. Schadd en G.L. Funke, de Uitgevers-Maatschappij, die hem in staat zou stellen zich als uit-
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gever breed te ontwikkelen, de groote dingen te doen die hem
voorzweefden. In verband daarmede verplaatste hij zijn zaken,
in 1887, naar Amsterdam.
En wat hij zich had voorgenomen, dat heeft hij gedaan. Een
groote geïllustreerde Encyclopaedie, vele geïllustreerde boeken over Nederlandsch-Indië, over beeldende kunst en hare
geschiedenis, over litteratuur en populaire wetenschap – illustratie hield zijn sterke voorliefde – getuigen ervan. Onder anderen Max Rooses deed zijn uitnemende werken over Rubens
en Jordaens, en zijn De oude Hollandsche en Vlaamsche
Meesters in den Louvre en in de National Gallery bij zijn
vriend Robbers verschijnen. Onder toezicht van Max Rooses
ook verschenen de vijf grootkwarto deelen, overvloedig geïllustreerd, van Het Schildersboek. Van verscheidene dezer boeken bracht Robbers ook buitenlandsche edities aan den man,
tot in Rusland en Italië toe. Hij werkte er zoo doende krachtig
toe mee, de Nederlandsche drukkunst in het buitenland een
goeden naam te bezorgen. Doch ook thans nog, nadat zoovele
zijner uitgaven, uitverkocht, onder de menschen verdwenen
zijn, spreekt de catalogus zijner maatschappij van zijn enorme
werkkracht en ondernemingsgeest.
Reeds had J.G. Robbers, zeventig jaar oud, zich terug
getrokken uit zijn zaken, die door twee zijner zoons, C.H. en
Mr. J.G. Jr., werden voortgezet. Maar in 1913 stierf C.H., de
oudste dezer zoons. En de 75-jarige draalde niet opnieuw als
deelgenoot en directeur in zijn firma’s op te treden. Bijna dagelijks heen en weer reizend tusschen Amsterdam en Den
Haag, zijn nieuwe woonplaats, volbracht hij zijn taak. Hij
bleef haar getrouw tot, met Januari 1918, een nog jeugdige
kleinzoon hem althans eenigermate vervangen kon. Welhaast
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tachtig nu, vergenoegde hij er zich voortaan mee, van zijn
maatschappij de op een afstand zorgende president-commissaris te zijn. Het is van dien tijd af, dat zijn figuur, gelijk een bestuurslid van den Uitgeversbond het op zijn graf heeft uitgedrukt, in den boekhandel ‘een legende’ geworden is.
Waarvan spreekt die legende? Van een man in den vollen
zin des woords – Hamlet’s kenschets van zijn vader komt mij
hierbij voor den geest. Van een rustloos werker, een scherpen,
inventieven geest, een heerscher op het gebied dat hij zich had
gekozen. Van onvermoeibare energie en onovertroffen doorzettingskracht. Van smaak ook en van keurigheid, van stijl en
accuratesse. Niet meegaand, niet gemakkelijk was J.G. Robbers – men weet het ook nog in den boekhandel; hij stelde
hooge eischen.
Gemakkelijk – hij was het ook nooit voor zichzelf.
Het is hier overigens niet de plaats om te spreken over de
indrukken en gevoelens, door deze krachtige persoonlijkheid
gewekt in den kring waar zij geenszins een legende werd,
maar een warm en sterk levende werkelijkheid bleef, tot aan
het fatale einde, op 28 November jongstleden.
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Redactie-wisseling

Mr. J. Slagter, die in de drie laatste jaren mijn zeer ijverige,
kundige en gewetensvolle mede-redacteur voor de beeldende
kunsten was, gaat mij als zoodanig tot mijn groote spijt verlaten. Zijn vele overige werkzaamheden staan hem niet toe zich
langer aan deze redactie te wijden, zóó ten volle als hij dat altijd gewoon is geweest. Als trouw medewerker mogen wij gelukkig op hem blijven rekenen. Ziedaar een troost!
Wat zijn vervanging betreft, het verheugt mij zéér een
anderen langjarigen en hooggewaardeerden medewerker, den
fijnen en diep-doordringenden schrijver-over-kunst A.M.
Hammacher, bereid gevonden te hebben, de redactie over te
nemen tezamen met onzen jongen vriend Dr. J.G. van Gelder,
die vooral door zijn uitnemende dissertatie den aandacht der
kunstlievenden op zich vestigde. Als correspondent van de
Redactie in Vlaanderen treedt tegelijkertijd op de jeugdige,
maar al zeer bekend geworden, schrijver Lode Zielens. Hen
alle drie heet ik bij deze van harte welkom.
Over blijft nu nog een woord van grooten dank aan mijn
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goeden vriend, den scheidenden redacteur. Ik weet hoezeer
zijn hart aan Elsevier’s hing en wat het afscheid hem dus kost.
Moge steeds rijkere bloei van ons tijdschrift hem overtuigen,
dat ook zijn arbeid vruchtdragend is geweest.

J. SLAGTER
78

Van het oogenblik dat ik – aan het eind van 1931 – toetrad tot
de Redactie tot heden, heb ik er met hart en ziel in geleefd.
Het werk bracht mij in aanraking met tal van uitingen van
het geestelijk leven van nu en van vroeger, meer in het bijzonder op het gebied van beeldende kunst en architectuur. Toch
zou ik dit werk – dat in ‘vrije uren’ moest worden verricht –
niet ruim drie jaren hebben kunnen voortzetten zonder de prettige en intensieve samenwerking met mijn ouderen mede
redacteur Herman Robbers, wiens ruim begrip, warme vriendschap en steun in de moeilijke dagen, die er ook in het leven
van een Elsevier’s-redacteur zijn, mijn werk hebben geschraagd.
Graag had ik het voortgezet, maar op den duur bleek er te
weinig tijd over te blijven voor eigen studie en andere belangrijke dingen in het leven en zelfs voor de redactie zelve kwam
er tijd te kort. Dit deed mij besluiten, de redactie neer te leggen; mijn weemoed hierover wordt verzacht door het feit, dat
ik ook verder aan het tijdschrift zal blijven meewerken.
Dankbaar voor de vriendschap van mijn mede-redacteur
en den bijstand van de geregelde medewerkers hoop ik ook
verder het contact met de lezers te houden.
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In memoriam Herman Robbers
(1868-1937), redacteur van
Elsevier’s Maandschrift van
1905-1937
Elsevier’s rouwt. Zijn beste vriend, die als een vader was,
tweeëndertig jaar lang, is uit strijd, wrijving en rumoer tot de
groote stilte ingegaan.
Die achter blijven en voortaan zonder hem Elsevier’s moeten verzorgen, beseffen hoe geen als hij vergroeid was met dit
tijdschrift, door zijn vader ten doop gehouden, maar onder zijn
hoede gekomen, bewaakt en verzorgd niet alleen, maar uitwendig en inwendig met een liefde doorstraald, van echt en waarachtig geestelijk gehalte. Zijn redacteurschap is bestand gebleken tegen sleur en routine. De jongere generaties, die hem in de
laatste jaren terzijde stonden, hebben in diepen eerbied leeren
beseffen, welk een zuivere kracht en welk een innerlijk behoud
te danken is aan het afweren der verleidingen van de mode. Elsevier’s is veranderd in den loop der jaren, maar het beginsel:
het in één verband brengen van de kunsten, het scheppend literaire en de beeldende kunsten, bleef onverzwakt.
Toen na 1914 in het moderne leven de behoefte aan klinkerder titels en feller leuzen, aan grover maar prikkelender
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middelen, ook in de literatuur en in de verzorging van het aspect der tijdschriften zich deed gelden, bleef Herman Robbers,
niet uit behoudzucht, maar uit innerlijke trouw aan hetgeen hij
edel en hoog wilde houden, onbesmeurd het aesthetische en
cultureele gehalte van Elsevier’s handhaven.
Wie de jaargangen doorbladert zal niet een partijganger,
niet een altijd verschralend selectisme herkennen, maar een
rijk geschakeerd geheel. Hij zal bij de dichters niet alleen Boutens en Hélène Swarth, maar Karel van de Woestijne, Roel
Houwink, A. Roland Holst, Slauerhoff, Anthonie Donker vinden; hij zal bij het proza Van Deyssel zien, Ina Boudier-
Bakker, Emmy van Lokhorst, Hopman, Ritter, Stijn Streuvels,
Aart van der Leeuw, Van Looy, Walschap, Lode Zielens en
niet pas als de markt elders reeds roem of bekendheid heeft
gebracht. Menigeen kan weten, dat in moeilijke jaren, van gebrek aan zelfvertrouwen, van worsteling en onvrede, de genezing door het vertrouwen en de helpende hand van den heelmeester van Elsevier’s werd verkregen. De historie houdt van
deze daden achter de schermen van het letterkundig tooneel
geen aanteekening. Doch in het leven van menig publicist zijn
ze van onschatbare waarde.
Hij had een niet te breken overtuiging van hetgeen ‘het
schoone boek’ behoorde te zijn. De wijze waarop hij die woorden uitsprak en het vonkje, dat dan zijn oogen even doorschoot, waren onbedriegelijke bewijzen voor het diep gewortelde van zijn overtuiging. In Elsevier’s cultiveerde hij, tot het
laatste toe, met een ingehouden fijnheid en een mannelijken
gloed en vurigheid, zijn idee van een kunstenaarscentrum, een
geestelijk milieu, waarin ontbloeien kon al wat oprecht en zuiver naar vormgeving zocht van hetgeen hart en geest bewoog.
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Herman Robbers, naar een schilderij van Jacobus van Looy
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Er was eenheid in zijn pogingen tot een groot kunstenaars
verbond, tot een huis voor kunstenaars, tot een gemeenschappelijke tribune te komen.
Wat ons altijd, in de uren van zwakte, omhoog zal kunnen
houden, dat is de herinnering aan den zeldzamen eerbied van
Herman Robbers voor iedere poging, hoe schuchter en onbeholpen ook, tot vormgeving aan het innerlijk leven. Een diep
verantwoordelijkheidsbesef, deed hem altijd weer met volle
overgave kennis nemen van hetgeen hem als redacteur of als
raadgever werd toevertrouwd. Hij las nauwgezet en indringend, zooals hij ook als corrector de echte kunstenaarsliefde
toonde te bezitten voor de afwerking tot in de fijnste onderdeden. Hij las met de inzetting van zijn menschelijke bewogenheid, zijn groote ervaring en kennis. Hoe weinige van de tal
rijken, die ongevraagd zich tot hem wendden, zullen ooit beseft hebben hoeveel moeitevolle uren zij vroegen van dit
werkzame leven, dat zich zonder ophef altijd gaf aan het edele
ambacht, dat schrijven heet.
Die lasten van een hoog opgevatten plicht hebben zijn vuur
niet gedoofd. Integendeel. Toen de vlagen van diepe moeheid
hem wel eens stiller en matter deden schijnen dan vroeger,
bleef zijn zorgende en altijd vooruitziende geest werkzaam. Hij
gaf niets over; op zijn ziekbed nam hij nog de geheele eindcorrectie op zich van het Septembernummer. De samenstelling
van het Octobernummer overwoog hij nog tot in onderdeden.
Zijn handen, ware schrijvershanden, boekenhanden, lieten niet
af te betasten de brieven en papieren die hem bereikten. In de
rusteloosheid van zijn vingertoppen was te zien, dat zij ontbeerden. De dood moest nemen wat hij moeilijk los kon laten
en geven wat geen onzer hier deelachtig wordt.
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Rede uitgesproken bij de
teraardebestelling van Herman
Robbers op 18 september 1937
Herman Robbers heeft den wensch uitgesproken, dat ik het
zou zijn, die bij dit afscheid, als een van de weinige nog levende letterkundige vrienden, die met hem jong zijn geweest
en met hem oud zijn geworden in het vak – uiting tracht te geven aan de gevoelens, waarmee wij hier gekomen zijn; om
hem ‘de laatste eer’ te bewijzen, maar niet minder om hem de
laatste bewijzen te brengen van onze groote vriendschap.
Ik voldoe aan dezen wensch met ontroering, en met dankbaarheid voor wat ik persoonlijk aan goede kameraadschap,
steun bij het werk, en hartelijke genegenheid van hem heb mogen ondervinden. Maar ook met schroom, omdat hij zelf altijd,
bij leven en sterven van anderen, met zooveel hart en geweten,
met zooveel trouw en piëteit is opgekomen voor wat hij een
ieder gunde als zichzelf: eerbied voor het werk en de korte onsterfelijkheid, die den schrijver toekomt.
Twee groote figuren uit de Nederlandsche letteren, die zijn
vrienden waren, Arij Prins en Jacobus van Looy, staan hier in
mijn verbeelding ter getuigenis naast mij. Zij zijn hem voor
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gegaan, en er is wel niemand geweest, die met meer bezieling,
met meer toewijding voor de literaire nagedachtenis van een
vriend de aandacht levend heeft gehouden, dan Herman Robbers deed voor deze twee. Tegen ‘den geest des tijds’ in; met
de geestdrift, die niet aflaat en niet verkoelt, die een van zijn
schoonste eigenschappen is geweest.
Aan den anderen kant is het niet zoo moeilijk ons rekenschap te geven van wat wij aan Herman Robbers hebben gehad, en van wat wij in hem verliezen. Want hij was een mensch
uit één stuk, open en eerlijk, zoo volkomen trouw ook aan
zichzelf, dat niets voor onze oogen dit beeld zou kunnen vertroebelen, en geen bezinksel van verwarrende en onoplosbare
tegenstrijdigheden onze herinnering aan zijn beminnelijke
persoonlijkheid bezwaart.
Robbers heeft zijn leven kunnen aanpassen aan zijn werk,
en zijn werk aan zijn leven, en in weerwil van de hooge eischen, die zoowel het eene als het andere onafgebroken aan
hem hebben gesteld, heeft hij het tot een harmonische éénheid
kunnen brengen, waarvan een groote, opwekkende kracht uitging.
Een harde werker, maar die daarbij van de gezelligheid
hield, en elk uur, waarin een mensch hem nader was gekomen,
als levenswinst boekte. Al zijn werk draagt daarvan de warmte
in zich; de groote kring van lezers, die hij zich terstond, al met
De roman van Bernard Bandt verwierf, en behouden mocht,
zij kennen hem niet anders dan de vrienden, die hij in zijn huis
ontving, en zij hebben hem lief gekregen, al ware het alleen
om die natuurlijke tegemoetkoming, om die gulheid-van-het-
hart, niet in staat zich af te sluiten, zoolang de hoop op verstandhouding, op welk geestelijk niveau ook, erin leefde.
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Herman Robbers was al daarom de geboren romanschrijver, omdat hij zulk een menschelijk mensch was, en zoo graag,
door den bedriegelijken schijn heen, de werkelijke waarden in
den mensch ontdekte. Gemakkelijk schiep hij zich uit de verbeelding de medemenschen, met wie het hem lief was te verkeeren, en gaf hun van zijn eigen gemoedswarmte mee.
Zijn oeuvre als zoodanig is zeer bevolkt geworden en als
geheel te omvangrijk om er op dit oogenblik – al maakt de
dood het plotseling overzichtelijk – ook maar vluchtig de
waarde van te bepalen.
Want ook wanneer hij niet aan een roman werkte, rustte
zijn pen zelden, er was altijd de drang in hem tot waarheid en
klaarheid te komen. Essayistisch, critisch, zaakkundig. Aan
het Vereenigingsleven heeft hij zich gegeven als geen ander
schrijver van zijn talent en beteekenis in ons land, en veel bereikt in het belang van allen, die liever droomen en dichten dan
hun literaire zaken te behartigen. Honderden boekbeoordee
lingen, waarvan hij er nooit één liet herdrukken, ofschoon zij
dit om hun sterk-gefundeerde uitspraken en meesterlijk-
beknopten vorm overwaard zouden zijn geweest. Een eerbiedwekkende nalatenschap! Van een schrijver, die zijn geheele leven een schrijver was, en nooit iets anders heeft willen
zijn.
Toch was Herman Robbers nog iets anders.
Ik bedoel niet den uitgever, door droevige familieomstandigheden gedwongen mede zijn schouders te zetten onder een
groot-bedrijf en ook daarvoor zijn beste krachten inspannend.
Wij kennen ze allen, uit die zware jaren, zijn hoe langer hoe
haastiger geschreven briefjes: ‘Mijn eigen werk schiet erbij in,
maar dat kan nu eenmaal niet anders’; briefjes, die de klas-
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sieke worsteling van den scheppenden kunstenaar tegen de
overmacht der omstandigheden inhielden.
Ik bedoel ook niet den tijdschrift-redacteur, die een misschien nog grooter deel van zijn tijd heeft besteed aan de instandhouding van Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, op
een zóó voornaam plan, dat buitenlanders ons om dit kostbaar
bezit benijden. Een ieder kent het, en kende ook den man, van
wien de stuwkracht uitging, die er met oneindige zorg geen
verkeerd geplaatste komma in kon laten, en die voor zijn
medewerkers, ja, voor elke beginneling in het vak, uur en dag
gereed zat, met een altijd wakkere, waaksche belangstelling
voor de zwakke, mits zuivere uiting en met een onuitputtelijk
geduld.
Maar wat hij met dit al was, en mede dankzij zijn vele functies en verplichtingen in de boekenwereld kon zijn, doch meer
nog van huis uit meebracht, dat is eigenlijk alleen met den
ouderwetschen naam en het, helaas, verouderd begrip van ‘lettre’ aan te duiden. Herman Robbers was, behalve een schrijver, een geboren ‘lettre’, een dier zeldzaam geworden grandseigneurs in de letteren, laatst overgeblevenen van het uitgestorven ras van boekenminnaars, wier privé bibliotheek het
hart was van hun huis en een der pijlers, waarop de beschaving
van een land rustte.
Naast den hartstochtelijk werkzamen schrijver, leefde in
Robbers die even hartstochtelijk belezen ‘lezer’, en de titel
van zijn bundel Van stilte en stemming moet in de nobele atmosfeer van zijn boekenkamer zijn ontstaan. Men behoefde
hem daar maar een fraai gebonden deel uit de liefdevol gerangschikte rijen te zien nemen, met behoedzame, schier koesterende handen, om te beseffen, welk een zeldzame verschij-

EGM MAANDSCHRIFT.indd 86

12-05-16 13:00

REDE

ning deze ingetogen ‘letterkundige’ in onze uitgelaten wereld
nog was. Men behoefde hem maar te hooren voorlezen, met
zijn licht-omfloersde, uiterst gevoelige stem, om zijn zelden
misplaatste bewondering – voor een proza-bladzijde, een enkelen versregel – te deelen.
Deze even rustige als vurige vereering van ‘het boek’, voor
al wat goed en schoon is in de letterkunst van alle tijden, hij
heeft haar op tal van ontvankelijken in zijn omgeving over
gebracht; zij heeft hem zelf gedragen door een in den eeredienst der schoone letteren gelukkig leven – ‘van stilte en
stemming’ – heen.
Zóó ongeveer was het innerlijk. In het uiterlijke leven was
Herman Robbers een weerbaar man. Nu hij plotseling niet
meer in ons midden is, nu zijn dood – onverwacht – ons des te
dieper heeft geschokt en onzen blik verheldert in de ontroering
van het oogenblik, nu is het dit wat ons, doordat het in schijnbare tegenstelling tot zijn zachtheid staat, het sterkst treft.
Overgevoelig, haast vrouwelijk teer van hart, was het zijn wil
deze gevoelens de baas te blijven. Zijn afkeer voor het valsch
sentiment, deed hem de sentimentaliteit, waartoe hij neigde,
verachten. Het was duidelijk, dat hij ‘als een man’ wilde staan
tegenover de hardheid van het leven, ook daar, waar zijn deernis hem week dreigde te maken.
De mannelijke ernst, de zedelijke moed, de goede trouw,
de handslag, het onkreukbaar woord, dit waren de dingen,
waaraan hij de hoogste waarde hechtte, waarvoor hij in de
houding stond en de reacties van zijn lichtbewogen gemoed
bedwong.
Op dezen grondslag schreef hij zijn geheele oeuvre. De figuur van den drukker Croes in De gelukkige familie staat er
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borg voor, en het was stellig geen inval van het oogenblik, dat
hem den ondertitel Een mannenleven deed geven aan de tri
logie St. Elmsvuur, Op hooge golven en De Thuisreis.
Hij heeft die weerbaarheid noodig gehad ook in de jaren,
toen de ‘familieroman’ tijdelijk in discrediet geraakte en een
jongere generatie, bij gebrek aan aanvechtbare Nederlandsche
romanschrijvers in het algemeen, Robbers’ levenswerk tot
mikpunt maakte van haar theorieën. Zij heeft hem in staat gesteld die speldenprikken te verdragen met – een ieder zal het
moeten toegeven – waardige ironie en een oogenschijnlijk onverstoorbaar goed humeur. Hij is er geen stap voor teruggetreden, noch ten opzichte van zijn werk, dat hij bleef voortzetten
naar het woord van zijn grooten vriend ‘dat ieder het maar
moet doen, zooals hij het kan’, noch ten opzichte van de beginselen die hij voorstond. En hij was zonder wrok.
En in dit verband lijkt het ons haast meer dan een toevalligheid, wanneer wij nu de laatste, nog geheel door hem verzorgde September-aflevering van Elsevier’s Maandschrift opslaan en daarin, naar aanleiding van een boekje van mevrouw
Van Looy over het werk van haar man, nog eenmaal alles vereenigd vinden, wat Herman Robbers bij zijn leven heeft liefgehad en voorgestaan.
Het gaat over den schilder-schrijver, die zoogezegd ‘afbeeldde wat hij vóór zich zag’.
‘Zeker’, schrijft H.R. onder de rubriek ‘Boekbeoordee
ling’, ‘zoo was Van Looy. Maar welk een zien was het zijne!
Een zien, dat den schijn van menschen en dingen nauwelijks
kende, dat altijd onmiddellijk tot het wezen, de goddelijke
kern doordrong, en dit op de eenig mogelijke wijze, met de
groote open liefde en de milde wijsheid, den eerbied en het
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ontzag, die ’s levens wonderen van ons eischen om te worden
gekend en verstaan. Hoe hulpeloos en bot staat toch het naakte
intellect tegenover de groote natuur en de groote kunst beide’.
Met deze waarachtige waarden heeft Herman Robbers zijn
leven afgesloten. Zij houden zijn geheele kunstenaarsbelijdenis in. Zij verschijnen ons vandaag in het helderst licht.
Beste Herman, de woorden overleven de menschen, en in de
gedachten van allen, die hier om je heen staan, zal je om die
woorden, en ook om het zeer vele, wat je voor de Nederlandsche letteren en voor ons allen met daden hebt gedaan, nog
lang voortleven. In deze opgejaagde wereld is je huis-in-hetgroen een pleisterplaats geweest voor de vermoeide Muzen en
een toevlucht voor letterkundig Nederland, voor de jongeren
niet minder dan voor de ouderen.
Wij allen danken je daarvoor, en ook de vrouw, die deze
kunstenaarswoning met zooveel liefde en zorg heeft beheerd,
en wier leed vandaag het onze is.
Je hebt de ‘Thuisreis’ naar die gelukkige plek niet meer
mogen maken, onder de boomen van Westerveld moeten wij
je achterlaten.
Maar wij nemen de herinnering mee aan een leven, dat rijk
was in en door zichzelf, gaaf en goed. Een mannenleven. Rust
zacht.
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Rede uitgesproken bij de
teraardebestelling van Herman
Robbers op 18 september 1937
90

Lieve Vriend!
Nu gij zwijgt en altijd zwijgen zult, nu zullen wij trachten
iets te zeggen, van wat ons hart reeds lang bewaart en dat wij
nooit volledig hebben kunnen uiten, omdat gij het ons niet
hebt toegelaten.
Wij hooren nog den warmen klank van uw stem, wij zien
nog de flonkering in uw oogen, wij voelen nog den druk van uw
zachte hand; en onze ziel weet voor immer welk een mensch gij
waart in de diepste en ruimste beteekenis van dit woord.
Wij zijn tot u gekomen met de eerste, geschreven zwellingen van ons gemoed; tot u, omdat gij niet ongenaakbaar zeteldet op een Olympusje van zelfverheerlijking; omdat gij u niet
verhuldet in een wolkje van ijdele en ledige zelfverzekerdheid
en we zekerheid wilden hebben, omdat we een andere stem
wilden hooren klinken boven den twijfel in ons.
Uw eenzaamheid was immers niet bitter en uw nederlagen
waren nooit hopeloos. Gij hadt den troost van de schoonheid
gevonden in dit eenvoudig menschzijn, diep en ruim.
Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s Geïllustreerd
Maandschrift van oktober 1937.
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Gij kendet ‘dit stil verdriet dat leven heet’ en wist hoe de
blijdschap doortrokken kan zijn van het zilt der melancholie,
omdat een droom nooit geheel wordt vervuld en omdat afgronden liggen tusschen droom en daad.
Maar gij wist ook van het zwoegen der eenzamen in nachtelijke uren en de beelden van uw jeugd sprongen in u op, als
een jong gemoed tot u kwam en stamelend verhaalde van die
wonderlijke bevingen, van die trillingen en van een strijd, menigvuldig en op vele gebieden beleden, toen een schuchtere
ziel een klankbord zocht. Gij hebt nooit uw eigen jeugd verloochend; en de idealen daarvan; zoo konden wij, die jongeren
in wier naam ik waag te spreken, tot u komen en gij begreept.
Gij onderkendet in de facetten van onze belijdenissen de drama’s van dezen verscheurden tijd, waarop wij ieder naar eigen
inzicht reageerden. Gij hebt altijd dit inzicht geëerbiedigd, al
was dit het uwe niet.
Het gelaat van de aarde is versluierd; met onstuimige vaart
jagen de wolken over de wereld. En indien, in het verkwijnende licht, in u een angst opstond, de angst die in ons allen
siddert en somberheden uw elan eenigszins hebben kunnen
fnuiken, dan hebt gij uw oud en trouw hart verwarmd aan het
werk, dat gij zaagt tot stand komen, dit werk der jongeren,
waarvan er velen hier zijn en die u maar teruggaven wat gij
hun schonkt: de eerbiedigende liefde voor den mensch en voor
het leven, het bereid zijn tot het aanvaarden van de schoonheid, zoowel in de nederigste uitingen, als in de verrukkendste
openbaringen van wat des menschen en des levens is, de eerbied, het ontzag voor onzen stiel en dit mannelijke besef van
de verantwoordelijkheid.
Gij hebt ons veel geleerd en toen de uiteindelijke stilte
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kwam in u, hebben wij even gewankeld. Gij waart een steun,
een stut, een vriend, die nooit verried, op wie we rekenen en
betrouwen konden, hechter en vaster dan op onszelf, wij met
onzen wankelmoed.
Maar nu sterkt gij ons weerom. En weerom wordt levend
uw deemoed, uw ootmoed, waarmede gij u aan uw roeping
gaaft, – en deze heilige ernst en deze zuivere blijdschap waarmede gij ginder, op uw blinkende Nollen en in de wijde eenzaamheid van de zachte landouwen, opgingt in wat uw levenstaak was. In dit schoone land hebt gij velen van ons binnen
geleid, – en hoe meer gij gaaft van uw verworvenheden, hoe
rijker gij werdt en hoe meer gij de schoonheid aanschouwdet,
die volgens Stendhal de belofte is van geluk.
Vele opgaven hebt gij u gesteld, allen hebt gij volvoerd.
En hoe zouden wij het kunnen vergeten, hoe ge gestreefd
hebt voor de materieele waardigheid van den kunstenaar?
Gij hebt ook wel eens te schoon gedroomd, te vér gezien.
De eenheid der kunsten en der kunstenaars, dit ook Huib
Hoogland verblindend ideaal, dit belijden eendrachtiglijk door
allen van de opperste sublimatie van het leven, dit gezamenlijk
doel een gedurig wellende bron van uw inspiratie, die allen
vereenigt, hoe zouden wij haar kunnen verwezenlijken, nu gij
het niet vermocht?
Gij vereerdet de vriendschap, deze zachte en ongedwongen vorm van liefde.
Gij kondet ruim en diep bewonderen, gij gingt geheel op in
de scheppingen van anderen en opgetogen, verrukt hield gij
ons het door u vereerde, het door u meegeleefde edele Werk
voor.
Er was geen kleinheid in u, tenzij dat gij onze kleinheid
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glimlachend te vergoelijken wist, naar den aard der wijzen,
omdat gij den prijs van het leven kendet en hadt betaald.
Gij waart de jongste van ons, de blijmoedigste. Uw helderheid strale voor immer in ons.
Gij zijt als de kameraad geweest uit Rodenbach’s vers, dezen dichter uit het land, waar gij vele vrienden hebt, gij zijt
kloekmoedig gegaan als de soldaat, die niet redeneert en eindt!
Dat wij nu scheiden moeten,
maar wij scheiden nog niet.
93
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De vijftigste jaargang (1940)
in het zicht
94

Aan het einde van dezen jaargang zal Top Naeff op eigen verzoek haar functie als redactrice van het Maandschrift neerleggen en andermaal komt de zetel ledig, welke Herman Robbers
zoo onverwacht, nu ruim twee jaar geleden, heeft moeten verlaten. Het was Robbers’ laatste wensch geweest, dat Top Naeff
zijn werk aan Elsevier’s zou voortzetten. Geen had dit met
meer oprechtheid en liefde kunnen doen. Het heeft aan hartelijke samenwerking, aan kameraadschappelijk deelen van de
zorgen en vreugden der redactioneele beslommeringen, niet
ontbroken en dank zij de vele arbeid die juist zij heeft kunnen
verzetten, kan over twee maanden de vijftigste jaargang, dien
Robbers zich eens als mijlpaal had gesteld, worden bereikt.
Nu Top Naeff zich echter weer geheel voor eigen werk wil
vrij maken, moeten wij deze keuze aanvaarden, dankbaar voor
de winst uit dit verkeer geboren, indachtig het verlies der bondige boekbesprekingen. Haar raadgevingen, steeds getoetst
aan de hooge artistieke eischen, die zij zich zelf hardnekkig
stelde, wekken een vriendschap, die wij nu mogen behouden.
Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s Geïllustreerd
Maandschrift van november 1939.
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Ook het tijdschrift. Want wij herwinnen haar medewerking,
niet als essayiste, maar thans als schrijfster van korte verhalen,
romans en verzen. Zoo wordt het samengaan tenslotte niet verbroken, maar veranderd voortgezet.
Nog met Top Naeff is een nieuwe vorm voorbereid, welke
aesthetisch beter aan onze wenschen voldoet, welke illustratief meer mogelijkheden bevat en welke géén van de beginselen, die Elsevier’s Maandschrift richten, te kort zal doen. Het is
de derde essentieele verandering die het tijdschrift typografisch zal ondergaan. De tijden zelf stellen eischen en het tijdschrift heeft zich – wil het zijn bewegelijkheid en actieve werking niet verliezen – daarnaar te voegen. De afbeeldingen zullen thans weer als vroeger in den tekst worden opgenomen;
literatuur – ook essay’s – en bijdragen over beeldende kunst
zullen minder straf gescheiden verschijnen, door den vorm
reeds mét elkaar verbonden. Het hooger beginsel, zooals wij
het eens stelden: „het in één verband brengen van de kunsten,
het scheppend literaire en de beeldende kunsten” willen wij
onverzwakt, maar nog hechter dan vroeger, handhaven.
Wij keeren gedeeltelijk terug tot een vorm, welke ook
vóórdien voor dit maandschrift de gebruikelijke was. Lettertype, papier en indeeling zullen beantwoorden aan de eischen
die de minnaars van „het schoone boek” gewoon zijn te stellen. Dit zijn echter uiterlijke verschillen, die wij als redactie
slechts als even zoo vele verbeteringen kunnen zien. De vervanging echter van een figuur als Top Naeff brengt ongetwijfeld een even merkbare en meer naar binnen gerichte wijziging mede. Haar plaats zal worden ingenomen door Prof. Dr.
J. Tielrooy. Wie het eminente werk van dezen veelzijdigen essayist kent en zijn verdienste voor de Nederlandsche letteren,
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die voor het buitenland in hem een voortreffelijk pleitbezorger
hebben gevonden, zal zich met ons verheugen, dat hij bereid
bleek deze functie te aanvaarden. Moge zijn arbeid aan het
tijdschrift vruchtdragend blijken voor het letterkundig en
geestelijk leven van ons land.

96
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Tot besluit

‘Een rechtschapen man glimlacht bij het afscheid, wetende
dat het er één in een reeks van duizend, het leven, is.’
J. Greshoff (Op de valreep)

97

Ofschoon de omstandigheden waaronder ik in September
1937 plotseling tot de litteraire redactie van dit bevriend tijdschrift werd geroepen bedroevend waren, het is beter te komen, dan te gaan. Waar tegenover staat, dat het eene een stap
in het duister moest heeten, terwijl het andere een besluit is
van den bewusten wil.
Een tijdschrift beheeren is een reis door een onbekend
land, en wat mij aan het einde van deze reis het meest vervult
is de herinnering aan mijn betreurden voorganger, die zulk een
groot deel van zijn kunstenaarsleven aan dit werk, dat tallooze
kleine belangen in één hand legt en bijna dagelijks paal en perk
stelt aan de eigen wegdroomende gedachten en ‘die Lust zu
fabulieren’, onverdroten geschonken heeft. Herinnering, die
mij beschaamt en tegelijkertijd, met verdiepten eerbied, beDit artikel verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s Geïllustreerd
Maandschrift van december 1939.
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hoort tot de winst die ik bij dit aftreden mag boeken.
Op die creditzijde schrijf ik met niet minder overtuiging de
goede kameraadschap uit de verbintenis met de beide redacteuren voor de ‘Beeldende Kunst’ gegroeid. Het is een toeval,
een gelukkig toeval, wanneer menschen, die met vereende
krachten iets tot stand moeten brengen, bij het min of meer zakelijk verkeer ook geestelijk zooveel grond onder de voeten
voelen, dat het gestadig deelen van inzicht en overweging
wordt tot een prettig spel met gelijkelijk erkende waarden, en
gevoelens die in elkander hun bevestiging vinden. En waar wij
elkaar te gemoet traden uit twee verwante, maar toch onderscheiden domeinen, daar mag ik, hun dankend voor deze gezellige samenwerking, daarbij voegen dat wat zij mij gaven
van het hunne en openden aan nieuwe verschieten, mijn leven
heeft verrijkt.
Ik kan mijn opvolger, professor Tielrooy, niet beter toewenschen, dan dat hij in deze sfeer met evenveel voldoening
als ik zijn groote kennis en bekwaamheid aan het tijdschrift zal
mogen wijden.
Een woord van dank blijft mij dan nog aan de vele gewaardeerde medewerkers dezer jaren, de geduldigen, die ik bewonderd heb, de ongeduldigen, die ik, van kunstenaarsstandpunt,
niet minder bewonderd heb, maar tot mijn spijt niet allen tegelijk heb kunnen bevredigen, en aan de lezers, welke vertrouwen in mij hebben gesteld.
Mijn beste wenschen voor het tijdschrift. Het voortbestaan
van een tijdschrift als Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift,
blijft, ook nadat de vijftigste jaargang verschenen zal zijn, een
zaak van beteekenis voor een klein land. Het ‘getuigt’ alleen al
door zijn bestaan en spreekt met zijn illustraties van onze be-
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schaving ook buiten de grenzen van Nederland. Het is een
kring, waarin wijd-verspreide gedachten samentreffen, de
geest iets uitwisselt, en soms het geluk vindt van een stille ontroering, een verheffing boven den daagschen dag. En het is de
gebiedende eisch van dezen moeilijken, en moeilijk te begrijpen tijd, dat de vluchtheuvels gespaard blijven, waarop wij
nog veilig staan.

99
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Aan de Lezers
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Onder de vaste lezers van dit tijdschrift kan er geen enkele geweest zijn, of hij is nu twee jaar geleden pijnlijk getroffen door
het heengaan van Herman Robbers.
Robbers was met het tijdschrift vereenzelvigd. Als schrijver en redacteur even voortreffelijk, heeft hij aan Elsevier’s het
karakter gegeven dat paste bij zijn literaire idealen, dat wil
zeggen een realistisch en gematigd-naturalistisch karakter.
Zijn tijd wilde dat niet minder dan hijzelf.
Toen het onherstelbare eenmaal gebeurd was, werden wij
aangenaam verrast door het feit dat tenminste een persoonlijkheid als Top Naeff tot zijn opvolgster bleek te zijn gekomen.
Zij was een even goed auteur als hij – én zij was jonger dan hij.
Met haar schoof het tijdschrift een eindweegs op in de richting
van de latere literaire idealen. Toch stond zij door opvoeding
en leeftijd nog betrekkelijk dicht bij Robbers; zoo kon men
voorzien dat met haar het tijdschrift ook weer niet te bruusk
veranderen zou. De continuïteit was, ondanks alle wijzigingen
die de tijdgeest eischte, voldoende gewaarborgd.
Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s Maandschrift van
januari 1940.
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Ik zal niet pogen, hier aan te duiden wat Top Naeff voor het
tijdschrift heeft vermogen te doen. Mijn mede-redacteuren
weten dat beter dan ik, en zij hebben het ook beter gezegd dan
ik het zou kunnen. Slechts wil ik als lezer getuigen dat ik van
haar critieken en andere bijdragen altijd zeer heb genoten.
En hier sta ik nu... Ik moet dit tijdschrift voortaan helpen
leiden. Ik neem de plaats van Top Naeff in: een eer die verplichtingen oplegt. Ik ga naast de beide andere redacteuren zitten, die zoo uitstekend met haar samenwerkten. Zij zullen mij
van hun ervaring doen profiteeren. Maar ik zal voor het literair
gedeelte toch voornamelijk op mijzelf zijn aangewezen.
Hoe leg ik het aan?
Ik geloof dat ik maar mezelf zal blijven. Ik houd van literatuur – hier zou ik mijn zin willen afbreken. Maar ik bedoelde:
ik houd van literatuur die aesthetisch goed is – die een boeiend
gegeven behandelt (maar gegevens kunnen boeiend zijn op
honderden wijzen, en ook schijnbare nietigheden kunnen het
zijn) – en waarin de schrijver onopzettelijk, onwillekeurig,
slechts door zijn gemoed gedreven, maar niettemin duidelijk,
een strekking heeft gelegd, een strekking van hetzij psychologischen, hetzij moreelen of, indien het woord niet te groot is,
philosophischen aard. Kortom, ik droom van volkomen kunst,
die gelijkelijk en harmonisch voldoet aan elk der drie essentieele eischen welke overal en in alle tijden van bloei aan kunst
zijn gesteld.
Niet iedere strekking is mij evenveel waard. Bij gelijke
aesthetische en inhoudswaarde, zijn van alle literaire werken
diegene mij het dierbaarst, aan welke een vrijheidlievende
strekking inherent is. Men zou dit begrip ‘vrijheidlievend’
misschien omschreven willen zien? Het zij mij veroorloofd, te
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verzekeren dat ik het niet dan na rijp beraad heb gekozen en
het in en door de praktijk hoop toe te lichten. Op het oogenblik
volsta ik ter verklaring van het woord er het liefst mee, te betuigen dat ik Duhamel, die zelf zoekt, verkies boven Claudel,
die een bestaande ‘waarheid’ vertolkt, dat ik den jongen Frederik van Eeden hooger schat dan den ouden, bekeerden; dat
Vrije Gemeenten mij nooit vrij genoeg zijn, en dat volgens mij
niet de literatuur beoordeeld mag worden uit naam van eenig
politiek-economisch stelsel, maar ieder zoodanig stelsel op
zijn tijd aan de jurisdictie van de literatuur kan worden onderworpen.
De literatuur vrijmachtig beoordeelaarster van het leven:
ziedaar mijn beginsel. Het leven kan immers met haar oordeel
doen wat het wil? Wenscht het zich voorloopig naar de inzichten en gevoelens van groote schrijvers niet geheel te voegen,
niemand die het ertoe kan dwingen: vrijheid blijft ook dan onvermijdelijk de leuze. Maar tevens behoude van haar kant de
literatuur te allen tijde en in vollen omvang de vrijheid om haar
woord te spreken. Voor haar is het een onvervreemdbaar recht,
voor de samenleving een essentieel belang. Wat deze laatste er
zelf ook van moge denken.
Binnen de grenzen der literatuur zij het recht op oordeelen
van bekwame critici niet minder volmondig erkend. Mits de
critiek op kennis, op inzicht, op zuiver gevoel gebaseerd is,
mits zij duidelijk inlicht over het onderwerp der besproken
werken, duidelijk aangeeft welke verdiensten de vorm heeft,
en ten aanzien van de strekking duidelijk en met opgaaf of tenminste met aanduiding van redenen kleur bekent, komt het mij
voor dat critiek in ieder geval den lezers, en wellicht in sommige gevallen ook den schrijvers, diensten kan bewijzen.
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Daarbij valt wel te bedenken, dat afbrekende critiek maar zelden noodig zal zijn. Wat niets is, verdwijnt als regel vanzelf
wel. Het wordt reeds niet genoemd, het wordt niet gelezen:
waartoe zouden wij het dan noemen, en betoogen dat het niet
gelezen behoort te worden ? Behalve, natuurlijk, in bijzondere
gevallen. Er zijn opdringerige of overschatte figuren wien naar
ons beste weten hun plaats moet worden gewezen, er zijn
groepen van lezers wien geraden moet worden, hun oordeel te
herzien. Dan is het soms nuttig, aan te vallen en af te breken.
Maar overigens blijve onze voorkeur bewaard voor hetgeen
Busken Huet naar aanleiding van geschriften van Sainte-
Beuve en Diderot met prijzende bedoeling de ‘critiek der bewondering’ noemt. Laat ons als critici toch vóór alles zorgen,
iets positiefs te brengen! Laat ons vóór alles trachten gedaan te
krijgen, dat er weer eens een mooi boek méér wordt gelezen –
en voorts hopen dat onze eigen bewijsvoering den lezers door
nuttige, tot nadenken stemmende argumenten, door ons levend gevoel, en misschien mede door onzen vorm, ook op
aangename wijze van dienst zal zijn. Laat ons zelf zoo mogelijk, ook als critici, toonbare literatuur leveren, maar vooral:
laat ons goede literatuur propageeren!
Zoodanig zijn altijd mijn denkbeelden en bedoelingen geweest en in overeenstemming daarmee neem ik mij voor, mijn
aandeel in de leiding van dit tijdschrift zijn kleur, zijn vorm en
zijn richting te geven. Critiek, waarover ik zooeven sprak, zal
overigens, evenals tot dusverre, slechts een betrekkelijk klein
gedeelte van onze nummers vullen. Wij hopen ook in de toekomst naast de groote opstellen over beeldende kunst in
hoofdzaak novellen, romanfragmenten, verzen te brengen; wij
hopen tevens essays te geven over literatuur en daaraan ver-
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wante vakken. Wij zullen daarbij trachten, door opgaaf van
verschenen boeken en mededeeling van voor het literaire leven kenmerkende gebeurtenissen, aan het tijdschrift een meer
algemeen inlichtend karakter te geven. Lezers van Elsevier’s
willen wij het geruststellend besef verschaffen, dat niets van
wezenlijk belang in het literaire en artistieke leven hun behoeft
te ontgaan.
Wat al beloften! Er is in het ontvouwen van deze plannen
en het formuleeren van zulke bedoelingen iets onvoorzichtigs.
Ik geef me er rekenschap van. Om ze tot werkelijkheid te maken is het allereerst noodig: dat anderen iets van beteekenis
schrijven! Of ze dit ook zullen doen? We kunnen niet veel anders dan het hopen. Misschien kunnen we in één opzicht toch
meer actief zijn: we kunnen al wie willen schrijven, ook de
jongeren en jongsten, met aandrang nooden, ons hun geschriften ter lezing en eventueele plaatsing te zenden. Dat doen we
bij dezen. De Nederlandsche schrijvers zullen dan, ook voortaan, in aanraking komen met een redactie die de schoonheid
liefheeft en haar nader wil brengen tot ons volk.
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Aan onze Lezers

Het ongeluk dat thans over ons land is gekomen heeft de gemoederen van alle Nederlanders ten diepste beroerd en hun
gedachten lang in heftige beweging gehouden. Op haar beurt
heeft ook de Redactie van Elsevier’s Maandschrift zich rekenschap van haar gedachten en gevoelens gegeven en zij vraagt
nu verlof, langs dezen weg een enkel, ernstig woord te richten
tot de lezers van een tijdschrift dat zich vijftig jaar lang heeft
beijverd, de beschaving en daarmee indirect het geluk van ons
land en de wereld te dienen.
Wat wij op dit oogenblik gevoelen en denken is in de eerste
plaats datgene wat door alle eerlijke Nederlanders zal worden
gevoeld en gedacht. Wij hebben de allerernstigste verliezen
geleden. Menschenlevens zijn verloren gegaan, bezittingen
zijn verwoest en de bezetting van ons grondgebied plaatst ons
voor een toestand waarmee de thans levende Nederlanders tevoren onbekend waren gebleven. Wij zullen er ons bij hebben
neer te leggen en aan onzen arbeid moeten blijven. Weerstreven zou nutteloos, en na het geven van onze handteekening,
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Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s Maandschrift van
juni 1940.
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niet loyaal zijn. Maar onze smart is groot. Dit sta voorop. Er
zijn echter nog eenige andere opmerkingen die Elsevier’s zou
willen maken; en wel in de eerste plaats deze.
De gebeurtenissen die zich bij ons in dit tijdsgewricht
afspelen, zijn in haar gevolgen van algemeen-geestelijken,
lichamelijken, materieelen en financieelen aard. In wezen echter vormen zij een politiek gebeuren. Wat ons Nederlanders –
voor zoover niet persoonlijk gedeerd en rechtstreeks benadeeld – hoofdzakelijk en in wezen is overkomen, moet een geweldige politieke tegenslag heeten. Is dit aanleiding om,
zooals sommigen aanvankelijk schijnen te hebben gedaan,
alles voor ons verloren te achten? Wij gelooven van niet. 
De mensch is niet enkel een ‘homo politicus’, hoe belangrijk in haar uitwerking, ja hoe onontbeerlijk de politiek ook
moge zijn. Er zijn zeer zeker menschen op wie de benaming
bijna zonder restrictie van toepassing is, diegenen onder ons
die hun gansche streven op een politiek doel hadden gericht
en die – in een begrijpelijk, een nobel, maar wellicht onvoldoende doordacht idealisme – verwacht hadden, er het overgroote deel van verwezenlijkt te zien. Dezulken kunnen zich
door het thans gebeurde verpletterd gevoelen – hoewel ook
hun nog de kracht tot een innerlijk herstel moet en kan worden
toegewenscht. Maar wij anderen? Wij die van de menschelijke onvolkomenheid, en zeker in het politieke, altijd vast
overtuigd zijn geweest? Moeten wij ons thans gevoelen,
moeten wij thans spreken en handelen, alsof de politieke toestand waarin wij ons eensklaps bevinden, iets geheel en al
nieuws voor ons ware? Is Nederland niet reeds vroeger door
vreemde legers bezet geweest? En zijn wij als personen, zelfs
zonder buitenlandsche overheersching, somtijds niet zeer on-
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bevredigd geweest door den politieken status waaronder wij
leefden? Politiek heeft ons nooit volkomen bevredigd en ook
nooit uitsluitend bezig gehouden. Ieder onzer heeft eigenlijk
altijd ondervonden dat politiek voor hem niet het een en het al
was, omdat hij altijd heeft geweten dat zij, zelfs dan wanneer
zij uitgaat van een absoluut ideaal, in de praktijk nooit anders
is dan de zeer wisselvallige resultante van geven en nemen,
van schipperen en consequent blijven, van beurtelings gehoorzamen aan materieele belangen en aan grootsche concepties. Wij hebben er ons in weten te schikken, in de hoop op
beter, en omdat er nog iets anders was in het leven. Zoo kunnen wij ons ook thans nog wel schikken in hetgeen ons wedervaart.
Want inderdaad, er is iets anders, ook nu nog. Er zijn nog
mannen en vrouwen die de kunst verstaan van te zien en die er
een vertroosting in zullen vinden, deze prachtige lente met de
oogen te beleven. Wie psychisch gezond is gebleven – en dat
zijn verreweg de meesten – kan ook nu nog zich tijdelijk onttrekken aan alle kwellend denken en telkens opnieuw zich verheugen in het spel dat het licht speelt met zacht bewegende
bladeren; ook nu nog kan hij het water zien kabbelen op den
adem van den wind en ranke vogels zien voortschieten door
een luchtruim van waaruit althans op dit oogenblik geen dreiging meer tot hem komt. Hij zal blijven beseffen dat deze dreiging elders voortduurt en dat de wereld misschien de meest
schokkende periode van haar geschiedenis beleeft; maar hij
zal tevens weten dat er nog enkele gave en rustige plekken zijn
overgebleven. En hij zal zich het recht toekennen, van deze
rustige plekken nog zooveel mogelijk te genieten.
Zulk een plek is ook het familieleven en het leven met
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vrienden. Wij houden niet alleen nog van de zon en de bloemen, wij houden ook nog van onze kinderen, van onze naasten, en de genegenheid tusschen gelieven is misschien inniger
dan ooit. Binnen de vier muren van onze huizen is nog geluk
en al wordt het overschaduwd, ja, meer dan dat, al wordt het
ingekrompen en beschadigd door de wetenschap van het onmetelijk leed der wereld, het is toch ten deele intact. Ook de
helft van ons oorspronkelijk geluk is, hoezeer dan een droevig
en verduisterd geluk, toch inderdaad een geluk.
Nog echter heeft de Redactie van Elsevier’s Maandschrift
niet het meest eigenlijke gezegd van wat zij op het hart had.
Dat er buiten het politieke domein – en ondanks de verwoestingen die van daaruit thans in alle richtingen in ons particuliere leven worden aangericht – toch nog een uitgestrekte zone
van menschelijk leven onaangetast blijft en dat het op dit moment voor een ieder zaak is, zich daarheen zooveel mogelijk
terug te trekken – duizenden zullen het dezer dagen hebben
begrepen, en ook betracht. Maar Elsevier’s wil de aandacht
vestigen op iets wat wellicht onvoldoende bedacht is. Van den
eerste dag af dat dit tijdschrift bestond, heeft het gearbeid aan
beoefening en verbreiding van kunst. Daarin, en daarin alleen,
ligt zijn reden van bestaan. Moge het er dan nu op wijzen, dat
buiten de politieke zone, die thans niet betreden moet worden,
en ook buiten de zone van het dagelijksche leven, waar reeds
zooveel heul is te vinden, er het wijde domein is der Schoonheid en dat men er goed aan zal doen, zich ook daar zooveel
mogelijk op te houden. Want ook daar is vertroosting, betrekkelijke veiligheid en gelegenheid tot innerlijk herstel te vinden. Wie met de schoonheid in aanraking is, zal, voor zoover
die aanraking gaat en zoolang zij duurt, tegen angsten, tegen
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de folterende afwisseling van vrees en hoop, tegen droefenis
en verdriet gevrijwaard blijven.
Men leze in romans en novellen van datgene wat de schrijvers zich voorstellen dat aan menschen kan weedervaren en
leve aldus voor een wijle in andere tijden, andere omgeving,
andere landen wellicht. Men verdiepe zich met den dichter in
stemmingen die eenmaal de zijne zijn geweest en die toen
even wezenlijk en waarachtig waren, als de stemmingen
waarin wij nu verkeeren – en die voorbij zijn gegaan zooals de
onze zullen voorbijgaan. Men luistere naar de muziek der
groote toondichters, die de ziel boven het tijdelijke gebeuren
verheft, die daarmee tevens – naar een intuïtie der besten onder ons hen altijd heeft doen bevroeden – ons een eeuwige en
onveranderlijke werkelijkheid althans met het gemoed doet
kennen en die ons aldus den vrede doet vinden. Men bezie met
innige aandacht de tafereelen die de schilders – en thans vooral
de schilders van ons eigen, aan hun kunst zoo rijke land – ons
bieden, en beleve met hen hun visie op de wereld. En men verlustige zich zooveel men kan in de zinnen, de uitdrukkingen,
de klanken die de schrijvers telkens kiezen om hun gewaarwordingen en gedachten op ons over te brengen; in de oplossingen die de componisten voor de tegenstellingen der klanken voortdurend vinden; in het spel van de lijnen en het evenwicht der kleuren op de doeken die ons, in oorspronkelijken
vorm of in reproductie, ondanks alles nog in grooten getale
onder de oogen kunnen komen.
Het is ons bekend dat het bezig zijn met kunst door velen
als iets nietigs of ten hoogste als een bijkomstige veraangenaming des levens, als een weelde, beschouwd wordt. Hoe nu?
zullen zij ons vragen, hebt gij ons niets anders voor te stellen
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dan dat we tentoonstellingen bezoeken, als ze nog worden gehouden, en dat we boeken gaan zitten lezen?
Inderdaad, dat stellen wij u voor, dat en al wat ermee overeenkomt. Wij stellen voor dat de schrijvers zullen schrijven, de
schilders schilderen en dat wij ons zullen verdiepen in hun
werken. Wij stellen voor dat wij ons ook, en vooral, zullen verdiepen in de werken die de groote meesters van vroeger hebben geschapen. Wij stellen voor dat de schoonheid niet worde
veronachtzaamd, dat zij integendeel alle aandacht behoude of
verkrijge. Want het is onwaar dat de schoonheid een luxe of
iets beuzelachtigs zou zijn. De schoonheid bestaat in welluidendheid van woorden of noten, in harmonie van kleuren en
lijnen; dat is waar, en het zou beuzelachtig kunnen schijnen,
aan niets dan aan deze dingen te denken. Maar de schoonheid
bestaat niet daarin alleen. Zij bestaat wanneer haar makers
deze harmonieën innig verbinden met de uitdrukking van het
oordeel over het leven dat voortdurend in hun gemoed wordt
geboren en bestendigd. De dichter en de schilder geven door
hun werken, dikwijls zonder dat zij het tot in onderdeelen weten, te kennen welke de reactie van hun ziel is op wat er gebeurt en bestaat. Uit den aard van zulke reacties kunnen wij
leering putten en door onze aanraking ermee kunnen wij beter
worden. Er is in delen geen meer waarachtig en eigenlijk geen
verder strekkend woord dan het eenvoudige ‘La musique
adoucit les moeurs’. Omdat de muziek, en zij niet alleen, neen,
omdat de kunst in haar geheel voortdurend de stemmingen aan
ons mededeelt, de gemoedsoordeelen ons doet kennen van
diegenen uit het menschelijk geslacht, die het diepst hebben
geleefd, die het scherpste inzicht, het ruimste overzicht en het
verste uitzicht hadden, daarom kan van haar verwacht worden,
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dat zij er krachtig toe zal bijdragen, onze eigen gemoedsbewegingen te veredelen en in ons samenleven, uiteindelijk zelfs in
het samenleven der volken, meer orde en wijsheid te scheppen.
Zoover is de wereld thans niet. Maar wij enkelingen kunnen ons in die richting bewegen. Wij kunnen kennis nemen
van wat de kunst in al haar verscheidenheid heeft te zeggen en
enkelen onzer kunnen een kunst beoefenen. Aldus te leven is
hetgeen de Redactie van Elsevier’s Maandschrift u voorstelt,
omdat zij er eenvoudig veel van verwacht. Zij verwacht ervan,
dat wij er onze innerlijke rust door zullen herkrijgen; dat wij er
ons gemoed door zullen zuiveren; dat wij er grootere kracht
door zullen verwerven voor de beproevingen die ons mogeiijk
nog wachten; dat wij er het aantal diergenen door zullen vergrooten, die allen gezamenlijk eens de wereld zoover samen
brengen, dat althans de vreeslijke beproeving van den oorlog
haar blijve bespaard. Zij verwacht van de Schoonheid een bijdrage tot de redding der wereld.
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J.G. VAN GELDER

In memoriam L.J. Plemp van
Duiveland (1868-1940)
112

Kort voor het verschijnen van dit nummer werden enkele
sterfgevallen bekend van figuren, die voor het Nederlandsche
kunstleven en voor Elsevier’s Maandschrift een bijzondere beteekenis hebben gehad. Plaatsgebrek laat slechts een enkel
woord van afscheid toe. Allereerst herdenken wij hier een van
onze oudste redacteuren (1894-1905) Mr. L.J. Plemp van Duiveland, vriend van Herman Robbers, uitnemend stylist. Samen
met Ph. Zilcken heeft hij als eerste, nog onder Schimmel, het
maandschrift weten te verjongen en weten open te stellen voor
de generatie waartoe hij en Robbers behoorden. Tot deze generatie behoorde ook de bouwmeester W. Kromhout, wiens
American Hotel in diezelfde jaren (1898-1901) werd gebouwd. Wie als ik nog twee weken geleden den 76-jarige te
Rotterdam, waar hij geboren was, had ontmoet na een bezoek
aan de resten van zijn gebouwen, waaronder het indrukwekkende pand Noordzee, zou ervaren hebben dat deze schok hem
te hevig is geweest. Hij nam afscheid van een gebroken
mensch.
Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s Maandschrift van
juli 1940.
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Een direct slachtoffer van het oorlogsgeweld is de jonge
schilder T. van Doorn, die, eveneens Rotterdammer, later te
Uccle gevestigd was. De verwachtingen die Mr. J Slagter in
1931 in dit tijdschrift uitsprak zijn niet geheel vervuld. Toch
bleef er een belofte. Van Doorn was bezig zich als schrijver
over kunst te ontwikkelen. Voor de N.R.C. volgde hij Greshoff
te Brussel op. Ook voor ons tijdschrift was hij bezig met een
essay over den schilder War van Overstraten, een studie waar
wij ons veel van hadden voorgesteld.
Geen kunstenaar, geen schrijver maar voor het kunstleven
van Amsterdam een onmisbaar element was de nog jonge
kunsthandelaar Jacques Goudstikker. Ook hij is slachtoffer
van dezen oorlog. De door hem ingerichte tentoonstellingen in
zijn zaak (onder meer Stillevens, Winterlandschappen, Rubens) en samen met anderen in het Rijksmuseum (Oude
Kunst) en in het Stedelijk Museum (Italiaanse kunst) hebben,
in tijden toen het van officieele zijde nog niet mogelijk bleek,
de belangstelling voor kunst aanmerkelijk verruimd. Toen er
een impasse was betrok hij daar ook in de moderne kunst,
opende tentoonstellingen van groepen jongere schilders en
ook van kunstenaars afzonderlijk, waaronder die van Charley
Toorop’s werk wel de opmerkelijkste was. Het was uitsluitend
door het persoonlijk initiatief van Goudstikker dat de kunstmanifestaties van Amsterdam een vaak zoo feestelijk en kleurrijk karakter verkregen.
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Een vijftigjarige:
Elsevier’s Maandschrift
114

I.
Meer dan vijftig jaar geleden is de conceptie geschied. Het
was dengeen die later in uitgeverskringen ‘de oude heer Robbers’ genoemd zou worden en die meer algemeene bekendheid
zou verwerven als de vader van Herman Robbers, in zaken
goed gegaan. Nog vóór het midden van de negentiende eeuw
geboren, was hij eerst boekhandelaar en later de ziel van een
belangrijk uitgeversbedrijf geworden. Toen is het idee bij hem
opgekomen. Hij was in de kracht van zijn leven en hij wilde
iets nieuws ondernemen. Er kwamen hem buitenlandsche geïllustreerde tijdschriften onder de oogen, die hij las en waardeerde; hij wist dat publicaties als Velhagen und Klasings
Neue Monatshefte, Harper’s Monthly Magazine en de Revue
Illustrée den landen van herkomst eer aandeden en hij overwoog dat wijzelf zulke bladen in ons land ook konden hebben.
Hij zou er een stichten. Het zou, als alles goed ging, een eer
voor Nederland worden en het zou ook voordeelig kunnen
blijken.
Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s Maandschrift van
december 1940.
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Zoo is op 1 Januari 1891 Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift ter wereld gekomen. Er ging een prospectus in zee,
welks eerste bladzijde de lezer hiernevens gereproduceerd
vindt. Men mag zeggen dat het geschikt was indruk te maken
en dat de symboliek van de teekeningen die het versierden,
grootendeels van zeer sprekenden aard was. De Grieksch
achtige dame die, op de voorpagina, iets grift in een boek dat
opengeslagen op haar knieën ligt, is klaarblijkelijk de Muze
der Geschiedenis; en wanneer wij op de tweede bladzijde de
gulle vormen van een Indonesische voor ons zien en op de
derde het eene jongmensch met een lier in de handen zich op
een fiets in evenwicht zien houden, terwijl het andere, uitgedost met een zwierige das en een hoogen hoed, op een potlood
staat te zuigen – welnu, dan is het duidelijk, niet waar ? Dan
konden de inteekenaars opstellen over Indische en andere wetenswaardigheden, benevens gedichten en producten der beeldende kunsten, subsidiair beschouwingen hierover, van het
nieuwe tijdschrift verwachten.
Zoo was het dan ook. Men zou romans, novellen en poëzie
verschaffen, men zou levensbeschrijvingen van beroemde Nederlanders ‘of van uitstekende tijdgenooten in den vreemde’
doen drukken, men zou schilderingen van dorpen, van landschap en bevolking onzer overzeesche gewesten, populaire
studiën over natuurwetenschappen, letterkunde en industrie,
benevens (ik citeer) ‘aesthetische opstellen over schoone kunsten’ aan den gewilligen lezer brengen. Dat alles zou rijkelijk
worden verlucht. En het geheel zou telkenmale worden gecompleteerd door een ‘korte kronyk der letterkunde van den
dag’, door causerieën onder den titel ‘Uit de studeercel der redactie’, door polemiek, door correspondentie.
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De lezer glimlacht onwillekeurig. Ze waren vol ijver, deze
vaders en grootvaders van ons, zij die bloeiden aan het eind
van de negentiende eeuw. Zij leefden in een tijd van velerlei
nieuwe ondernemingen en van groeiende welvaart; maar niet
in een tijd van goeden smaak. In het geheim was er weliswaar
een kunst van hoog gehalte in opkomst, maar het publiek had
daarvan geen weet. Het publiek bouwde huizen in diverse
imitatie-stijlen en dronk zijn thee in een decor van rood
pluchen crapauds. Het publiek vond zijn tolken in de artisten
die drukwerk als dit prospectus verluchtten, in Kaemmerer,
die een banale geest, in Joan Berg, die bovendien nogal een
flodderaar moet zijn geweest.
Beiden kregen zitting in de redactie; met hen de goede
teekenaar J. Hoynck van Papendrecht. Voor de literatuur, voor
de algemeene leiding tevens, werden H.J. Schimmel en prof.
dr. Jan ten Brink benoemd. Schimmel was de bekende schrijver van historische romans, wiens Sinjeur Semeyns zoovelen
onzer in onze jeugd de wangen aan het gloeien heeft gebracht.
Schimmel schreef ook zinvolle gedichten en zijn tooneel
stukken misten volstrekt niet iedere verdienste. Maar Schimmel was oud. De daadwerkelijke leider werd Jan ten Brink.
Prof. Ten Brink was toen zevenenvijftig jaar. Theoloog van
opleiding, had hij naam gemaakt met romans en literaire studies; en hij doceerde de Nederlandsche letteren aan de Universiteit te Leiden. Ten Brink was niet ten volle een geleerde; immers, hij heeft aan den toen bestaanden schat van wetenschap
niet veel van beteekenis toegevoegd, noch feiten, noch nieuwe
inzichten. Evenmin was hij ten volle een kunstenaar; zijn stijl
was niet zeer eigen en niet zeer verzorgd, zijn visie niet diep,
zijn beeldend vermogen niet zeer groot. Ten Brink had iets van
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den kunstenaar en den geleerde beiden; en vooral, hij wist ontzaglijk veel, hij was zeer goed georiënteerd, hij had gereisd
(was bijvoorbeeld in Indië geweest), hij was buitengewoon
werkzaam en ondernemend en moet, naar men zegt, zich
meestal hebben voorgedaan als een tenslotte over het algemeen wel joviaal en beminnelijk man.
De indrukken die men ontvangt van zijn geschriften en van
de berichten over zijn karakter, spreken in laatste instantie
geen andere taal dan de das en de bakkebaarden welke men
hierbij afgebeeld ziet. Ten Brink had ook wel een kijk op het
leven. Geen diepen kijk. Hij kende, naar men moet veronderstellen, geen dwingende gemoedsbewegingen, die hem hevigen afschuw of brandende liefde voor bepaalde levensverschijnselen zouden hebben ingeboezemd; maar hij had zijn
voorkeuren en zijn aversies. Alleen, ze werden, de eene
zoowel als de andere, te allen tijde door zijn intellect beteugeld
en ingekort, zelfs dikwijls door zijn intellect bepaald. Een 19eeeuwsch erudiet met voorliefde voor het positivisme.
Zeven jaar lang, van 1 Januari 1891 tot en met het jaar 1897
is Elsevier’s Maandschrift – onder oppertoezicht weliswaar
van den uitgever Robbers – door Ten Brink geleid en heeft het
een Ten-Brinksche kleur gehad. De vier andere oorspronkelijke redacteuren schijnen het met hem eens te zijn geweest; althans, ze bleven al dien tijd aan. Een oogenblik werden de beeldende kunsten mede door den teekenaar Henricus en daarna
nog korten tijd door diens opvolger, den schilder A.L. Koster,
verzorgd; in 1894 verbond men den bekwamen journalist Mr.
L.J. Plemp van Duiveland en in 1896 den etser Ph. Zilcken aan
de redactie; maar ook deze wijzigingen lieten de algemeene
richting blijven wat ze was. Toch moeten er tegen die richting
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bezwaren zijn gerezen. Men bemerkt er weliswaar bij het lezen
in deze zeven jaargangen niets van; Ten Brink gaat zijn gang;
zijn bijdragen zijn talrijk en uitvoerig; zijn heele De Bredero’s
plaatst hij erin en zijn voornaamste meeningen worden herhaaldelijk en met nadruk onder woorden gebracht. Maar op 1
Januari 1898 blijkt hij plotseling te zijn afgetreden. Geen
woord, in de laatste afleveringen van 1897, dat op deze gebeurtenis voorbereidde, geen woord ook in de eerste nummers van
1898 dat er opheldering over gaf. Ten Brink is roemloos verdwenen. Drie jaar later is hij gestorven.
Er moet voor dit aftreden en de wijze waarop het geschiedde een verklaring bestaan. Leest men in den jaargang
1898 een vergoelijkende mededeeling van den nieuwen
hoofdredacteur, Frits Lapidoth, aangaande een vergissing, nog
in het vorige jaar door uitgevers en redactie begaan – ze hadden iets wat slechts een vertaling was voor oorspronkelijk
werk aangezien en als zoodanig gepubliceerd – dan is men geneigd de verklaring daar te zoeken. Ten Brink zal door de uitgevers aansprakelijk gesteld zijn, denkt men; over en weer zal
er ontstemming bij zijn gekomen en zoo zal de breuk onvermijdelijk zijn gebleken.
Maar neen. Het is niet aan te nemen dat de eigenlijke oorzaak hier ligt. Ten hoogste kan dit incidentje, wat men noemt:
de deur hebben dichtgedaan. Wanneer de oorzaak niet eenvoudig in de vermoeidheid van Ten Brink ligt – hetgeen tenslotte
ook heel goed kan worden verondersteld – moet zij van ideologischen aard zijn. Dan moet het zoo zijn, dat de richting Ten
Brink in de Nederlandsche cultuurwereld langzamerhand in
discrediet geraakte en dat zijn ontslag een levensnoodzakelijkheid voor het tijdschrift was geworden.
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Er zijn teekenen die op iets dergelijks wijzen. De ontvangst
was blijkbaar eerst commercieel niet onbevredigend geweest.
De uitgevers toonen opgewektheid en hebben veel voor het
tijdschrift over. Maar, er was in Nederland zoo iets als De
Nieuwe Gids. Er waren Kloos, Van Deyssel, Van Eeden, Verwey. En hoe had Van Deyssel Elsevier’s in 1891 ontvangen?
Een blad voor ‘de dienst-boden-wereld’ had hij het genoemd;
Schimmel had hij aangeduid als ‘een mummie’, Jan ten Brink
als ‘een kapper’ (zie De Nieuwe Gids 1891, II, blz. 123 en verder). Nicolaas Beets, die in het eerste nummer een – inderdaad
prullig – versje had staan, heette bij Van Deyssel ‘een lijk’. De
bijdragen welke volgens hem verdienste hadden, die van Hélène Swarth en Emants, konden, naar hij zeide, slechts bij vergissing in het tijdschrift zijn gekomen en zouden er in ieder
geval afbreuk aan doen.
Er is geen reden, aan het dikwijls kwajongensachtig optreden van Van Deyssel een onfeilbare uitwerking toe te schrijven; het zal ongetwijfeld heel vaak zijn voorgekomen dat men
zich met zijn scheldwoorden wel vermaakte, maar onder
tusschen menschen als Schimmel en Ten Brink tot zekere
hoogte bleef waardeeren en met ongestoord genoegen bladerde en las in een blad dat zooveel goeds bracht als Elsevier’s
Maandschrift. Niettemin, de uitingen van Van Deyssel zijn
symptomatisch. De Nieuwe Gids was aan de winnende hand.
Wie toen jong was en vurig voelde, was vóór de Nieuwe-
Gidsbeweging; en Ten Brink was ertegen. Na eenige jaren
bleek met steeds grooter duidelijkheid dat het publiek zich
aan Kloos en de zijnen gewonnen gaf; maar Ten Brink bleef
op hen hakken. Dat moet Elsevier’s tenslotte een deel van zijn
goede reputatie en misschien ook van zijn inteekenaars heb-
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ben gekost. Geen twijfel, of hier ligt de grondoorzaak van de
breuk.
Het is overigens een feit dat het tijdschrift reeds in die jaren
heel veel goeds bracht. De onderwerpen die behandeld werden, betreffen beeldende kunsten, literatuur, algemeene cultuurverschijnselen, politieke gebeurtenissen, enzovoorts. De
rubriek beeldende kunsten is het meest merkwaardig door de
reeks goed geschreven en mooi geïllustreerde studies van den
Vlaming Max Rooses, over Vlaamsche schilders in ‘den’ Louvre, welke in de jaren 1895 en verder verschenen. Zij hebben
de verhouding tot de Zuid-Nederlanders inniger helpen maken. Voorts moeten opstellen over Breitner, de Marissen,
Bauer, Puvis de Chavannes, Steinlen, Jules Chéret en vele anderen worden vermeld.
De redactie bleek over het algemeen wel op de hoogte. Zij
was alleen misschien wat langzaam in het volgen van de evolutie der verschillende kunsten; ook deed zij, door het op
nemen van artikelen over artisten als Henriëtte Ronner en Van
der Waay, blijkbaar concessies aan den toenmaligen smaak
van het publiek – tenzij zij dien smaak zelf deelde!
Wat de literatuur aangaat, er werd notitie genomen van nagenoeg al wat er gebeurde en verscheen; de brieven van Huet
werden besproken, de gaande en de komende roman kreeg zijn
recensie en er werd met name veel aandacht geschonken aan
literaire verschijnselen en verschijningen in Frankrijk, onder
andere door een uitvoerig opstel over Daudet. De ‘cultureele’
artikelen hebben kans, den hedendaagschen lezer soms ietwat
te bevreemden. Het is natuurlijk uitstekend, in een tijdschrift
als dit beschrijvingen van Parijs, van Berlijn, van Londen op te
nemen; dat geeft aanleiding tot beschouwingen over beel-
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dende kunst en literatuur, over stijl, over het karakter der menschen, over de geschiedenis der betrokken landen. Maar diluviale gronden! Maar hygiëne der voedingsmiddelen! Maar
centrale verwarming! Maar het leven aan de Militaire Academie! Maar het eeuwfeest der rijdende artillerie! De geletterden
onder onze vaders en grootvaders moeten toch wel zeer verschillend van ons zijn geweest, dat zij tientallen en nog eens
tientallen bladzijden over zulke ‘wetenswaardigheden’, die
thuishooren in dagbladen of specialistische organen, hebben
gesavoureerd. Of zouden ook zij er reeds hun bezwaren tegen
hebben gehad? De redactie streefde er blijkbaar naar, de volledigheid te betrachten. Daarom ook werden, vooral na het optreden van Plemp van Duiveland, de politieke gebeurtenissen
van den dag besproken, de nieuwe maatschappelijke verschijnselen beschreven: het socialisme, de opkomst der antirevolutionairen, de oorlog in Atjeh, het bezoek van den tsaar
aan Parijs, het antagonisme tusschen Engeland en de Boeren.
Natuurlijk werd, ondanks dat alles, een aanzienlijk deel der
bladzijden door bellettristische bijdragen ingenomen. Hier
wordt onmiddellijk onze aandacht getrokken door een euvel
dat Elsevier’s ook later nog wel eens zal vertoonen: de zwakheid der poëzie! In een tijd dat de dichtkunst bij ons opnieuw
was begonnen te bloeien, kwam Elsevier’s met het bespottelijke gerijmel van Laurillard c.s. Wel werd aan de echte dichteres Hélène Swarth bij herhaling een plaats ingeruimd, wel zijn
sommige verzen van Edward B. Koster, van Priem, van Schepers van tijd tot tijd te genieten (al vertoont deze zich hier
reeds met zijn later zoo wel bekende flauwe, ietwat onnoozele
‘oprechtheid’), maar de indruk blijft dat het mogelijk geweest
zou zijn, van deze afdeeling iets beters te maken.

EGM MAANDSCHRIFT.indd 121

121

12-05-16 13:00

ELSEVIER’S MAANDSCHRIFT

122

De overige bellettrie is daarentegen ronduit goed te noemen. Weliswaar zal ik de laatste zijn om den hier compareerenden bas-comique Justus van Maurik – dezen, overigens wel
goedigen, literatuur-held der kleine burgerij – te verdedigen.
Ook zal ik de producten der Johanna van Woude’s en Melati’s
van Java niet prijzen; zulk derderangs-damesgeschrijf werd
namelijk toen reeds in Elsevier’s toegelaten, gelijk dat later
maar al te dikwijls het geval is geweest. Doch tenslotte moest
de ‘gemiddelde’ lezer ook iets van zijn gading vinden. En met
voldoening kan in ieder geval worden vastgesteld dat er onder
Ten Brink uitnemende teksten werden opgenomen van Van
Nouhuys, Emants, Couperus en betrekkelijk goede van C.K.
Elout, Virginie Loveling, Cyriel Buysse, Herman Heijermans,
Maurits Wagenvoort en anderen. En in 1892 debuteert hier ter
plaatse Herman Robbers! Onder het pseudoniem Phocius verschijnt hij in het tijdschrift als auteur van de later, mede door
toedoen van Van Deyssel, zoo beroemd geworden, fijne novelle ‘Een kalverliefde’; in 1895 staat op denzelfden naam het
verhaal ‘De verloren zoon’. Men moet nooit vergeten dat de
aard, de waarde en het onderwerp der bijdragen in een tijdschrift, zoowel als de keuze der medewerkers, slechts tot zekere hoogte door de redactie worden bepaald. De gebeurtenissen dringen zich op, de kenners van de onderwerpen die voor
behandeling in aanmerking komen, zijn soms niet te vinden,
de bellettristen zijn in hun uitingen wel eens minder gelukkig,
of wel, zij wenden zich tot andere organen. Maar wat wel van
uitgevers en redactie afhangt, dat is de algemeene ideologische richting, dat is de methode bij het samenstellen der redactioneele artikelen, dat is, ten slotte, het materieele aspect.
Toen ik de mogelijke oorzaken van Ten Brink’s heengaan

EGM MAANDSCHRIFT.indd 122

12-05-16 13:00

EEN VIJFTIGJARIGE: ELSEVIER’S MAANDSCHRIFT

onderzocht, stipte ik al aan dat hij zich geen vriend van de
Nieuwe-Gids-beweging betoonde. Meer dan eens rept Ten
Brink – en eigenlijk ook niet ten onrechte – van de zelfoverschatting der Tachtigers; eenmaal spreekt hij, met minder
recht, als zijn meening uit dat zij vrijwel onleesbaar schrijven.
Hij zegt elders dat zij het intellectueele bestanddeel der kunst
verwaarloozen. Eenige malen verweert hij zich met schimpscheuten tegen de aanvallen van Van Deyssel; hij deinst niet
terug voor de – nogal zotte – bewering dat deze vooral gelezen
wordt ‘door recruten van het regiment grenadiers en jagers’
(1891, II). Als medewerkster aanvaardt hij Jo van Sloten (de
vrouw van Justus van Maurik), die in de Groene de NieuweGidsers had aangevallen; en in een zijner recensies prijst hij
haar werk, dat trouwens niet geheel zonder qualiteiten is.
Met overtuiging, weliswaar, gaat Ten Brink mee met diegenen onder de Tachtigers, die aanhangers van het naturalisme
waren gebleven. Het Fransche naturalisme, het Fransche realisme nog meer, is datgene wat Ten Brink boven iedere andere
kunstrichting verkiest. Evenals de betrokken Fransche schrijvers, betoogt hij bij iedere gelegenheid dat het gros van het publiek een fout begaat, wanneer het in romans zogenaamd
‘sympathieke’ personages wenscht aan te treffen.
De wereldbeschouwing dier Fransche auteurs is ook de
zijne; hij is een bewonderaar van de moderne wetenschap en
hij spot met ieder wondergeloof. Geheel in hun geest zijn Ten
Brink’s opmerkingen dat didactische bedoelingen het kunstwerk onvermijdelijk bederven, dat naturalisme in het geheel
niet – zooals te dikwijls beweerd wordt – noodzakelijk tot pornographie voert, en zoo meer.
Moest dit alles den aan het naturalisme trouw geblevenen
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onder de mannen van Tachtig, bijvoorbeeld een Netscher, een
Coenen (schrijvers die hij van zijn kant trouwens prijst, evenals den Indischen naturalist Maurits), als vanzelf in het gevlij
komen – niet aldus in het kamp van Van Deyssel den Tweede!
Ik bedoel den Van Deyssel die zich tot het Fransche symbolisme, tot de kunst van Maeterlinck bekeerd had en die daarmee bij de Nieuwe-Gidsers in niet onbelangrijke mate instemming had gevonden. Geen grooter vijand van dit symbolisme
dan Ten Brink! Moréas en Mallarmé worden bij hem met Vadius en Trissotin, uit Molière’s Femmes Savantes, vergeleken
en al valt hij Maeterlinck niet af, hij verwerpt al wat met dezen
– ik bedoel natuurlijk den jongen Maeterlinck – min of meer
verwant, dat wil zeggen al wat vagelijk of uitdrukkelijk occult
en mystiek is. Maar dat is nu juist wat velen onder de mannen
van Tachtig meer en meer interesseerde; en ziedaar een der
oorzaken van hun ontstemming. Ondanks den prijzenswaardigen lof dien Ten Brink overhad voor hun vrienden Jacobus van
Looy en Arij Prins, had men in de kringen der toonaangevende
schrijvers den indruk, nu ja, dat Ten Brink heel aardig met zijn
tijd mee was gegaan, in zooverre dat hij Zola c.s. nog had kunnen begrijpen, maar dat hij te verstard was om in staat te zijn
ook de jongste evoluties te volgen; een opvatting waarmee
men hem zeker wel eenig onrecht aandeed. Hij wilde deze
mystiek nu eenmaal niet; het was niet noodzakelijk een bewijs
dat hij haar niet kon begrijpen of medegevoelen.
Voortgezette verdediging van het naturalisme en verzet tegen mystieke literatuur zijn overigens slechts twee van de
trekken die in het algemeene karakter van zijn tijdschrift zijn
op te merken. Het onderscheidde zich tevens – men mag zeggen: toen reeds – door belangstelling ook voor niet in de mode
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zijnde auteurs, als bijvoorbeeld Van Sorgen (die lang niet altijd
zoo slecht schreef als Van Deyssel gelieft te beweren), voor in
literaire kringen soms sterk geminachte figuren, als Schaepman, kortom door een duidelijk streven naar breedheid en
rechtvaardigheid, dat onder andere mede aanleiding was tot
lovende uitingen over Vosmaer en Fiore della Neve, tot misprijzing – merkwaardig bij een positivist als Ten Brink – van
het oppervlakkige en luidruchtige anti-clericalisme dat zich op
Multatuli placht te beroepen, enzovoorts. Als ik voorts hier
nog aanstip dat het tijdschrift, behalve voor de Fransche, in recensies ook voor de Engelsche literatuur groote belangstelling
aan den dag legde en dat het zich tegen Kollewijn’s voorstellen
in zake de spelling verklaarde, dan rest mij ter volledige kenschetsing van den inhoud nog slechts, een woord te zeggen
over Ten Brink’s schrijfmethoden.
Van Deyssel had het reeds gezien: er was iets belachelijks
in de vele anecdoten die Ten Brink placht te pas te brengen. Na
er eenige gememoreerd te hebben, schrijft de satiricus: ‘Nu ja,
best, goed, maar wat zóû dat nu eigenlijk? Ik begrijp niet goed
wat er de aardigheid van is.’ De indruk wordt, wanneer men
Ten Brink’s opstellen heden ten dage herleest, geheel bevestigd. De ernstigste en meest abstracte beschouwingen over literatuur en literatuurtechnische onderwerpen bijvoorbeeld
vindt men bij hem zogenaamd ‘aardig ingekleed’, dat wil zeggen ze worden in den mond gegeven, in de eerste plaats aan
den mondainen professor zelf – die dan bij gelegenheid aldus
over zichzelf verhaalt: ‘Ik maak u mijn compliment, viel ik
snel in,’ of: ‘Met uw verlof, mevrouw, waagde ik in het midden te brengen,’ of ook wel: ‘Ik boog en antwoordde:’ – en
verder in den mond van een aantal zeer snedige freules en
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alleronwaarschijnlijkst geletterde ‘ritmeesters der huzaren’ of
‘kapiteins bij de grenadiers’. Ten Brink schijnt gemeend te
hebben – of gedacht te hebben dat hij moest voorwenden te
meenen – dat begrip van literatuur in deze standen en dit soort
beroepen, mits men zich dan tot de hoogere rangen wendde,
bij uitstek frequent zou worden bevonden; zou deze professor
in den grond niet een tamelijk naïef man zijn geweest ? Naïef
is ook een andere door hem telkens gevolgde methode: den inhoud van boeken die hij gaat bespreken, vertelt hij eerst uitvoerig na en dan nog wel – wat een bijzonder schooljongensachtigen indruk maakt – in den verleden tijd! Stel u iets voor
als: ‘Pieter Stastok ontving op zekeren dag bezoek van zijn
neef Hildebrand en ging met hem uit spelevaren. Het was een
stijve jongen en neef vermaakte zich zeer met hem, enzovoorts.’
Dat zijn zoo de kleine zwakheden van den ijverigen publicist. Het mag intusschen niet doen vergeten dat Ten Brink, als
zelfstandig denkend essayist, het tijdschrift gebruikt heeft als
instrument voor het propageeren van een aantal juiste en nog
niet algemeen aanvaarde denkbeelden en dat hij in staat is geweest – als veelzijdig geleerd man, die bijvoorbeeld vreemde
talen, tot het oud-Fransch toe, uitstekend kende, en ook als
man van smaak – er een verzamelplaats voor allerlei belangwekkende beschouwingen en veel deugdelijk bellettristisch
proza van te maken.
Het uiterlijk van het tijdschrift was met het hierboven beschreven innerlijk in overeenstemming. Het formaat was groot
in 8°, het papier en de druk waren goed. Bijna alle bijdragen
werden geïllustreerd, veelal met houtsneden en, al dan niet
‘gewasschen’, teekeningen; merkwaardig is dat ook de ro-
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mans en novellen door illustraties als het ware werden ‘toegelicht’. Dit laatste was een idee van den ouden heer Robbers,
die zich voor de verwezenlijking ervan veel moeite getroostte
en tegen de te maken kosten zoo weinig opzag, dat hij soms
redacteuren of leden van zijn personeel naar Parijs liet reizen,
of daar zelfs eenigen tijd liet verblijven, om in dat centrum van
kunst voor het doen teekenen of reproduceeren te zorgen. Naar
verluidt, waren de schrijvers over het algemeen weinig ingenomen met het denkbeeld; zij herkenden de scheppingen hunner verbeelding niet in die van de verbeelding der teekenaars;
en langzamerhand hebben uitgevers en redactie er van afgezien. Ook de procédé’s: houtsnede en teekening vinden na verloop van tijd minder toepassing; de lezer van de achtereen
volgende jaargangen ziet tegen het einde van deze eerste periode de foto’s in aantal toenemen. Opmerkelijk is ten slotte nog
dat artikelen over muziek geïllustreerd waren met noten, op
notenbalken.
Goed verzorgd als de nummers waren, ook wat de correctie betreft, getuigend van technisch kunnen en een vrij goeden
smaak (die niet geheel op de hoogte van den tijd was), kunnen
wij er telkens als het ware concrete teekens in zien van datgene
wat het tijdschrift ook innerlijk was: een blad voor de beschaafde burgerij van dien tijd, waaraan de levenskracht niet
ontbrak, maar dat toch ook eigenaardigheden vertoonde welke
er noodlottig aan konden worden. De voornaamste was een tekort aan aandacht voor hetgeen er leefde in de jongere en jongste tijdgenooten.

127

II.
In dit laatste is aanstonds verandering gebracht door de nieuwe
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redactie. Gehéél nieuw was ze niet. Plemp van Duiveland,
Zilcken en pro forma ook de oude heer Schimmel zaten er nog
in; maar de hoofdpersoon – altijd: onder souvereiniteit van
J.G. Robbers, die zijn feitelijke macht eerst in 1906 uit handen
zou geven – werd nu Frits Lapidoth. Uiterlijk had niets de lezers op diens benoeming kunnen voorbereiden. Zeven en dertig jaar oud, schrijver van den sonnetten-bundel Marfa, waarmee hij zich eerder aan dichters als Beets en Fiore della Neve
dan aan Kloos verwant had getoond, voorts bekend als bekleeder van diverse journalistieke betrekkingen, scheen Lapidoth niet in de eerste plaats aangewezen om, op instigatie van
hen die Ten Brink waren afgevallen, te trachten het dezen te
verbeteren; alleen het ééne kleine feitje dat een van Lapidoth’s
werken het voorwerp van een bespreking was geweest, waarin
Ten Brink zich met zijn talent maar matig ingenomen had getoond, had desnoods op een tegenstelling tusschen beide
schrijvers kunnen wijzen. Toch bleek Lapidoth de geschikte
man. Gedurende een nieuwe periode van zeven jaar heeft hij –
feitelijk met Plemp van Duiveland en Zilcken alleen, want
Schimmel werd met 1 Januari 1899 als ‘eerelid der redactie’
geheel op non-actief gesteld – het bewind gevoerd; en zijn bewind heeft de bovendrijvende partij in de literatuur met het
tijdschrift verzoend.
Het uiterlijk heeft het hem niet geaan. Wel werd, met ingang van 1901, het formaat vergroot tot een royaal in 4°. Telkens ook werd er in de illustraties verbetering gebracht. Ze
vertoonden nu nog grootere verscheidenheid; er kwamen vele
en goede platen buiten den tekst. Het heele aspect was in dien
tijd, wanneer men den groenen band in style Métro buiten beschouwing laat, zeer wel te genieten. Elsevier’s is in dit opzicht
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ook toen, met getrouwheid maar zonder exces, de gemiddelde
opvattingen blijven volgen. De meest vooruitstrevende kunstenaars onder de tijdgenooten konden er geen felle bezwaren
tegen hebben; ze zullen er echter evenmin geestdriftig voor
geweest zijn.
Eigenlijk bleven ook de inhoud en de staf van medewerkers in wezen ongeveer wat ze geweest waren. ‘Wetenswaardigheden’ weer te over! China en Japan, Griekenland en Napels, Gemeente-instellingen van Amsterdam, Sam van Houten, Spanje en Amerika, de zaak Dreyfus en die der Boeren, de
troonsbestijging van de koningin en het sterven van Félix
Faure, Finland, Indië, Nederlandsche historie-prenten, het
Napoleontische tijdvak in onze geschiedenis – dat alles kwam
ter sprake. Zelfs opende men ter bespreking van populair-
wetenschappelijke boeken een nieuwe rubriek. De schilderkunst werd goed bijgehouden, Poggenbeek werd als vanzelf
bestudeerd, maar ook Rodin, en ook reeds Toorop, Isaac Israels, Jacobus van Looy als schilder; men veronachtzaamde niet
het schimmenspel van den interessanten, jong gestorven Ko
Doncker.
Merkwaardig is echter dat de architectuur niet voldoende
tot haar recht kwam: van de discussie over de Amsterdamsche
Beurs bijvoorbeeld vindt men in het tijdschrift geen echo’s.
Schaepman en Beets kwamen te overlijden: hun werden necrologieën gewijd, volgens de goede gewoonte die ook later
altijd bij Elsevier’s is gevolgd. Over Guido Gezelle verscheen
een opstel. Onder de medewerkers die niet slechts feiten
brachten, doch als schrijvende persoonlijkheden zelfstandige
waarde hadden – uiteraard meest auteurs van bellettrie, maar
toch lang niet alleen – zijn opnieuw Emants en Fiore della
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Neve te noemen; bij hen voegden zich nu ook bekwame schrijvers als Albert Plasschaert (toen reeds!), Brusse, L. Simons,
W.O.J. Nieuwenkamp (tegelijk teekenaar, naar men weet),
Speenhoff (die eveneens teekeningen gaf bij zijn tekst, en zeer
origineele), de Nieuwe-Gidser Æg. Timmerman, Ina Bakker
(de latere mevrouw Boudier-Bakker), Johan de Meester,
P.H. van Moerkerken, J. Tersteeg, G. van Eckeren, Marie
Marx-Koning, Henri van Booven, Top Naeff, Vogelsang, F. de
Sinclair (pseudo van Van der Feen), Bernard Canter, R. de
Cneudt, Frans Coenen.
Afzonderlijk dient hier te worden vermeld dat Herman
Robbers zich thans zichtbaar ontplooit; onder zijn eigen naam
plaatst hij in het door zijn familie uitgegeven orgaan onder andere ‘De bruidstijd van Annie de Boogh’. Misschien interesseert het ook een aantal onzer lezers dat ik van de hand van den
tegenwoordig vooral als schrijver van opstellen over Fransche
letteren bekenden prof. P. Valkhoff in den jaargang 1901 een
novelle heb aangetroffen. Als auteurs van poëzie, ten slotte,
behoeven vrijwel uitsluitend te worden genoemd: de latere
prof. J.Ph. Vogel, met zijn vertalingen van ‘Indische sproken’,
en Hélène Swarth, die toenmaals met Lapidoth getrouwd was;
van haar bevatten de door hem samengestelde nummers thans
veel – overigens ook een novelle – maar niet meer dan overeenkomt met haar immers groote verdienste.
In wezen hetzelfde, we hebben het gezien. Met dien verstande dan echter dat de tijd wel gelijkgeaarde, maar tegelijk
nieuwe onderwerpen voorschreef en dat de keuze der medewerkers, zooals men zal hebben opgemerkt, nu ook uit de jongeren werd gedaan. Onder hen waren er voortaan meer dan
vroeger, die door de stichters van De Nieuwe Gids voor vol
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werden aangezien; wij moeten er ons echter wel rekenschap
van geven dat Lapidoth noch Gorter, noch Leopold of Hen
riëtte Roland Holst, noch Boutens, noch Van Oordt of Querido
aan zijn tijdschrift heeft weten te verbinden; sommigen hunner
– dit zij ter wille van de rechtvaardigheid gezegd – waren trouwens moeilijk te krijgen, of nog nauwelijks begonnen. Naar
den inhoud bleef Elsevier’s Maandschrift een verzameling van
verdienstelijke en nagenoeg op de hoogte van den tijd staande
bijdragen; een leidend blad werd het nog niet.
Hetgeen den toonaangevenden literairen kringen te onzent
het best zal zijn bevallen is de algemeene richting, zooals die
blijkt uit Lapidoth’s goed geschreven recensies; zij vooral zullen de verwijdering die er onder Ten Brink was ontstaan, te
niet hebben gedaan. Lapidoth prijst Herman Heijermans,
Louis Couperus, Top Naeff, Frans Coenen, Stijn Streuvels,
Albert Verwey als auteur van het boek over Potgieter, Jacobus
van Looy om zijn Feesten. Israël Querido vindt hij on
beheerscht maar groot, Henri Borel gekunsteld; voor de geschriften van Jeanne Reyneke van Stuwe gevoelt hij eerst ongeveer niets, maar later, tegen den tijd dat zij mevrouw Kloos
zal worden, neemt zijn waardeering voor haar werk toe en
weldra verschijnt er een bijdrage van haar in het blad. Met
Fiore della Neve spot hij op eenigszins Van-Deysselsche manier: ‘Hi! hi! hi! Neen, die is goed,’ heet het bij de bespreking
van een van Fiore’s personages, ‘dat’s een leuke baas, die
Walstede!’ Wanneer Ten Brink sterft, signaleert hij, naar den
eisch des tijds, diens vijandige houding tegenover de jeugd,
welke ‘de hoogleeraar’, zooals hij hem pleegt te noemen, naar
zijn zeggen niet heeft begrepen.
Elders vermeldt Lapidoth dat Ten Brink De Nieuwen Gids,
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die hem bespotte, van zijn kant haatte en beweert dat zijn voorganger in de redactie tegenover vijanden niet altijd groot en
edelmoedig was. Lapidoth treedt ook bij gelegenheid op als
pleitbezorger van de hoogste literatuur, lees: die van 80; zoo,
waar hij betoogt dat de koningin bij haar troonsbestijging gehuldigd had moeten worden door andere dan de bij zulke gelegenheden toen ter tijd altijd verkozen prulpoëten. Hij verdedigt de Nieuwe-Gids-beginselen, als daar zijn: dat strekkingsromans geen kunstwerken kunnen zijn en dat men in
kunstwerken de ziel van den maker wil gevoelen, en niet zijn
intellect aan het werk zien. Adama van Scheltema bestrijdt hij
hevig, vooral in het begin, en ook van den christen-dichter
Seerp Anema wil hij niets weten, niet omdat hijzelf, Lapidoth,
iets tegen het christendom of het socialisme zou hebben, maar
omdat de beide schrijvers zich niet van vooropgezette strekkingen hebben vrij gehouden. Van mevrouw Holst zegt hij dat
haar overtuiging haar niet altijd tot ware poëzie geïnspireerd
heeft. Ten aanzien van Justus van Maurik uit hij de voor de
hand liggende, zeer juiste bedenkingen. Over Robbers’ Bernard Bandt oordeelt hij gunstig. Ofschoon hij den indruk
maakt, in den grond niet zooveel minder rationalistisch te zijn
geweest dan Ten Brink, geeft hij blijk diens afkeer van mystieke literatuur niet te deelen.
Daarnaast zijn er bij Lapidoth enkele andere meeningen en
gevoelsreacties op te merken, die niet in het bijzonder den
Nieuwe-Gidsers behoefden te behagen. Hij laakt het geschrijf
van de talrijke dames die zich zonder voorbereiding en werkelijk talent als kunstenaressen opwerpen; bij alle waardeering
voor bekwame schrijfsters, verzuimt hij niet, bij gelegenheid
op haar slordige taal te wijzen. Zoo iets zal een ieder wel met
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hem eens zijn geweest, tot welke partij men ook behoorde.
Huet als brievenschrijver waardeert hij slechts matig. Hij
houdt van Multatuli. Schimmel eert hij, bij diens dood. Hij is
erop gesteld dat Nederland, meer in het bijzonder de Nederlandsche literatuur, in het buitenland goed voor den dag komt.
Hij toont zich een voorstander van de beoefening der vergelijkende literatuur-geschiedenis, gelijk trouwens ook zijn voorganger geweest was. Hij betreurt de afwezigheid van goede
tooneel-literatuur in ons land en zou het zijne willen doen om
dit kunstgenre zoo mogelijk aan te moedigen. Hij wenscht
aansluiting van ons land bij de Berner Conventie ter bescherming van de auteursrechten. Hij bestrijdt het pessimisme ten
aanzien van ons Indië, dat in die dagen gevoed werd door het
bekende geroddel van Bas Veth.
De Nieuwe-Gidsers en hun opvolgers van gelijken literairen rang moeten tegenover deze voorliefden en afkeeren van
Lapidoth zonder enthousiasme, maar toch met sympathie hebben gestaan. In de kringen der ware literatuur zal hij als een
behoorlijk tijdschriftredacteur zijn beschouwd. En inderdaad
is Elsevier’s Maandschrift in zijn tijd een niet zeer brillant,
maar goed orgaan geweest.

133

III.
De groote tijd zou aanbreken toen Lapidoth vervangen werd
door den op zijn beurt nu zeven-en-dertig-jarigen Herman
Robbers. Bijna drie en dertig jaar lang, van 1905 tot zijn dood,
is hij van Elsevier’s Maandschrift, zoo niet in naam, dan toch
metterdaad, de hoofdredacteur en, naar zijns vaders zeggen,
tevens de eigenlijke uitgever geweest. Geen moeite was hem
al die jaren te veel om het uiterlijk zoowel als het innerlijk er-
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van te verzorgen, de fijnste gevoels- en gedachten-nuances
van hemzelf en zijn medewerkers tot haar recht te doen komen, den af te leveren tekst ook van de laatste taal- of drukfout
te zuiveren. Nooit hield hij op, zich met ziel, hart en geest in de
contemporaine kunst, en dan natuurlijk speciaal in de geschriften die hij in het tijdschrift wenschte op te nemen, te verdiepen. Telkens zocht hij nieuwe krachten aan het orgaan te verbinden. Zijn voortdurende zorg was, te bewerken dat zijn talrijke lezers van al wat er aan belangrijks verscheen op de
hoogte werden gehouden en daarover, wanneer er aanleiding
toe was, een rechtvaardig en gemotiveerd oordeel onder de
oogen kregen.
Aan het eind van 1900 had Schimmel ook als eerelid der
redactie ontslag genomen en Plemp van Duiveland was einde
1904 heengegaan wegens verandering van betrekking. Robbers’ mede-redacteuren waren nu achtereenvolgens: Ph.
Zilcken, die met 31 December 1905 aftrad; R.W.P. de Vries Jr.,
die aanbleef tot eind 1929; W. Jos. (thans zich noemende en
schrijvende Jos.) de Gruyter, wiens redacteurschap geduurd
heeft tot en met 1931; Mr. J. Slagter, die zich met 1 Januari
1935 terugtrok, en ten slotte de thans nog in functie zijnde
kunstcritici A.M. Hammacher en Dr. J.G. van Gelder.
Als correspondent voor Vlaanderen had Robbers zich
Lode Zielens geassumeerd. Krachtig en effectief is hij door die
allen bijgestaan – het meest effectief nog, volgens zijn eigen
zeggen, door De Gruyter, wiens ‘diepe geestdrift en wijze
doordachtheid’ met dankbaarheid in Robbers’ afscheidsartikel
worden vermeld, en dan ook door mijn beide huidige collega’s. Niettemin was, naar de vaste overtuiging en het on
bedrieglijke gevoel van allen die met het tijdschrift van verre
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of nabij in aanraking kwamen, Elsevier’s Maandschrift van
1905 tot en met 1937 ‘het tijdschrift van Herman Robbers.’
Het voorkomen, de druk, de illustraties bleven eerst vrijwel onveranderd. Een zes jaar na Robbers’ optreden begon
men, op aanraden van zijn broeder C.H., platen in kleurendruk
aan de nummers toe te voegen (hetgeen overigens later weer is
opgegeven). De, trouwens niet slechte, letter die in 1905 in gebruik was, is, evenals het glanzende papier, tot en met 1920
gebleven. Toen is er een ingrijpende verandering gekomen.
Met ingang van 1921 zijn de fraaie, door Van Krimpen gekozen, letter en het dikke, doffe papier in gebruik genomen,
welke de meeste tegenwoordige abonné’s zich zullen herinneren en die eerst aan het eind van 1939 plaats hebben gemaakt
voor het papier waarop, en de letter waarmee de woorden die
de lezer op dit oogenblik onder de oogen heeft, gedrukt zijn.
De gele omslagen met de fraaie letters en teekening van Debora Duyvis dateeren van eenige jaren geleden.
Ook de algemeene aard der behandelde onderwerpen bleef
eerst wat hij was; maar dat zou niet lang duren. Was het in den
aanvang nog mogelijk dat de lezers – om iets te noemen – uitgenoodigd werden zich te interesseeren voor – het rijwiel bij
de verdediging van Nederland, weldra zorgde Robbers ervoor
dat het blad zich strikt tot cultuurverschijnselen zou bepalen.
Dat heeft het gedaan. Met vrucht leest men thans nog de opstellen die het bracht over Hugo de Vries, de opgravingen bij
Argos, Beiersche steden (door Robbers zelf), oud-Parijs, Japan, Lorentz, Wagner – en dan natuurlijk herhaaldelijk over
ons Indische rijk, zijn bewoners en hun beschaving.
Cultuurverschijnselen! De voornaamste daarvan bleven in
de oogen van Herman Robbers toch altijd de schoone letteren,
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die hij hartstochtelijk heeft liefgehad, en de schilder- en beeldhouwkunst, waarvoor hij eveneens een warme en door kennis
gevoede genegenheid gevoelde. Onder hem en zijn helpers is
het tijdschrift in de eerste plaats een orgaan voor literatuur en
voor beeldende kunsten geworden; en dat is het tot op den huidigen dag gebleven.
Het is ondoenlijk en onwenschelijk, alles of zelfs maar het
grootste deel te vermelden van wat er in die jaren over schilder-, beeldhouw- en aanverwante kunsten is geschreven. Maar
men krijgt den indruk van grooten ijver en deskundig inzicht,
vooral in de latere jaren. Van Gogh, Derkinderen, Van Konijnenburg – ik noem ze in chronologische volgorde van behandeling – Mendes da Costa, Odilon Redon, de affiches van Ro
land Holst, Ensor, De Nerée, het futurisme, het cubisme, Willette, Gauguin, Baertsoen, de douanier Rousseau, Cézanne,
Utrillo, de Europeesche schilderkunst in Nederlandsch-Indië,
Jacob Bendien, Hokusai, Bilders – ziedaar een aantal onderwerpen die, zonder of met weinig vertraging, aan de orde zijn
gekomen.
Aan het verleden werd geen geringere aandacht dan aan
het buitenland besteed. Een afzonderlijke vermelding cum
laude verdienen de rijk geïllustreerde, over vele jaargangen
verspreide studies over teeken- en prentkunst in binnen- en
buitenland van Cornelis Veth, wiens medewerking ertoe heeft
bijgedragen, Elsevier’s een eigen karakter te geven. Door toedoen van R.W.P. de Vries vooral werd bijzondere aandacht geschonken aan de kunstnijverheid. Ook de architectuur vroeg
en verkreeg hoe langer hoe meer plaatsruimte; Berlage, De
Bazel, Frank Lloyd Wright, Kromhout, Oud, Van Ravesteyn
waren het object van beschouwingen.
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Na het optreden van Van Gelder en Hammacher verschenen, onder den titel Weerglas, geregeld beschouwingen over
actueele quaesties en werd de Kroniek uitgebreid met de afdeelingen dans en muziek. Het tooneel is uiteraard nooit vergeten. Bouwmeester en Royaards kwamen ter sprake; over
tooneelschikking schreef Van Moerkerken – in 1911 reeds –
hoogst interessante bespiegelingen en de tooneelvernieuwing
door het Vieux Colombier, van Copeau, werd in het tijdschrift
gekarakteriseerd. Veth is overigens lang niet de eenige deskundige van naam die aan deze rubrieken heeft medegewerkt.
De kennis en het talent van Just Havelaar, Poortenaar, Karel
van de Woestijne, J. de Gruyter (den vader van den redacteur),
Arthur Eloësser (die ook schreef onder den schuilnaam Marius
Daalman), Jo Zwartendijk, Hammacher, Kasper Niehaus, Van
Deene, Albert Boeken, Jan Wils, G. Friedhoff, H.E. van Gelder, W.J. Steenhoff, H.F.W. Jeltes en van vele anderen wier
naam vermelding zou verdienen, werden mede te baat genomen. Zoo nauwgezet mogelijk werd er op gelet, met name onder Van Gelder en Hammacher, dat de medewerkers blijk zouden geven van een eigen visie op de onderwerpen die zij wilden bespreken. In aller herinnering leven ongetwijfeld nog de
ook in dat opzicht voortreffelijke bijdragen van den redacteur
De Gruyter over Fransche schilders van den tegenwoordigen
tijd, die een openbaring zijn geweest.
Daarnaast dan de literatuur. Zij was natuurlijk, zooals het
behoort, maar wellicht ietwat te spaarzaam, door studies over
literaire onderwerpen vertegenwoordigd; zoo bestudeerde
men onder anderen Mistral, Huysmans (auteur: Robbers zelf),
Multatuli, Strindberg, Poe, Stendhal (Dirk Coster), moderne
Nederlandsche literatuur (Roel Houwink, 1931). Maar zij was
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het, nog natuurlijker, door romans, novellen, poëzie. Wij naderen hier een der voornaamste vragen die zich voordoen wanneer het erop aankomt, over het Elsevier’s-van-Robbers een
eindoordeel uit te spreken: welke was de qualiteit van de bellettrie die den lezers in zijn tijd werd voorgezet?
Hetgeen het tijdschrift in dat opzicht placht te geven, ligt
nog te versch in het geheugen, dan dat het noodig zou zijn, hier
met een complete opgaaf van namen en andere bijzonder
heden te komen. Men weet het: het tijdschrift van Robbers
bevatte ook de romans van Robbers. De gelukkige familie,
Helene Servaes, St-Elmsvuur, Op hooge golven, De thuisreis
hebben, alvorens in boekvorm te verschijnen, in Elsevier’s gestaan. Naast hem werkten mee voor het proza – ik volg weer
de chronologische volgorde – schrijvers en schrijfsters als Van
der Feen (ook onder zijn pseudoniem De Sinclair), Mijnssen,
Van Looy, Annie Salomons, H. van Loon, Carry van Bruggen,
S. Goudsmit, Willem Schürmann, Ina Boudier-Bakker, Top
Naeff (in 1907 over tooneel en later weer herhaaldelijk met
verhalend proza), De Meester, Aletrino, Streuvels, Walch,
Hopman, M.H. van Campen, Jacob Israël de Haan, Fenna de
Meyier, Lode Baekelmans, Teirlinck, Peter Dumaar (pseudo
van P.H. van Moerkerken), Van Moerkerken onder eigen
naam, Frans Coenen, Toussaint van Boelaere, Emmy van Lokhorst (in 1913 beginnen haar Phil’s), Van Genderen Stort, Cornelis Veth (met zijn geestige, door hemzelf geïllustreerde parodieën), Gerard van den Hoek, Karel Wasch, J.M. GoedhartBecker, D.Th. Jaarsma, Jo van Ammers-Küller, Van Deyssel,
P.H. Ritter, C.M. van Hille-Gaerthé, Elisabeth Zernike, Jo de
Wit, Lode Zielens, Marie Schmitz, Siegfried van Praag, het
echtpaar Scharten-Antink (met dikwijls lange vervolgver
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halen), J.D. Bierens de Haan (met een mooie fantasie, in
1925), Franz de Backer, Nine van der Schaaf, Anthonie Donker (merkwaardig, hier, in den jaargang 1930, ook proza van
hem aan te treffen!), Roel Houwink, Gerard Walschap, Peter
van Steen, Schotman, M.H. Székely-Lulofs, Mok, Slauerhoff.
Wat hebben deze namen ons te zeggen ? Eenvoudig dit: op
eenige, weliswaar soms gewichtige, uitzonderingen na zijn in
Elsevier’s Maandschrift alle goede schrijvers van het tijdvak
vertegenwoordigd; ik voeg erbij: met dikwijls voortreffelijk
werk. Natuurlijk loopt er ook van tijd tot tijd iets onbelangrijks
doorheen, iets minder geslaagds van goede, of iets slechts van
auteurs die tot het geven van goed werk niet in staat waren;
met name hebben vrouwelijke auteurs van gering talent, ondanks Robbers’ nauwkeurigheid in het oordeelen, toch nog te
dikwijls toegang gekregen. Maar het geheel is van hoog gehalte.
Hetzelfde mag – ten spijt van wat men dienaangaande menigmaal beweerd heeft – worden getuigd van de afdeeling
poëzie. Het is waar dat dichters, en vooral weer dichteressen,
zijn toegelaten, wier werk wel een belofte scheen in te houden,
maar die deze niet hebben ingelost, zoodat Robbers hier blijkt
verkeerd te hebben geraden; het is ook waar dat hij er niet consequent genoeg op gelet heeft, of de hem ter plaatsing aangeboden gedichten producten der verbeeldingskracht waren, en
te vaak poëzie heeft gezien in iets wat slechts berijmde gevoeligheid verdiende te heeten. Niettemin verzoek ik den lezer te
beseffen, wat het beteekent wanneer men in bijna alle jaargangen van een maandblad dichters ontmoet als Hein Boeken
(hoe gekunsteld diens werk soms ook was), Karel van de
Woestijne (immers een der grootste dichters die er in onze taal
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geweest zijn), Hélène Swarth, P.C. Boutens, A. Roland Holst,
Jan Prins, Slauerhoff, Van Vriesland, Anthonie Donker, Hendrik de Vries, Houwink, De Molenaar, benevens Van Moerkerken en Top Naeff (die beiden op hun tijd een heel goed vers
schrijven). Ja, men herinnert het zich zoo niet, maar het is een
feit: van al deze dichters zijn in het Elsevier’s-van-Robbers geregeld of bij tijden gedichten opgenomen. Bovendien komen
P.N. van Eyck, Marsman (deze in 1921), Greshoff, Adwaita er
elk één keer in voor. Van de hier vertegenwoordigde poetae
minores, als Herman Poort, Reddingius, Bastiaanse, Permys,
is evenmin alles te versmaden. Men mocht ook wel weer eens
wat aandacht schenken aan den haast vergeten dichter P. Ot
ten, die in deze periode herhaaldelijk werk heeft afgestaan, dat
even zangerig-poëtisch als menschelijk-oprecht is. En het is,
ten slotte, verdienstelijk van Robbers, reeds de waarde te hebben opgemerkt van dichters die pas in de allerlaatste jaren ruimere waardeering hebben gevonden: Achterberg, De Bourbon, Van Hattum, Gabriël Smit. Kortom, niet alleen het proza,
maar ook de poëzie van zijn tijd is nagenoeg volledig vertegenwoordigd.
Nagenoeg; en daareven heb ik ook reeds van uitzonderingen gesproken. Niet zonder reden. Het is een gewichtig feit
voor Elsevier’s geweest, dat Robbers zich tegen twee belangrijke richtingen van zijn tijd heeft verklaard, die van Albert
Verwey en, later, die van Forum. Het gevolg is geweest dat
Van Eyck niet genoeg heeft medegewerkt, dat Bloem en
Gossaert, adepten van De Beweging, in Elsevier’s niet paraisseeren, misschien ook dat Van Schendel en Nijhoff erbuiten
zijn gebleven, en zeker dat, in de latere jaren, Du Perron, Ter
Braak en Vestdijk ontbreken. Aan andere oorzaken – soms
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misschien toeval – moet de absentie van schrijvers als Coolen
en Helman zijn toe te schrijven (Robbers had soms ernstige
bezwaren tegen den laatste); zij is overigens zoo belangrijk
niet.
Wel belangrijk blijft die van de Beweging-dichters, van
Van Schendel, van de Forumisten. Robbers had vaste overtuigingen die het hem blijkbaar onmogelijk maakten, dezen beiden richtingen recht te doen wedervaren. Hij verweet haar, bij
het scheppen van kunst te veel, ja bijna uitsluitend, beteekenis
te hechten aan het intellect, en placht, met van zijn kant wel
wat eenzijdige nadrukkelijkheid, naar visionnaire gaven,
geestdrift, gevoel te vragen. Als Coenen geen romans meer
schrijft, doch critische beschouwingen, gaat hij zoover – nota
bene naar aanleiding van de mooie studie over Dickens! –
dezen ontwikkelingsgang van Coenen als een achteruitgang
voor te stellen (1912,1). Elders (1910, II) noemt hij de mannen
der Beweging ‘litteraire maniakken’.
Later, als Forum zijn vijand is geworden, komt hij niet op
het toch voor de hand liggende idee, zijn mederecensent Houwink te beletten, dezen bedroevenden onzin over Du Perron te
schrijven: ‘Wat moet men aan met iemand als Du Perron, die
ten eenenmale buiten staat blijkt verder te zien dan de muren
van zijn kasteel dik zijn, en die het er voor houdt, dat de letterkunde een zaak is van meer of minder blauw bloed?’ (1931,
II). En nog in het laatste artikel dat Robbers voor Elsevier’s
schreef en dat – ontroerend genoeg – aan zijn geliefden Van
Looy gewijd is, kan hij niet nalaten, weer even op de ‘partij der
intelligentie’ te smalen.
Men moet dit alles, dunkt mij, betreuren. Het is oorzaak
geworden dat Elsevier’s Maandschrift eenige lacunes ver-
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toont. Intusschen, van welke periodieke publicatie geldt dit
niet? Welke belangrijke figuur heeft niet haar beperktheid?
Ook Robbers had de zijne: het heeft hem met des te meer
kracht doen werken in de richting die nu eenmaal zijn voorliefde had, en de groote, ja, zeer groote positieve waarde van
wat hij daardoor, in zijn romans en in zijn tijdschrift, tot stand
heeft gebracht, mag om eenige leemten nooit uit het oog worden verloren.
De beteekenis die Elsevier’s Maandschrift door hem voor
ons cultuurleven heeft gekregen, is, behalve aan de bellettrie
die hij koos, ook te danken aan het oordeel dat hij telkens uitsprak; en hier roer ik een andere zeer belangrijke vraag aan,
die zich bij de bestudeering van deze drie en dertig jaargangen
aan ons opdringt. Welke was de waarde van Robbers als criticus? Naar mijn meening wordt hij als zoodanig somtijds onderschat. Ik geef toe dat hij wel eens een weinig wijdloopig en
‘vaderlijk’ van toon kon zijn; maar wat zijn dat eigenlijk voor
bezwaren? Ik heb ook al toegegeven dat hij een zekere mate
van eenzijdigheid had; maar dat is immers in het geheel geen
steekhoudend verwijt? Geen ware persoonlijkheid zonder dat!
En Robbers was een ware, een rijke, een toch altijd nog zeer
veelzijdige persoonlijkheid.
Ziet men af van zijn vooroordeel tegen de mannen van het
‘intellect’, dan moet men vaststellen, dat hij verder nagenoeg
alles begreep en kon meegevoelen. Dat hij sommigen afwijst
of ernstig gispt, is bijna altijd volkomen verantwoord. Het is
de eenvoudige waarheid die hij spreekt, wanneer hij opmerkt
dat Speenhoff achteruit is gegaan, dat Jo van Ammers-Küller
slechts in geringe mate een kunstenares is, dat Goudsmit’s taal
onzuiver is, dat Marie Metz-Koning zich pretentieus en dat
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Greshoff zich in zijn jeugd nogal dilettantisch voordeed. En is
er dan in de carrière van Stort na Kleine Inez geen deerlijke terugval op te merken? Misschien miskent hij Henriëtte van Eyk
een weinig; Heiman miskent hij zeer zeker. Maar hij doet er
niets dan goeds aan, als hij afkeuring met lof mengt – en mengt
met over het algemeen zeer goede doseering! – in zijn besprekingen van Van Schendel, Ina Boudier-Bakker, Erens, Van
Suchtelen, Elsschot, Van Eeden, Carry van Bruggen, Haspels,
Jeanne Reyneke van Stuwe, Brandt van Doorne (dat wil zeggen R.A. Kollewijn), Querido, Van Loon, Joost Mendes,
Emmy van Lokhorst, Adama van Scheltema, Heijermans, Em.
de Bom, Van Oudshoorn, Fabricius, Den Doolaard, Slauerhoff, Zielens, Jo Otten, Marianne Philips, Brandligt, Vestdijk,
Marsman, Campert, Roest Crollius, Bordewijk.
Hij is onaantastbaar waar hij zijn geliefde, of althans zonder belangrijke restricties gewaardeerde auteurs prijst: Van
Looy, Van Deyssel, Streuvels, Top Naeff, mevrouw Scharten
als auteur van Sprotje, Buysse, De Meester als schrijver van
Geertje, Vermeylen, Couperus, Schimmel, Van Oordt, Van
Campen, Arij Prins, Van Moerkerken (door hem vooral gewaardeerd wanneer deze schrijft in den trant van De Bevrijders), Coenen, Van Schagen, Gorter, Van Vriesland als romancier, Cola Debrot (merkwaardig dat hij diens fijne boekje reeds
heeft opgemerkt), M.H. Székely-Lulofs, Aart van der Leeuw
(ook een bewijs van veelzijdigheid, de bewondering van Robbers voor dezen dichterlijken proza-auteur) en ten slotte (maar
ik zou de lijst nog aanzienlijk langer kunnen maken) Charivarius, over wien hij een geestig stukje in opzettelijk foutieve
taal schrijft (1916, I).
Het zij dat hij afkeurt, dat hij restricties onder woorden
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brengt, of dat hij onvoorwaardelijk prijst – altijd is Robbers
boeiend. Altijd is hij begrijpend, warm menschelijk, rechtvaardig; hij beoordeelt een schrijver nooit uitsluitend naar wat
deze mist, maar steeds in hoofdzaak naar zijn positieve
waarde. Altijd ook is Robbers, bij het beoordeelen zoowel als
bij het romanschrijven, de man van den droom, den vasten,
met zijn persoonlijkheid overeenstemmenden droom, de gevormde kunstenaar. Het is ook zoo vertrouwenwekkend, te
zien hoe hij studeert, leest, zich op de hoogte houdt, volop in
de maatschappij leeft. Het verleden bijvoorbeeld verwaarloost
ook hij volstrekt niet, het buitenland evenmin. Hij herleest Piet
Paaltjens, interesseert zich voor de literatuur-geschiedenissen
van Kalff en van Prinsen (en voor diens benoeming tot hoogleeraar, evenals voor de intree-rede van prof. Donkersloot).
Hij leest een boek over Vondel van Barnouw en prijst het, een
boek over mevrouw Bosboom-Toussaint en al wat er verschijnt over en van Busken Huet. Thackeray herleest hij; van
een nieuw werk over Goethe, door Streurman, neemt hij met
ingenomenheid kennis; met aandacht volgt hij wat er te onzent
over Fransche literatuur wordt geschreven; Descartes boeit
hem niet minder dan Barrès, France en Balzac evenzeer als
Pascal of Chateaubriand. Dat Nederland zich ten slotte aansluit bij de Berner Conventie, is voor een deel zijn werk en hij
heeft een belangrijk aandeel gehad in de, helaas niet tot verwezenlijking geraakte, plannen welke in 1912 werden gemaakt
voor het stichten van een Kunstenaarshuis.
Zijn taak aan Elsevier’s Maandschrift was veelomvattend,
zijn leven overvol; hij heeft zich bij het recenseeren moeten
laten helpen. Dit is het tijdschrift niet altijd ten goede gekomen. De critieken die hij opdroeg aan Frans Mijnssen konden
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natuurlijk niet anders dan voortreffelijk uitvallen; ook die van
D.Th. Jaarsma waren over het algemeen goed, ofschoon soms
een weinig gezocht van stijl. Jo de Wit heeft jaren lang met ijver en inzicht voor het tijdschrift gerecenseerd; hetgeen haar
ontbreekt is helaas het – slechts door ander, grooter werk te
verkrijgen – gezag. De keuze van Roel Houwink als recensent,
tenslotte, die oorspronkelijk misschien tot zekere hoogte begrijpelijk was, is gebleken een ware vergissing van Robbers te
zijn geweest, een van de weinige die hij begaan heeft. Ziedaar
waartoe het leidt als men meent – zooals Robbers deed – dat de
confessie waartoe een schrijver behoort er niet toe doet, slechts
een ‘toevallige bijzonderheid’ is! Men haalt een medewerker
binnen die alles van een christelijk gezichtspunt uit beoordeelt
en daarmee uw eigen, in den grond paganistische, levensbeschouwing implicite weerspreekt. Roel Houwink heeft eenige
verdienste voor Elsevier’s gehad: hij volgde de dichters,
vooral de jonge dichters, beter dan Robbers zelf het had kunnen doen; maar hij was in het tijdschrift niet op zijn plaats.
Bovendien – merkwaardig voor een dikwijls zoo goed dichter
en ook schrijver van proza-verhalen – als hij critieken schrijft,
betoont hij zich menigmaal een ongepermitteerd-slordig stilist.
Dit waren dan eenige bezwaren tegen Elsevier’s, in den tijd
van Robbers. Wij gevoelden ze nauwelijks, wanneer wij weer
die fraaie afleveringen zagen, door het bladeren en het lezen
erin onze kennis van beeldende kunsten vergrootten of hernieuwden, van goede novellen of gedichten genoten, en de
hartelijke, welsprekende, zoo dikwijls geestige critieken van
den hoofdredacteur in ons opnamen. Wij hadden het weldadige gevoel, in aanraking te zijn met een zeer bijzonder en een
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zeer goed man, die ondernomen had ons veel te schenken en
die daarin geslaagd was.
IV.
Ik kan nu kort zijn. Slechts drie jaren scheiden ons van Robbers’ dood; gedurende dien tijd werd Elsevier’s Maandschrift
– behalve door de zooeven genoemde redacteuren Van Gelder
en Hammacher – tot 1939 geleid door Top Naeff, die aan het
einde van dat jaar om persoonlijke redenen aftrad, en tot op
den dag van heden door schrijver dezes.
Het is bijna nooit zeker dat de bijdragen waarmee een pas
opgetreden redacteur de nummers samenstelt, geheel en al zijn
smaak en inzicht weerspiegelen, om de eenvoudige reden dat
zijn voorganger doorgaans een aantal manuscripten heeft aangenomen, die hij niet meer zelf heeft kunnen plaatsen. De opvolger is dan natuurlijk gehouden – althans wanneer de betrokken schrijvers dat wenschen – bedoelde manuscripten alsnog af te drukken, ongeacht zijn eigen meening erover; en
aldus blijft een tijd lang de verantwoordelijkheid in wezen tusschen hem en zijn voorganger verdeeld. Men moge dit bedenken, wanneer men over de leiding van mevrouw Naeff of over
de mijne een oordeel zou willen vellen.
Intusschen blijkt uit een aantal van mevrouw Naeff’s uitspraken, in deze twee jaren gedaan – gelijk het trouwens reeds
van elders bekend was – dat haar inzichten in het wezen der
kunst en haar literaire genegenheden niet aanmerkelijk verschillen van die welke Robbers’ figuur als criticus en tijdschriftleider hadden gekenmerkt. Dat het in literaire kunst
vooral op de interpretatie van het onderwerp aankomt, op de
‘wijze waarop’, en veel minder op den inhoud zelf – zij beleed
het bij haar optreden aanstonds en zij zou daarmee zeker Her-
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man Robbers niet hebben mishaagd. Zoo zijn ook haar oordeelvellingen – over Lode Zielens, over Slauerhoff, over Vestdijk, over betrekkelijk veel anderen nog, want zij is zeer ijverig geweest – van ongeveer gelijke algemeene strekking als de
zijne, al waren ze natuurlijk, bij dezelfde voornaamheid van
toon, toch anders van stijl: meer puntig en geserreerd. Geheel
in zijn geest liet zij zich bij haar critische werkzaamheid helpen door Jo de Wit, Marie Schmitz, Anne H. Mulder, H. Marsman, Johan de Molenaar, Jan Campert; het feit dat zij dadelijk
aan de medewerking voor critiek van Roel Houwink een eind
maakte, is daarenboven, om de redenen die ik aangeduid heb,
veel meer in Robbers’ geest dan hijzelf misschien op het eerste
gezicht zou hebben gedacht. In zijn geest is ook ten volle dat
zij verhalend proza opnam van Jaarsma, de Scharten’s, Peter
van Steen, Zielens, Beishuizen, S. van Praag, Marianne Philips, Elisabeth Zernike, S. Goudsmit, M.H. Székely-Lulofs.
Hoe langer ik zoek, hoe minder verschil tusschen den redacteur Robbers en de redactrice Top Naeff ik eigenlijk vind.
Ja, dit eene toch zeer zeker. De poëzie is, tengevolge van haar
onbegrijpelijke toegeeflijkheid bij het beoordeelen van de haar
ter plaatsing gezonden gedichten, in haar tijd gemiddeld van
veel geringer gehalte geweest dan in den zijnen – al heeft ook
zij, het dient erkend, de namen van dichters en dichteressen als
Van Hattum, Mok, Eric van der Steen, Hélène Swarth, Hoornik, De Molenaar, Hendrik de Vries, De Bourbon, Van Cauwelaert en Top Naeff onder de oogen van de lezers gebracht.
En dan – misschien! – toch nog het volgende. Wie weet of
Robbers er niet, na veel innerlijk verzet, eindelijk toe over zou
zijn gegaan, eenige schrijvers van het voormalige Forum, en
daarnaast ook auteurs als Bordewijk, Albert Helman en ande-
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ren, uit te noodigen aan Elsevier’s mede te werken, en of hij
daarmee geen succes zou hebben gehad? Tenslotte was zulk
een poging eerder toch ook al geslaagd. Ook tusschen Slauerhoff en het tijdschrift bestond er aanvankelijk een antagonisme
waarvan ik mij de uitingen uit Slauerhoff’s mond nog levendig
herinner; toch heeft Robbers later, om zijn lezers van dienst te
zijn en Slauerhoff recht te doen, dit buitengewone talent aan
Elsevier’s willen verbinden – en het is hem gelukt ook. Wat
hiervan zij, Top Naeff heeft een dergelijke uitbreiding, waarbij
het tijdschrift baat zou hebben gevonden, in ieder geval niet
kunnen bewerkstelligen. Laat ons echter, alvorens dit definitief in mindering van haar verdiensten te brengen, bedenken
dat wij niet zeker weten waardóór het zoo is.
Maar dat zouden dan ook werkelijk de eenige twee verschillen zijn geweest. Al het overige is ongeveer eender. Ook
Robbers was niet erg gul geweest met het geven van literaire
studies; onder Top Naeff zijn er drie opgenomen: over Cocteau
(van H. van Loon), over Negro Spirituals en over Walter Pater
(dit laatste, voortreffelijk en uitvoerig, door J. Hopman). Veel
is het niet, al mag ik niet verzuimen, dankbaar te vermelden
dat zij mij goede studies over Katherine Mansfield en over
Strindberg ter plaatsing heeft nagelaten. Robbers zou met dezelfde geestdrift als mevrouw Naeff, zij het misschien met andere nuanceering en waar het pas gaf met een ander, maar niet
beter soort humor, herdenkingsartikelen hebben geschreven
over Kloos, R.H. Roland Holst, Augusta de Wit, de Camera
Obscura, Henri Dekking, Speenhoff, Van Deyssel. Hij zou, als
zij, de bekwame leiding van Van Gelder en Hammacher,
zoowel als hun eigen voortreffelijke essays, opnieuw hebben
aanvaard en gaarne hebben ingestemd met de plaatsing van
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studies over Adriaen Brouwer, Lucas Cranach, Constantin
Guys, Thorn Prikker, Aubrey Beardsley, de binnenhuiskunst
in de Nieuw Amsterdam, zoowel als met de keuze van schrijvers over onderwerpen van dien aard, bijvoorbeeld Abas, Cornette, Marius Daalman, Veth, Csaky, Knoef, Van Loon, Van
Regteren Altena.
Hij zou haar zeker een waardige opvolgster hebben genoemd.
Mijn verslag is lang geworden. Maar ongetwijfeld beseft de
lezer het belang dat de geschiedenis van een tijdschrift als dit
voor de Nederlandsche beschavingsgeschiedenis kan hebben.
Eens te meer heeft men geestelijke richtingen tegen elkaar in
zien gaan.
Opnieuw is er sprake geweest van een leider in zake kunst
en cultuur die slechts gedeeltelijk met zijn tijd meeging en het
veld moest ruimen, van een tusschenfiguur die aansluiting
zocht bij hetgeen er inmiddels gegroeid was, van een sterke
persoonlijkheid die een tijdschrift tot de bijna volledige uitdrukking van den geest des tijds wist te maken.
Men heeft een voortdurenden strijd tegen de middelmatigheid gadegeslagen, de nederlagen betreurd en voor de vele
overwinningen waardeering kunnen gevoelen. Men heeft een
orgaan dat als handelsonderneming opgezet was, zonder dit
karakter te verliezen tevens zien worden tot een werktuig van
den geest. En ten slotte heeft men, al lezende, aanteekening
kunnen houden van tallooze bladzijden waar nog literaire en
andere cultureele schatten op hernieuwde kennismaking liggen te wachten.
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LODEWIJK VAN DEYSSEL

Elsevier’s Geïllustreerd
Maandschrift
Zie hier een breede en grootsche onderneming ten bate der op
letterkundig gebied koningsgezinde partij in de nederlandsche dienstboden-wereld. Onder redaktie van een kapper en
een mummie (de heeren Ten Brink en Schimmel), poëtiesch
ingeleid door een lijk, maar o een zacht en zoet gebalsemd
lijk, gebalsemd door de vereering van een dankbaar nageslacht van frissche krullenkoppen (den heer N. Beets), verzekerd van de medewerking van een honderd-vijftig-tal op het
veld van proza en poëzie roemrijk bekende falanx-leiders,
van den auteur H.E. Beunke áf tot Johanna A. Wolters toe,
belooft deze breede en grootsche onderneming een recht populaire toekomst te gemoet te gaan. De eerste aflevering, die
ik alleen voor den text zal bespreken, ziet er patent en excellent uit.
Bij de werkelijk fráaye beeltenis van onze geëerbiedigde
en jeugdige Koningin, hebben de heeren Beets en Schimmel
weder een puik proefje van hun gave garve afgestaan. Wijlen
Z.M. de Koning moet eens in een drift-bui eenige loterijbrief-
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Dit artikel verscheen oorspronkelijk in De Nieuwe Gids van 4 april
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jes hebben verscheurd. Hier-op zinspeelt de heer Beets in zijn
recht edele regelen op taktvolle wijze:
Een frissche Oranjetelg, te goeder ure ontsproten,
Haar Vaders troost, haar Moeders trots, ’s Volks liefde
en lust,
Vergoeding, door Gods gunst, voor de afgescheurde
loten,
Toont u dit vriend’lijk beeld en stelt uw hart gerust.
154

Volgt een sonnet van mejufvrouw Swarth. Dit begrépen mijn
tuinjongen en schoon-maakster niet goed; maar ik heb hun gezegd dat dat er ook stellig bij vergissing in was gekomen.
‘Hoop’ hiet ‘et. Toen de ondernemers het ont-vingen, dachten
zij: ‘o, dat’s heel aardig van jufvrouw Swarth, nu zal zij bij dit
of bij dat as ‘t ware vergelijken hoe hoop-vol onze onderneming is, en, in over-een-stemming met de overige bij-dragen,
zal de laatste regel b.v. zijn: “Deze onderneming tréedt vol
hoop de wereld in”;’ maar eilacy, ‘t was mís. Jufvrouw Swarth
had begrepen dat men alléen een goed klinkdicht van haar
wilde hebben, zonder symbolische betrekking tot de onderneming zelve eigenlijk. En toevallig was nu de laatste regel:
Wien Hoop begeeft, kruis’ de armen stil en zwijg. Ja, enfin,
goede raad was duur, Hélène Swarth had nu eenmaal dit gedicht gezonden en ‘t móest er dus maar in, hoe ook de glimlach van het minzaam kennis-makend hoog-geacht publiek,
bij het turen op deze vreemde bij-drage, zoû wegtrekken.
Volgt in de onderneming een bij-drage van den verdienstelijken en befaamden A.L.F. Obreen. Deze kunst-kenner kan
met de hollandsche taal niet al te best over-weg, maar toch is

EGM MAANDSCHRIFT.indd 154

12-05-16 13:00

ELSEVIER’S GEÏLLUSTREERD MAANDSCHRIFT

het duidelijk, dat hij beweert, dat de heer Rochussen eigenlijk
een ‘Grieksche maagd’ is... Uiterst mediesch en delikaat...
Laat ons maar verder kijken.
Professor ten Brink heeft in de eerste aflevering zijn beste
beentje vóor-gezet: Een aardige, pontonneur kraktriestieke novelle over de Brederoos, zoo net in dien geest als zijn laatste
over Jan Starter, jeweet-wel. Dit is zijn wettige en gehonoreerde kind, maar dan heeft-i me warentig achterin nog ‘n buiten-beentje, en dat buiten-beentje is z’n stokpaardje. Ja, hij kán
‘et toch goddorie niet láten, ‘t is weêr een anekdote, zoo’n alleraardigst geval tusschen beroemde personen, zoo als alleen
onze Ten Brink die te vertellen weet. Toch loopt het dezen keer
‘n beetje in-’t-honderd. Théophile Gautier vocht met zijn mai
tres en noodigde zijn vrienden te ont-bijten, en Hofdijk ging ‘s
nachts een sleutel nog halen, die jufvrouw Toussaint ergens
verloren had, – nu ja, best, goed, maar wat zóû dat nu eigenlijk? Ik begrijp niet goed wat er de aardigheid van is.
De heer Emants is hier serieus goed. Zijn bij-drage is ongeschikt voor de dienst-boden-wereld en zal der onderneming
schade doen.
De rest is flink en ter-dege in elkaâr gezet, zoo schilderachtig mogelijk, ‘schildering van het schilderachtigste’ zoo als het
prospektus meldt. De heer Schimmel schildert een ‘droom’,
die óok niet voor de poes is, een soort van aller-fraaist, zinnebeeldig gezicht, al tijd in de verbeelding dan natuurlijk, zinnebeeldig in de werkelijkheid gedicht, een gedicht van de werkelijkheid zinne-beeldig opgevat, waar de rijke menschen werkelijk zinnebeeldig (het is maar een ‘droom’, iets dat de dichter
zich zinnebeeldig verbeeldde te zien, hij vergelijkt daar als ‘t
ware de werkelijkheid bij), waar de rijke menschen aan tafel
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zitten, en dan komt het gepeupel de zaal binnen-stormen en
smijt den boel ‘t onderste-boven. De heer Schimmel ziet dat
als een droom, zoo veel als de lagere stand, die zich tegen de
hoogere standen verzet. Grootsch, mooi, je ziet ‘et vóor je gebeuren.
Heel aardig en flink door de ondernemers aangepakt... Hè,
wat-is tie koffie hiet, je brand’er je lippen ân... Wil-u ‘t ook ‘es
zien, baker? mooi vindt u niet?
Uit deze onderneming, onder de hoede der jeugdige Koningin, zal voor de ondernemers heel wat te melken zijn.
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SCISSOR [MENNO TER BRAAK]

De redacteur Herman Robbers
geïnterviewd
Sedert wij een zwakke en blijkbaar door het opgroeiend geslacht ganselijk niet beluisterde poging deden om door de bezieling van het gesproken en door ons getrouwelijk weergegeven woord van één der jongeren van Tachtig de jeugdige beoefenaars der letteren te wijzen op de voor hen uitgestippelde
banen, die zij slechts te volgen hebben, maar in belachelijke
overmoed voorbijdartelen, ontvingen wij vele betuigingen van
sympathie met ons streven. ‘Ik bewonder het in U’, zo schreef
o.a. een leraar met akte M.O., verbonden aan een Christelijk
Lyceum in een onzer grootste steden, ‘dat gij het gewaagd hebt
te breken met de afkeurenswaardige gewoonte, die gewoonlijk onder jongelingen heerst, elkander te verheerlijken en
roemruchtig te prijzen en ouderen, die over meerdere levenswijsheid beschikken, waarin zij hunne geschriften kunnen
drenken, te verguizen’. Zulke waarderende woorden, die
waarlijk wel opwegen tegen een telegram als dit: ‘Aan Scissor.
Lik maar Lafbek!’ van een waanwijs literair delirerend
knaapje, brachten ons er toe, andermaal één onzer grootmees-
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ters om een beknopt gesprek te verzoeken, waarin hij ons kortelijks het streven van het door hem gedreven orgaan zou kunnen uiteenzetten. Wij meenden ons ditmaal tot niemand beter
te kunnen wenden, dan tot de heer Herman Robbers, redacteur
van Elseviers Maandschrift, die ons beloofde aan ons verlangen te zullen voldoen.
Zo baggerden wij dan door de besneeuwde duinen van
Schoorl en bereikten de woning van de heer Robbers. Nadat
wij onze vochtige overschoenen hadden uitgedaan, betraden
wij het studeervertrek van de gevierde schrijver. Wij schouwden rond in deze ruimte, waar voor zovele familieromans de
stof was saamgebracht; met gevoelens van groot ontzag bezagen wij de zware boekenkast, bedekt met een saaien gordijn,
dat echter even openkierde, waardoor wij in de gelegenheid
waren de grote uitgave van Bernard Bandt naast De Bruiloft
van Annie de Boogh te bespeuren. De heer Robbers verrees inmiddels van zijn werk en nam ons met goedmoedige hartelijkheid op. Zijn blik, achter de lorgnetglazen, scheen te zeggen:
‘Hoe heerlijk jong!’ En zijn stem vroeg ons plaats te nemen.
‘Als U mijn boekje over onze literatuur gelezen hebt’, begon hij, ‘zult U weten, hoe weinig ik eigenlijk om theorie
geef... Godgod... het is zo moeilijk precies uit te drukken, wat
nu eigenlijk je richting is... zuiver en klaar... Voor mij is het al
heel belangrijk, als ik kan zeggen: dat is mooi en dat niet... Je
werk wordt uit een spontane impuls geboren, is je geestelijk
eigendom, zonder dat je jezelf afvraagt door welke stroming
het bepaald wordt. Ik schiep de drukkerspatroon Croes... die
kent U natuurlijk... zonder enig dogmatisch gevoel... zo maar...
omdat ik hem scheppen wou! Zo ontstond ook Huib Hoogland... uit Op hooge Golven... hij moest nu eenmaal zo zijn en
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niet anders... Wat geef ik dan om woorden, meneer!... In deze
laatste roman kunt U prachtig zien, welk resultaat ik bereik...
zonder getheoretiseer... alleen sterk en krachtig levend...
‘Ik kan U echter dit zeggen (en dit brengt mij op de leiding
van Elsevier), dat ik als toekomst van de Nederlandse letterkunde zie het gematigd realisme! Het gewone leven, dat moeten wij zien als kunstenaars... de schoonheid van een jong
moedertje en een wurmpje van een kind... de ontroerende verschieten ook in bourgeois zieltjes... niet met de overladen beschrijvingskunst van een Zola (die ik intussen hogelijk waardeer!) maar als een eenvoudig verhaal in de familiekring... zó
maar... zonder gezochte woorden, die machteloosheid verbloemen.’
De heer Robbers begroef zijn hand in een stapel papieren
en tastte naar het Maartnummer van Elsevier. ‘Wanneer ik U
hier een en ander over mijn blad vertel’, zei hij, ‘spreek ik niet
over de Kunstrubrieken en de reprodukties, noch over het formaat, hoewel ik hiermee’ – de heer Robbers glimlachte bescheiden – ‘altijd zeer ingenomen ben! Maar dit terzijde... Ik
zei al, als ik een richting heb, dan is het die van het gematigd
realisme... wat het proza betreft... en zuivere, doorvoelde lyriek... wat het vers betreft... In ’t algemeen natuurlijk... ik maak
wel eens uitzonderingen... Het is zeer opmerkelijk, hoe dikwijls de schrijvende vrouw juist aan deze criteria, die men toch
aan kunst te stellen heeft, voldoet... God, meneer, zo’n pure
vrouwenziel... dat is een nooit te ontraadselen mysterie... U
zult gezien hebben, dat ik zeer dikwijls mijn aandacht juist aan
jonge, gevoelige schrijfsters schenk, denkt U maar aan Emmy
van Lokhorst, aan Elisabeth Zernike en vele anderen... die ik
eigenlijk ontdekte... aan Ina Boudier-Bakker, aan Hélène
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Swarth, die ik prolongeerde... Ik wijs U in dit maartnummer
op een sensibel talent als Nan Copijn, op een H. Baart de la
Faille-Wichers Hoeth... Zo is er meer te waarderen’, zei de
heer Robbers al bladerend, ‘ik noem U het kristallen gesijpel
van Jan Zeldenthuis, Voorjaar, het veelbelovende Lentemorgen van de nog te weinig bekende dichter Adolf ter Haghe...’
en zonder op onze blijde herkenningsblik acht te slaan, las hij
reeds:
Vanmorgen vroeg ben ik de stad ontvlucht
om buiten in de vrije, frissche lucht,
mijn uitgeleêgde longen vol te aadmen
en weer den grooten einder te omvaadmen...
Ik zou U dit geheel willen voorlezen... en ik zou U nog willen
spreken over het wezen van mijn kritieken... en over de nu te
verwachten ouderdom van Huib Hoogland... maar ik zou U
ophouden en U toch niet nader brengen tot Uw doel... want
wat zegt een definitie... ’t Is àl illusie...’
En terwijl een glimlach zijn hartelijk gevoel voor onze
jeugdige onervarenheid vertolkte, belde de heer Robbers het
dienstmeisje.

8 maart 1924
Scissor
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Een generatieconflict
in woord en beeld
Het laatste decennium van de negentiende eeuw staat in de
Nederlandse kunstgeschiedenis bekend als een periode van
vernieuwing, waarin een groep jonge kunstenaars, schilders
en schrijvers, de Tachtigers genaamd, zich fel verzette tegen
de toenmalige oudere generatie. Men zou verwachten dat dit
zijn weerslag heeft gehad op de ontwikkeling van Elsevier’s
Geïllustreerd Maandschrift, dat in 1891 werd opgericht met
als ondertitel Verzameling van Nederlandsche Letterkundige
Kunstwerken geïllustreerd door Nederlandsche Kunstenaars.
Daar was aanvankelijk echter weinig van te merken. De eerste
jaren van zijn bestaan was dit tijdschrift, onder leiding van de
oude hoofdredacteur Jan ten Brink, een toonbeeld van conservatieve burgersmaak. Maar onder het reactionaire oppervlak
broeide de vernieuwing en na verloop van tijd bleek modernisering, ingegeven door commerciële argumenten, onvermijdelijk. Met alle gevolgen van dien.
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Het ontstaan en de verschijning van EGM
De oprichting van Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, in
Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Kunstlicht, 24 (2003) 4
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het vervolg kortweg EGM, was een initiatief van de zakenman
J.G. (‘Jacs’) Robbers (1838-1925), die geld had verdiend met
de import van boeken. In de zomer van 1890 benaderde hij de
gerespecteerde roman- en toneelschrijver H.J. Schimmel
(1823-1906) en de Leidse hoogleraar geschiedenis der Nederlandse letterkunde Jan ten Brink (1834-1901) met de vraag of
zij de hoofdredacteuren wilden worden van een nieuw Nederlands geïllustreerd tijdschrift. Beiden waren zeer ingenomen
met dat verzoek en antwoordden bevestigend. Naast dit bejaarde tweetal kregen de kunstenaars-illustratoren Joan Berg
(1851-1935), F.H. Kaemmerer (1839-1902) en J. Hoynck van
Papendrecht (1858-1933) zitting in de redactie. Het aantal van
maar liefst drie illustratoren wijst op het belang dat binnen
EGM aan die sector werd gehecht. Maar de onbetwiste leider
in de redactie werd de hooggeleerde Ten Brink.
EGM verscheen in januari 1891. Het eerste nummer was
gestoken in een oranje omslag en opende met een portret van
de toen elfjarige koningin, geplaatst tegenover een gelegenheidsgedichtje van Nicolaas Beets. Het eerste artikel was een
biografische schets van de historieschilder Charles Rochussen, gevolgd door de openingsaflevering van de novelle ‘De
Bredero’s’ door Jan ten Brink met illustraties van Hoynck van
Papendrecht. Hierna kwam een kort verhaal van Marcellus
Emants, geïllustreerd door Joan Berg. Vervolgens een verhaal
getiteld ‘’n Stumpertje’, met illustraties van Pieter de Josselin
de Jong, een gedicht van H.J. Schimmel en de schets ‘Onder
het oude volk’, geïllustreerd door Baruch Laguna. Dit afwisselend geheel eindigde met de eerste afleveringen van de
maandelijkse rubriek ‘Uit de studeercel der redactie’, gevuld
met literaire overpeinzingen van Jan ten Brink, en ‘Nederland-
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sche verzen en Nederlandsch Proza’, waarin nieuw verschenen literaire werken werden besproken.
Uit dit korte overzicht moge blijken dat EGM weliswaar
een commerciële onderneming was, het had wel degelijk literaire pretenties. Er werden, naast een overgroot deel proza, regelmatig gedichten in gepubliceerd; de eerste tien jaar minimaal vier en maximaal tien per halve jaargang. Veel van de
schrijvers van deze poëzie stonden evenwel ook op de lijst van
prozaschrijvers voor EGM. Hun werk kan over het algemeen
getypeerd worden als schijn-realistisch, dat wil zeggen dat er
de schijn van realisme in werd gewekt om tegen een achtergrond van ellende, fysiek dan wel geestelijk, allerlei verheven
idealen zo treffend mogelijk te kunnen verbeelden. In dat opzicht was dit werk eigentijds, maar niet vooruitstrevend en zeker niet aanstootgevend; een typering die, op grond van de
grote productiviteit van deze schrijvers, het algemene beeld
van EGM is gaan bepalen.1
De meeste van deze auteurs hebben in de Nederlandse literatuurgeschiedenis amper een rol van betekenis gespeeld. Als
zij tegenwoordig nog worden genoemd, dan is het als voorbeeld van destijds populaire, maar nu vergeten schrijvers, die
trouw bleven aan, vooral bij de burgerij, geliefde romantische
thema’s, terwijl de Tachtigers met hun nieuwe poëtische taal
alle aandacht trokken.2
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Reacties op de verschijning van EGM
De Gids en De Nederlandsche Spectator, twee periodieken die
in het verleden zowel Schimmel als Ten Brink tot hun medewerkers mochten rekenen, waren in hun reactie op de verschijning van EGM terughoudend. Alleen het feit dat het hier een
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‘geïllustreerd’ tijdschrift betrof lokte een positieve reactie uit.
‘Voor onze teekenaars is hier een ruim en vruchtbaar veld ter
bearbeiding; en dit is voorhands het eenige oogpunt, waaruit
wij de verschijning van dit maandschrift zonder voorbehoud
kunnen toejuichen,’zo stond in De Gids te lezen.3
Maar De Nieuwe Gids, spreekbuis van de Tachtigers, reageerde, bij monde van Lodewijk van Deyssel, vilein. In de rubriek ‘Boekbeoordelingen’ begon hij zijn kritiek als volgt:
‘Zie hier een breede en grootsche onderneming ten bate der op
letterkundig gebied koningsgezinde partij in de nederlandsche
dienstboden-wereld. Onder redaktie van een kapper en een
mummie (de heeren Ten Brink en Schimmel), poëtisch ingeleid door een lijk, maar o een zacht en zoet gebalsemd lijk, gebalsemd door de vereering van een dankbaar nageslacht van
frissche krullenkoppen (den heer N. Beets), verzekerd van de
medewerking van een honderd-vijftig-tal op het veld van
proza en poëzie roemrijk bekende falanx-leiders, […], belooft
deze breede en grootsche onderneming een recht populaire
toekomst te gemoet te gaan.’ En na een zeer neerbuigend commentaar op de inhoud concludeerde hij: ‘Uit deze onderneming, onder de hoede der jeugdige Koningin, zal voor de ondernemers heel wat te melken zijn.’4 Het was humoristisch geschreven, maar Van Deyssel raakte hier, door de nadruk te
leggen op de commerciële opzet van EGM, wel aan een voor
de jongere generatie wezenlijk aspect van de ‘ware’ kunst, namelijk dat kunst óm de kunst gemaakt diende te worden en
nergens anders om.
De kunstopvattingen van Ten Brink
Kenmerkend voor de kunstkritiek van de Tachtigers was de
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overtuiging dat een criticus alleen recht van spreken had als hij
zelf ook kunstenaar was, want alleen dan kon hij het ware gevoel opbrengen dat nodig was om een kunstwerk op zijn juiste
waarde te beoordelen. In de kunstkritieken in De Nieuwe Gids
speelden de begrippen ‘gevoel’ en ‘stemming’ vaak een cruciale rol.
Ten Brink stond nogal sceptisch tegenover deze gevoelige,
stemmingsvolle benadering. Zijn kunstopvattingen waren een
stuk rationeler, zij het in wezen nogal tweeslachtig. Globaal
komt het er op neer, dat hij het realisme positief waardeerde
voor zover het afrekende met de wilde fantasieën van de romantiek en het de kunst weer in het leven liet wortelen.5 Maar
Ten Brink had grote bezwaren tegen de naar zijn mening eenzijdige belangstelling van veel realisten voor rariteiten, voor
ziekelijke figuren en voor mensen die zich buiten de maatschappelijke orde hadden geplaatst.6 Hij meende dat de kunstenaar uit de werkelijkheid diende te selecteren in het belang
van het doel van de kunst en dat was de uitdrukking van het
ideaal. De kunstenaar moest daarom optimistisch zijn, oog
hebben voor het schone en goede in de werkelijkheid, en dit in
het kunstwerk tot uitdrukking brengen.7
Deze kunstopvatting, die Ten Brink formuleerde in de jaren zestig van de negentiende eeuw, staat niet zo ver af van de
moderne kunst van die tijd, met name de kunst van de Haagse
School, waarin het landschap een centrale plaats innam en de
schoonheid van de natuur breed werd uitgemeten, ondanks, of
liever dankzij het feit dat de industriële revolutie was losgebarsten.
Maar de schilders van Tachtig vormden een andere groep.
Deze kunstenaars, zo’n twintig jaar jonger, kozen het stadsle-
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ven als onderwerp van hun kunst. Dat was soms mooi, maar
vaak hard en lelijk en dat strookte niet altijd met de geïdealiseerde kunstopvatting van Ten Brink.
Weer tien jaar later, ten tijde van de oprichting van EGM,
rond 1890, had zich een nóg nieuwere stroming aangekondigd. Op dat moment manifesteerde zich in de beeldende
kunst het symbolisme. Kenmerkend voor deze stroming was
dat de verbeelding van religieuze en mystieke gedachten, dromen en gevoelens belangrijker werd gevonden dan de weergave van de waarneembare werkelijkheid. Deze ‘spiritisten’
kon Ten Brink nog minder waarderen en deed hij af met ‘charlatans’ en ‘kwakzalvers’.8 Het is duidelijk dat Ten Brink op
zijn oude dag de aansluiting met de jongere generatie kunstenaars volledig had verloren.
De kunstenaars besproken in EGM
Dit is van wezenlijk belang geweest voor de kunstartikelen in
EGM. In de meeste nummers van dit tijdschrift werd uitgebreid een ‘kunstenaar-van-de-maand’ besproken en uit deze
besprekingen laat zich tussen de regels door de kunstopvatting
van Ten Brink aflezen.
In de eerste jaargang van EGM was de jongste schilder
die met een hoofdartikel werd vereerd, Willem Maris (18441910), nog een echte vertegenwoordiger van de Haagse
School en dat gold eveneens voor veel van de anderen, zoals
Jozef Israëls, H.W. Mesdag, W. Roelofs, enzovoorts. In de volgende jaargang kwamen weer uitsluitend Haagse Schoolschilders aan bod.
Pas in het jaar daarop, in het septembernummer van 1893,
viel de eer van een hoofdartikel te beurt aan een in dit gezel-
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schap uitzonderlijke figuur. Deze schilder, W.B. Tholen
(1860-1931), weigerde aan een beschrijving van zijn leven
mee te werken. Biografische gegevens waren naar zijn mening
niet van belang voor de waardering van zijn werk. Dat werk
werd door ene ‘X’ besproken. In het artikel werd slechts aan de
orde gesteld wat deze wél van belang achtte: ‘Het voornaamste is het eigenlijke onderwerp, dat is niet de stoffelijke dingen,
die afgeschilderd worden, maar de combinatie van lijnen en
lichtverhoudingen, die van stoffelijke dingen iets moois maken. […] Hoe goed is hier de schoone stemming der natuur
uitgedrukt! Misschien zal de lezer mij hier toeroepen; wat
spreekt gij van stemming! Volgens u komt alles aan op de verhoudingen van lijnen en tinten, die haar eigen schoonheid hebben. Wat hebben wij dan met stemmingen der natuur te maken? […] Hierop zouden wij dan willen antwoorden, dat wij,
sprekende van schoone lijnen en kleuren, geenszins abstraheeren van de werkelijkheid. De stemmingen worden juist gevormd door de schone lijnen en kleuren. Daar zij zichtbaar
zijn, vallen zij wel degelijk binnen het gebied van den schilder.
Wat wij bestrijden en afkeuren, is dat men het onderwerp van
een schilderij zoeke in hetgeen niet zichtbaar is; in gedachten,
die wel door het schilderij opgewekt worden, maar toch daarin
niet zijn uitgedrukt.’ Dit betoog gedrukt te zien in EGM is opvallend, zeker als we ons realiseren hoe fel Ten Brink tegen De
Nieuwe Gids gekant was en hoe beladen het begrip ‘stemming’
in die dagen was.9
Deze kunstopvatting van ‘X’ was echter niet representatief
voor EGM en zou lange tijd een uitzondering blijven binnen
de serie biografische schetsen van kunstenaars, waarin de
kunst benaderd werd vanuit de anekdote. In de regel bestond
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een dergelijke schets uit een bloemrijke verhandeling, gerangschikt uit wat kleurrijke anekdotes van biografische aard betreffende de kunstenaar en vooral uit veel belevenissen en persoonlijke overwegingen van de auteur.
In het eerste artikel, over Charles Rochussen, verhaalde de
schrijver, A.L. Obreen, van zijn verblijf in Londen; in het
tweede artikel, over F.H. Kaemmerer, zat dezelfde schrijver in
Parijs; in het volgende artikel, ditmaal over Jozef Israëls, vertelde de schrijver, Frans Netscher, wat hij allemaal had meegemaakt bij Pulchri en zo gingen de meeste schrijvers door. En
vanzelfsprekend oordeelden ze allemaal zeer positief over de
kunstenaars.
De meest productieve medewerker, met veertien kunstartikelen, was de Vlaamse letterkundige Pol de Mont (18571931). Zijn lyrische kunstbeschouwingen betroffen zonder
uitzondering Zuid-Nederlandse meesters, ook jongeren. Maar
over welke kunstenaars er ook geschreven werd, de jonge Nederlandse schilders van Tachtig bleven buiten beschouwing.
Het zou duren tot 1896 voordat hier verandering in zou komen. Toen werd in april het eerste artikel van de hand van
Zilcken in EGM gepubliceerd met als onderwerp G.H. Breitner. Philippe Zilcken (1857-1930) was als graficus lid van de
Nederlandsche Etsclub (1886-1896), samen met verschillende
vooraanstaande Tachtigers als Willem Witsen en Jan Veth, en
als schrijver had hij naam gemaakt met zijn boek Peintres Hollandais Modernes (1893).
Het is opmerkelijk te zien hoe positief er door verschillende
tijdschriften als De Hollandse Revue en De Gids op zijn bijdrage werd gereageeerd. Zelfs uit de hoek van het kritische
weekblad De Kroniek werden, heel zachtjes, welwillende ge-
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luiden gehoord.10 Maar EGM veranderde nog niet echt van
koers. Zilcken had slechts, zoals Netscher dat noemde, ‘een
stem gekregen in het verluchtingsgedeelte van Elsevier’; de belangrijkste man in de redactie bleef Jan ten Brink. En na korte
tijd stak de kritiek weer fel de kop op.
Het vertrek van Ten Brink
Mogelijk was deze kritiek voor uitgever Robbers mede aanleiding, maar de verstandhouding tussen hem en Ten Brink was
van begin af aan slecht. In verschillende brieven valt te lezen
hoe de hoofdredacteur en de uitgever onenigheid hadden over
de inhoud van de redactionele artikelen in EGM, maar de oude
Ten Brink hield meestal voet bij stuk.
Na zeven jaar begon Robbers echter onafwendbaar aan te
sturen op een structurele vernieuwing. In een brief gedateerd
10 januari 1898, gericht aan Schimmel, schrijft Ten Brink:
‘Amice, Uw schrijven deed mij veel genoegen, alleen doet het
mij leed te vernemen dat gij toenadering tot wat men de moderne richting noemt, ook goedkeurt. […] Nu is het mogelijk
dat ik niet geheel onpartijdig kan zijn. Verandering tot die richting beteekent voor mij: zelfmoord. Die richting, althans sommige woordvoerders, Van Deyssel, hebben mij met scheldwoorden overstelpt en getracht mijn arbeid zoo verdacht te
maken dat niemand er meer prijs op zou stellen. Als ik strijd
tegen deze kerels dan is dit noodweer. Zelfverdediging. Niemand kan eischen dat ik mij in alle stilte doe afmaken, naar
geest en lichaam. Ik verdedig mij – tot aan den dag van mijn
dood.’11
Maar de strijd van Ten Brink mocht niet langer baten. Robbers vond de jonge criticus Frits Lapidoth (1861-1932) bereid
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met ingang van de achtste jaargang toe te treden tot de redactie
en Ten Brink werd gedwongen te vertrekken. Er werd in de
laatste afleveringen van 1897 niets gemeld, dat op deze gebeurtenis voorbereidde, en er werd evenmin in de eerste nummers van 1898 enige opheldering over gegeven. Ook Schimmel liet geen protest horen.12 Zo verdween Ten Brink roemloos uit beeld. Drie jaar later overleed hij.

170

Onder leiding van Frits Lapidoth
Frits Lapidoth was nu in feite de hoofdredacteur. Hij was weliswaar geen Tachtiger, maar hij was deze leeftijdgenoten zeer
gunstig gezind en hij stond ook positief tegenover een moderne stroming als het symbolisme, zodat hij bijzonder geschikt leek jongere lezers aan EGM te binden. Dit blijkt ook uit
de kunstartikelen die vanaf dat moment verschenen. In de eerste zeven jaar was er in EGM drie keer een artikel verschenen
over een schilder van Tachtig, te weten over Tholen (1893),
Breitner (1896) en Bauer (1897). Deze beperkte groep werd
vanaf 1898 aanzienlijk uitgebreid met onder anderen Jan Voerman (jan.), Jan Toorop (feb.), H.J. Haverman (mei), H.J. van
der Weele (okt.); in 1899 Eduard Karsen (juni), Floris Verster
(aug.) en in 1900 onder meer Willem Witsen (jan.) en Isaac Israëls (juli).
Minstens zo opvallend is dat nu langzaam maar zeker ook
schrijvers van Tachtig gingen meewerken aan EGM. Zo werd
het artikel over Isaac Israëls geschreven door Frans Erens en
het artikel over Willem Witsen door Aeg. W. Timmerman, die
in dit artikel in EGM een pleidooi voor gevoelskunst hield, zoals dat lange tijd voorbehouden leek aan tijdschriften als De
Kroniek en De Nieuwe Gids.
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‘Daarom staat ook dat wat men tegenwoordig in de schilderkunst symboliek noemt: de direkte materialisering van algemeen aangenomen gevoelens lager dan de even aangegeven
verbeelding van nooit geheel te doorgronden sentimenten.
[…] In al het werk dat hij (Witsen-JV) gemaakt heeft, is het
diepere onbewuste leven maar even aangeduid en toch schuilt
er een wereld van teere en droevige, van blijde of ernstige sentimenten in al zijn scheppingen.’12
De illustratoren van EGM
De vraag is nu in hoeverre deze ontwikkelingen zich ook
weerspiegelden in het ‘verluchtingsgedeelte’ van EGM.
De redacteuren die in de beginjaren verantwoordelijk waren voor dit onderdeel, Joan Berg, J. Hoynck van Papendrecht
en F.H. Kaemmerer, waren in die periode zelf ook de belangrijkste illustratoren.
Van dit driemanschap zal Kaemmerer in het begin het
meeste aanzien hebben gehad. Reeds in het tweede nummer
van EGM werd hij uitgebreid besproken als kunstenaar-vande-maand. In later jaren groeide de waardering voor Hoynck
van Papendrecht, vooral als illustrator. Hij was zonder twijfel
de meest productieve tekenaar. Hij schilderde, aquarelleerde
en tekende landschappen met figuren, maar toch vooral militaire onderwerpen. Ook hij werd in eigen kring geëerd met een
hoofdartikel in EGM (1898).
Jonkheer Joan Berg is de minst bekende van dit trio. Het
feit dat hem als enige van de illustratie-redacteuren niet de eer
van een hoofdartikel in EGM ten deel viel, lijkt voldoende te
zeggen over de waardering voor zijn werk.
Naast deze drie redactieleden werkten regelmatig als illus-
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trator voor EGM de eerder genoemde Charles Rochussen
(1814-1894), Pieter de Josselin de Jong (1861-1906), Ernst
Witkamp (1854-1897) en Nicolaas van der Waay (18551936). Zij pasten goed in dit gezelschap vaardige illustratoren,
bij wie over het algemeen de drang tot experimenteren ontbrak
en die zich voegden naar de schilderconventies van hun tijd.
Zij blonken uit in een zeer vlotte manier van tekenen, waarmee
dan ook meteen hun grootste talent is vermeld.
Minder op hun plaats in dit gezelschap lijken Willem de
Zwart (1862-1931) en Floris Arntzenius (1864-1925), omdat
zij bekend zijn geworden met een wijze van schilderen die losser, moderner is dan die van hun collega-illustratoren. De
Zwart schilderde meestentijds naar de aanschouwing, maar hij
deinsde er ook niet voor terug prentbriefkaarten en andersoortige plaatjes na te schilderen.13 In Deel IX van EGM heeft De
Zwart een artikel van S. Kalff versierd met verscheidene fraaie
Japanse tekeningen zonder dat hij ooit in Japan was geweest.
En hij kopieerde zichzelf door een verhaal in EGM in 1896 te
illustreren met een tekening identiek aan een ets uit 1892.14
Het belangrijkste deel van het oeuvre van Floris Arntzenius bestaat uit werken die zijn geschilderd in min of meer impressionistische trant, op basis van waarnemingen buiten het
atelier, en men is geneigd Arntzenius slechts hierop te beoordelen, maar een ander gedeelte van zijn oeuvre, waarin ook figuurstukken zijn opgenomen, is traditionalistisch, en dat past
bij zijn, overigens opvallend houterige, illustratieve werk, zoals te vinden in EGM. Dus zo vreemd is het niet De Zwart en
Artzenius aan te treffen te midden van de illustratoren van
EGM.
Bevreemdend in dit gezelschap was wél de aanwezigheid
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van Theo van Hoijtema en Marius Bauer. Zowel Van Hoijtema
(1863-1917) als Bauer (1867-1932) was goed bevriend met
velen van de Tachtigers en zij werkten beiden als illustrator
mee aan het kritische tijdschrift De Kroniek van de socialist
P.L. Tak. Indien er daadwerkelijk sprake was van een controverse tussen het tijdschrift van Ten Brink en de jongere generatie, dan zou men toch kunnen zeggen dat zij tot de opponenten van EGM behoorden. Maar de standpunten van deze opponenten waren niet zo principieel als men zou denken.
De medewerking van Van Hoijtema aan EGM valt eenvoudig te verklaren uit het feit dat hij continu in geldzorgen verkeerde.15 Hij komt uit de verschillende beschrijvingen van zijn
persoon niet naar voren als een principieel iemand, maar eerder als een levensgenieter die van dag tot dag zijn leven bepaalde. Hij zal de bijverdiensten van EGM goed hebben kunnen gebruiken.
De medewerking van Bauer aan EGM is beperkt gebleven
tot twee artikelen uit respectievelijk juni 1893 en december
1894. In die tijd beleefde De Nieuwe Gids zijn doodsstrijd en
moest De Kroniek nog opgericht worden. Bovendien is later,
met de hele affaire rond de kroningsfeesten van Nicolaas II tot
tsaar van Rusland in 1896, gebleken dat Bauer zijn doen en laten meer liet afhangen van artistieke dan van politieke overwegingen.16 En EGM zal hem artistiek gezien geen strobreed in
de weg hebben gelegd. Zo beschouwd mag ook de medewerking van Marius Bauer aan EGM geen verbazing wekken.
Opvallend was de geleidelijke toename van het aantal
schrijvers dat zijn eigen verhalen illustreerde. Misschien kon
de uitgever in het geval van een gecombineerde bijdrage een
gunstig honorarium bedingen, maar indien er bij deze kunste-
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naars sprake was van een dubbeltalent, dan betrof dit maar zelden de combinatie van hun kwaliteiten als schrijver én illustrator. A.L. Koster, W.O.J. Nieuwenkamp, G.B. Hooijer, Cornelia van der Hart, J.G. Veldheer en P.C. de Moor waren als
illustrator niet slecht, maar hun geschreven bijdragen zijn
meestal niet meer dan uitgebreide verslagen van bepaalde,
vaak exotische bezienswaardigheden. En M. Constant, Remmert Dekker, Mil van Hoorn en Van Niftrick stelden als illustrator niet veel voor. De enige die op beide terreinen wist te
overtuigen was de eigenzinnige Koos Speenhoff met zijn typische karikaturen en zijn destijds populaire liederen en gedichten. Maar hij heeft slechts eenmaal een bijdrage aan EGM geleverd.
Een ander gegeven dat in het oog springt is de afname van
het totaal aantal illustraties per nummer in de loop der jaren.
Het gebruik van foto’s als illustratie nam weliswaar toe, maar
vooral de getekende en geschilderde illustraties namen sterk in
aantal af. Bovendien werd er minder gelet op de originaliteit
van de illustraties. In het EGM-nummer van juni 1898 is bijvoorbeeld, als illustratie bij een artikel van S. Kalff, een tekening te vinden van Adolf Mangold (1858-1943), die bijzonder
veel overeenkomsten vertoont met zijn geschilderde illustratie
bij een artikel door Iboes in het nummer van oktober 1899.
Als men nu al deze gegevens betreffende de illustraties in
de eerste tien jaargangen van EGM als geheel bekijkt, kan men
constateren dat het gemiddelde niveau van de illustraties in de
eerste vijf jaar, zowel kwalitatief als kwantitatief, redelijk
hoog mag worden genoemd en dat dit niveau in beide opzichten de tweede vijf jaar langzaam maar zeker daalde. Daarmee
verloor het tijdschrift een van zijn grootste aantrekkingskrach-
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ten. Dit zal er mede toe geleid hebben dat de uitgever zich genoodzaakt zag Ten Brink te ontslaan en de leiding van zijn
tijdschrift over te dragen aan de jongere Lapidoth. Onder zijn
leiding veranderde EGM langzaam maar zeker weer in een
aantrekkelijk tijdschrift met een toekomst, die zich uit zou blijken te strekken tot 1941. Deze periode valt echter buiten het
kader van dit onderzoek.
Slotbeschouwing
Het scheelde dus niet veel of het tijdschrift was roemloos ten
onder gegaan, maar uiteindelijk kon EGM, afgemeten aan het
zakelijke uitgangspunt van zijn oprichter, toch een succes worden genoemd.
Dit zakelijke uitgangspunt is van invloed geweest op de rol
die EGM tijdens de eerste tien jaar van zijn bestaan in de literatuurgeschiedenis en kunstgeschiedenis heeft gespeeld. Toegankelijkheid was een belangrijk criterium voor hetgeen in
EGM aan bod kwam, met als gevolg dat het tijdschrift voor de
acceptatie van nieuwe, moderne kunst niet direct van belang is
geweest. Maar indirect heeft EGM, als toonbeeld van verantwoorde burgersmaak, in deze ontwikkeling wel een rol gespeeld, al was het maar als ijkpunt. Met zijn moraliserende novellen vol sociaal mededogen en de bijpassende dramatische
illustraties weerkaatste het de smaak van een groot deel van de
bevolking.
Bovendien moet niet vergeten worden dat in geen ander
tijdschrift zoveel aandacht aan biografieën van kunstenaars is
besteed als in EGM. Als men een goed beeld van de ontwikkelingen in de kunst van een bepaalde periode wil kunnen krijgen, is het nodig te weten te komen hoe in die tijd over deze
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kunst werd gedacht en hoe erover werd geschreven. En daar
spelen kunstenaarsbiografieën een belangrijke rol in.
Ook het veelvuldig gebruik van getekende en geschilderde
illustraties maakte EGM in Nederland uniek. Om het werk van
een kunstenaar genuanceerd te kunnen beoordelen is het noodzakelijk verschillende aspecten van zijn kunstenaarschap te
bekijken, ook de aspecten waarin zijn illustratieve kwaliteiten
bepalend zijn. Daar heeft EGM de eerste tien jaar van zijn bestaan voor vele kunstenaars ruim de mogelijkheid toe geboden.
Vanuit deze invalshoeken bekeken is de rol van EGM, juist
door zijn commerciële samenhang van literatuur en beeldende
kunst, van waaruit de vernieuwing van de Tachtigers aanvankelijk negatief en vervolgens positief werd beoordeeld, voor
de literatuurgeschiedenis en de kunstgeschiedenis in Nederland wel degelijk van belang geweest.
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Aan Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift hebben gedurende
de halve eeuw dat het blad bestond – van januari 1891 tot en
met december 1940 – circa veertienhonderd schrijvers, journalisten en wetenschappers meegewerkt en circa zestienhonderd kunstenaars. Samen hebben ze zo’n vijftigduizend pagina’s geproduceerd. Ze staan allemaal met naam en toenaam
genoemd in de zeshonderd verschenen nummers.
Eén naam ontbreekt onder die drieduizend medewerkers.
En dat is die van Jacobus George Robbers. Hij is de oprichter
en eerste uitgever van het blad, maar heeft er zelf nooit in gepubliceerd. Slechts in beschouwingen over Elsevier’s, zoals
bij het vijfentwintigjarig en vijftigjarig bestaan, valt zijn naam
in zijn eigen blad. En uiteraard in het in memoriam dat zijn
zoon bij zijn overlijden schrijft.
‘Jacs’ Robbers, geboren op 26 mei 1838 in Rotterdam en
op 28 november 1925 overleden in Den Haag, is lange tijd de
grote inspirator van Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift.
Niet alleen heeft hij het blad bedacht, volgens zijn zoon Herman was hij in de begintijd ‘de eigenlijke samensteller en verzorger’ van het tijdschrift, ‘zijn lievelingsuitgave’. Hij leidde
de redactievergaderingen, ook toen zijn zoon in 1905 hoofdre-
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dacteur was geworden. Pas in 1906 staakt hij die bemoeienis,
al bleef hij de redactie bestoken met ideeën.
Gedurende zijn bestaan heeft Elsevier’s achttien redacteuren
gekend. Op de volgende pagina’s worden zij ‘in volgorde van
opkomst’ beknopt beschreven. Sommige redacteuren bleven
heel kort, nauwelijks een jaar, andere bleven decennia, zoals
dat gaat bij tijdschriften. In hun tijd waren het grote namen. De
dagbladen deden verslag als een nieuwe redacteur aantrad of
een andere vertrok.
Uit de geschiedenis van het blad zijn de namen te destilleren van degenen die de leiding van de redactie hadden. De eerste zeven jaar was dat Jan ten Brink, met ingang van januari
1898 was het Frits Lapidoth en vervolgens van 1905 tot zijn
dood in 1937 Herman Robbers. Daarna kan twee jaar lang Top
Naeff, de enige vrouw onder de achttien redacteuren, als
‘hoofdredacteur’ worden gezien. Johannes Tielrooy is de laatste die, van januari tot en met december 1940, leiding gaf aan
de redactie.
Niet alle redacteuren deden hetzelfde werk, zoals blijkt uit
de hierna volgende levensbeschrijvingen. In de beginperiode,
toen het maandblad nog de ondertitel ‘Verzameling van Nederlandsche Letterkundige Kunstwerken geïllustreerd door
Nederlandsche Kunstenaars’ voerde, waren verschillende redacteuren belast met de illustraties. Later werden die van minder belang en kon worden volstaan met één redacteur voor
beeld. Deze nam veelal ook de kunst onder zijn hoede.

181

Voor het uiterlijk van het blad zijn een paar namen van belang.
Allereerst moet de veelzijdige kunstenaar W.O.J. Nieuwen
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kamp (1874-1950) worden genoemd. Hij ontwierp de groene
art-nouveau-achtige band waarin de maandbladen per halve
jaargang werden gebonden. Dat nieuwe ontwerp, ook nodig
omdat het blad iets groter werd, van 26 bij 17 cm naar 30 bij 20
cm, hield stand van januari 1901 tot en met december 1939.
Daarna tekende Debora Duyvis (1886-1974) voor het ontwerp, dat slechts twee banden siert aangezien na 1940 geen
nummers meer verschenen. Haar nieuwe ontwerp was nodig
omdat de naam van het blad met ingang van januari 1940 werd
ingekort tot Elsevier’s Maandschrift.
Dat voor Duyvis als ontwerpster voor de nieuwe band was
gekozen, hoeft niet te verbazen. Halverwege de jaren dertig
had zij ook het nieuwe ontwerp gemaakt voor de cover van de
maandelijkse uitgaven. Ze had niet alleen de letters getekend
en voor de gele kleur gekozen, maar ook het Non Solus-drukkersmerk teruggebracht tot een fragment waarin alleen een
stukje van een wijnrank is te zien.
De eerste decennia hadden de omslagen van Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift een door Joan Berg in geel, roze en
groen geschilderd ‘Nederlands’ tafereel met een molen, een
ophaalbrug, een kerktoren en tulpen. Geheel in lijn met de belofte in het prospectus dat Elsevier’s ‘oorspronkelijk Nederlandsch’ zal zijn. Tussen Bergs omslagen en die van Duyvis
liggen vele jaren waarin de covers groen van kleur zijn en typografisch zijn vormgegeven, waarschijnlijk door W.O.J.
Nieuwenkamp.
Nieuwenkamp was een vaste medewerker van het blad,
maar maakte voor de uitgeverij ook boekomslagen. Na de
eeuwwisseling reisde hij veelvuldig naar Bali waarover hij in
Elsevier’s verslag deed in woord en beeld. Voor de bundeling
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van zijn reisverhalen in Zwerftochten op Bali (1910) hertekende hij geheel in Balische stijl het eeuwenoude drukkersmerk Non Solus dat in alle uitgaven van Uitgevers-Maatschappij ,,Elsevier” stond.
In 1901 veranderde de ondertitel van Elsevier’s van ‘Verzameling van Nederlandsche Letterkundige Kunstwerken geïllustreerd door Nederlandsche Kunstenaars’ in ‘Oorspronkelijk
Nederlandsche kunst in woord en beeld’. Toen Herman Robbers in januari 1905 aantrad, verdween deze ondertitel. Met
ingang van 1921 verving hij het glanzende papier door een
doffere en dikkere variant. Ook kreeg het blad een nieuwe letter.
Met ingang van januari 1940, toen Johannes Tielrooy de
leiding van het blad had overgenomen, verdween het woord
‘Geïllustreerd’ uit de titel en werd het kortaf Elsevier’s Maandschrift. In december 1940 verscheen, als gevolg van de Duitse
bezetting, het laatste nummer.
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Prof.dr. Jan ten Brink, geboren op 15 juni 1834 in Appingedam, overleden op 19 juli 1901 in Leiden. Ten Brink is hoofdredacteur van Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift van 1891
tot en met 1898.
Zakenman Jacobus George (Jacs) Robbers (1838-1925) vraagt
in 1890 de Leidse hoogleraar Jan ten Brink en de roman- en
toneelschrijver Hendrik Jan Schimmel de hoofdredactie te
vormen van een nieuw op te richten Nederlands geïllustreerd
tijdschrift. In reactie op dit verzoek schrijft Ten Brink op 5 juli
1890 aan Schimmel: ‘Amicissime, de zaak van het nieuwe
geïllustreerde maandschrift is mij bekend. De uitgeversmaatschappij had er mij mee bekend gemaakt. Het gronddenkbeeld
is uitgegaan van de heer J. Robbers – directeur d. Maatschappij. Hij wil in ons land een soort van Harper’s Monthly of dergelijk geïllustreerd tijdschrift. […] Zijn plan was ons beiden
de redactie op te dragen van: “Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift”. Uit uw zeer vriendelijke en hoogst belangstellende
letteren vernam ik uw sympathie voor ’t plan – ’t welk ik met
groot genoegen vernam.’
Onder leiding van Ten Brink en Schimmel verschijnt Else-

EGM MAANDSCHRIFT.indd 184

12-05-16 13:00

vier’s in 1891 voor het eerst. Naast Schimmel en Ten Brink
treden de kunstenaars-illustratoren Joan Berg, F.H. Kaemmerer en J. Hoynck van Papendrecht toe tot de redactie. Jan ten
Brink wordt de daadwerkelijke leider. Ten tijde van de oprichting is hij 66 jaar oud en heeft hij zich al een aanzienlijke reputatie verworven in het Nederlandse culturele leven.
Ten Brink studeert theologie aan de Utrechtsche Hoogeschool, waar hij in 1859 de titel van doctorandus behaalt. Maar
hij weet dan al dat hij niet geschikt is voor een kerkelijk ambt.
Zijn voorliefde gaat uit naar letterkunde en geschiedenis. Hij
wordt huisonderwijzer in Batavia, zoals de Indonesische hoofdstad Jakarta toen heette. De reis over het Nederlands-Indische
eiland Java beschrijft hij in Op de grenzen der Preanger.
Terug in Nederland wordt hij in 1862 leraar Nederlands in
Den Haag, waar hij onder anderen lesgeeft aan de latere schrijvers Louis Couperus en Frans Netscher.
In 1884 wordt hij hoogleraar Nederlandse letterkunde aan
de Rijksuniversiteit Leiden. Als vooraanstaand lid van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde krijgt hij een sleutelpositie in de Nederlandse letterkunde.
Ten Brink is tevens redacteur van de literaire bladen De
Kunstkronijk, en de Nederlandsche Kunstbode, en van 1893
tot zijn dood in 1901 publiceert hij in De Telegraaf.
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Hendrik Jan Schimmel, geboren op 30 juni 1823 in ’s-Graveland, overleden op 14 november 1906 in Bussum. Schimmel is redacteur van Elsevier’s van 1891 tot 1899.
Ook toneelschrijver Hendrik Jan Schimmel wordt in 1890
door Jacs Robbers gevraagd voor de hoofdredactie van een
nieuw op te richten Nederlands tijdschrift. Herman Robbers,
de zoon van, schrijft later over het tweetal: ‘Ik zie de heeren
nog binnenkomen voor de vergadering. Ten Brink, zwierig,
gul en geurend als steeds, de blauwe moesjesdas flapperend
onder de frisch geschoren kin en de vliegerig witte bakkebaarden. En naast hem, gewoonlijk een ietwat spottenden glimlach
om de dunne lippen, Schimmel, toen al een oude man, dragende evenwel, omdat hij daar nu eenmaal zoo aan gewoon
was, een glimmende zwarte pruik. Welk een gebeurtenis, toen
hij dit alom bekend hoofd-bekleedsel plotseling door een zilvergrijzige en vrij wat krulliger haardos bleek vervangen. Ten
Brinks armen schoten de lucht in, toen hij zijn ouden vriend
ontmoette: “Allemachtig, Schimmel, wat ben je jong geworden.”’ Schimmel is de pensioenleeftijd al ruim gepasseerd als
het eerste nummer van Elsevier’s wordt uitgebracht.
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Hendrik Jan is de zoon van Hendrik Poeraat Schimmel,
notaris en burgemeester van ’s-Graveland, en Sara Meijse. In
1832 gaat hij naar de aristocratische jongenskostschool om
daarna op het notariskantoor van zijn vader het vak van notaris
te leren. Als zijn vader in 1842 overlijdt, verhuist de familie
naar Amsterdam. Deze ommekeer in zijn leven pakt voor Hendrik Jan goed uit. Hij leeft op. Zijn vader was altijd een fel tegenstander van poëzie, terwijl Hendrik Jan zich daar juist meer
en meer voor interesseert. In Amsterdam gaat hij werken bij
het Agentschap der Schatkist. In 1847 wordt voor het eerst een
toneelstuk van zijn hand opgevoerd, Twee Tudors. In 1849
treedt hij in dienst bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Zijn tweede toneelstuk, Joan Wouters, draagt Schimmel op
aan de invloedrijke schrijver en uitgever Jacob van Lennep,
met wie hij bevriend raakt. In 1851 wordt hij met onder anderen Van Lennep benoemd in een commissie die adviseert over
verbetering van het toneel in Nederland. En hij raakt bevriend
met Everhardus J. Potgieter, schrijver en oprichter van het
progressief-liberale maandblad De Gids. Schimmel wordt er
redacteur, een functie die hij zestien jaar zal vervullen. Ook is
hij redacteur van de Nederlandsche Volks-Almanak en van het
tijdschrift Nederland.
Schimmel is lang voorzitter van de raad van beheer van de
vereniging Het Nederlandsch Tooneel. Ondanks zijn carrière
als schrijver blijft Schimmel bij financiële instellingen werken. In 1863 wordt hij directeur van de Amsterdamse Credietvereniging. Koning Willem III benoemt hem tot Ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw.
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Jonkheer Joan Frans Berg, geboren op 3 juni 1851 in Amsterdam, overleden op 13 augustus 1935 in ’s-Graveland. Berg
is illustrator bij Elsevier’s van 1891 tot 1898.
Bij de oprichting van Elsevier’s vraagt Jacs Robbers maar
liefst drie kunstschilders om als illustrator zitting te nemen in
de redactie: Jan Hoynck van Papendrecht, Frederik Hendrik
Kaemmerer en Joan Berg. Jonkheer Berg is de minst bekende
van deze drie.
Al op zeventienjarige leeftijd gaat Berg naar Antwerpen
om aan de kunstacademie aldaar tekencursussen te volgen.
Terug in Amsterdam neemt hij schilderlessen bij P.F. Greive,
een in die tijd zeer geacht schilder die is gespecialiseerd in visserstaferelen. Ook als docent heeft Greive een goede naam.
Een van zijn andere leerlingen is August Allebé, met wie Berg
bevriend raakt.
Op 1 oktober 1874 trouwt Berg met Henriëtte Louise Antoinette Waldorp (1853-1928). Hij verblijft vanaf begin jaren
tachtig langdurig in Parijs, terwijl zijn gezin in Nederland achterblijft. Als kunstenaar voegt hij zich vooral naar de schilderconventies van zijn tijd.
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Over het leven van Berg is niet zo veel bekend. De waardering binnen de redactie van Elsevier’s voor zijn werk lijkt niet
heel erg groot te zijn geweest, zo mag blijken uit het feit dat hij
als enige van de redacteuren-illustratoren niet de eer krijgt om
illustraties bij een hoofdartikel te maken. Toch blijft hij vanuit
Parijs negen jaar aan als illustrator. Later schrijft Johannes
Tielrooy in Een vijftigjarige: Elsevier’s Maandschrift dat Berg
‘nogal een flodderaar moet zijn geweest’.
Na de Eerste Wereldoorlog keert Berg terug naar Nederland.
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J. Hoynck van Papendrecht

190

Jan Hoynck van Papendrecht, geboren op 18 september
1858 in Den Haag, overleden op 11 december 1933 te Den
Haag. Hoynck van Papendrecht is van 1891 tot en met 1898
illustrator van Elsevier’s.
In 1891 treedt Hoynck van Papendrecht toe tot de redactie van
Elsevier’s. Zijn roem als illustrator wordt in 1893 gevestigd
door zijn bijdrage aan een serie boeken over de geschiedenis
van het Korps Rijdende Artillerie (de zogeheten Gele Rijders).
De omvang van het werk van Hoynck van Papendrecht is
indrukwekkend. Naast een zeer begaafd illustrator is hij een
meester in het aquarelleren. Vele honderden aquarellen staan
op zijn naam. Daarnaast maakt hij olieverfschilderijen en tekent hij historische schoolplaten voor de Groningse uitgeverij
Wolters.
Bij zijn afscheid in 1898 wordt hij geëerd met een vijftien
pagina’s tellend hoofdartikel in Elsevier’s van de hand van zijn
oud-collega Anton Koster. Koster schrijft: ‘Met opgewektheid
nam ik op mij om wat aangaande de kunst van Hoynck van
Papendrecht te schrijven bij de reproductie zijner werken, die
in deze bladzijden voorkomen en die wel geen volkomen maar
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toch een zeer sterken indruk van zijn talent geven. […] Het
stelde mij dikwijls teleur dat de diepte en den omvang van zijn
talent in de wereld der schilders, teekenaars, en kunst
beoordelaars zo zelden op de juiste waarden geschat werden.
[…] Ik acht het […] van veel belang wanneer ernstige vakbroeders tot het inzicht komen welk een degelijk artiest hun
vakgenoot Hoynck is, welk een gevoelig en vaardig teekenaar
hij is, hoe juist hij ziet, hoe smaakvol hij uitvoert wat hij ziet en
hoe hij op zijn wijze den naam onzer Nederlandsche kunst bevordert en hooghoudt.’
Omdat Hoynck van Papendrecht uitermate zorgvuldig is in
het weergeven van zijn onderwerpen en oog heeft voor detail,
gelden zijn werken later als historische bron. Elk onderdeel
van de uitrusting van bijvoorbeeld een soldaat heeft de kunstenaar tot in detail juist weergegeven.
Gedurende zijn leven verkrijgt Hoynck van Papendrecht
aanzien in binnen- en buitenland. Zo wint hij in 1904 de bronzen medaille voor zijn inzending bij de wereldtentoonstelling
in St. Louis in de Verenigde Staten, in 1906 krijgt hij een zilveren medaille voor Kunst en Wetenschap van de Huisorde van
Oranje, in 1907 ontvangt hij de zilveren medaille bij de vijfde
nationale kunsttentoonstelling en een eervolle vermelding op
de Salon de Paris, een grote kunsttentoonstelling in Parijs.
Twee jaar later heeft hij goud bij de kunsttentoonstelling in
München. Op zijn zeventigste verjaardag wordt hij koninklijk
onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
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F.H. Kaemmerer

192

Frederik Hendrik Kaemmerer, geboren op 23 oktober 1839
in Den Haag, overleden op 4 april 1902 in Parijs. Kaemmerer
is illustrator bij Elsevier’s van 1891 tot 1898.
Frederik Hendrik Kaemmerer wordt bij de oprichting van Elsevier’s door Jacs Robbers gevraagd om zitting te nemen in de
redactie. Kaemmerer heeft dan in Parijs zijn sporen al verdiend als schilder en tekenaar. Van alle illustratoren van het
maandblad geniet hij het meeste aanzien binnen de redactie.
Dat blijkt wel uit het tweede nummer van Elsevier’s in 1891.
A.L.H. Obreen bespreekt Kaemmerer uitgebreid als kunstenaar van de maand. Obreen (later hoofdredacteur van De Telegraaf) schrijft: ‘Op jeugdigen leeftijd is hij in de Fransche
hoofdstad gekomen. Vroolijk, welgemoed, oprecht, eenvoudig, heeft zonder te kort te doen aan de plaats van anderen,
voor zich zelven een veld weten te verkrijgen, waarop hij heer
en meester is. Wie de naam van Kaemmerer noemt, denkt aan
de weelde en aan de zwier van het Directoire, en aan de zonderlinge modes van het einde der vorige eeuw. […]’
Kaemmerer gaat in Den Haag naar de middelbare school
en werkt daarna als landschapsschilder in het Gelderse dorp
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Oosterbeek. Na enige tijd vertrekt hij naar Parijs, waar hij een
contract sluit met kunsthandel Goupil. Hij neemt lessen bij de
aan deze firma gelieerde schilder Jean-Léon Gérôme. In korte
tijd ondergaat Kaemmerers werk een metamorfose. In plaats
van Hollandse landschappen maakt hij frivole Franse genrestukjes, die Goupil ook als foto’s in grote oplage verkoopt.
Kaemmerer neemt in 1870 deel aan de Salon de Paris. Hij
wint op deze expositie geen prijs, maar zijn gewilde schilderijen binden hem verder aan de Franse hoofdstad. Vier jaar later krijgt hij op deze tentoonstelling de gouden medaille. Hij
opent zijn eigen atelier aan de Boulevard de Vaugirard. In die
tijd is zijn werk in Nederland slechts sporadisch te zien, met
uitzondering van de luchtige illustraties die Kaemmerer vanaf
1891 maakt voor Elsevier’s. Daar komt in 1889 verandering in
als Kaemmerer de gouden medaille wint op de Wereldtentoonstelling in Parijs. In datzelfde jaar wordt hij in Parijs lid gemaakt van het Legioen van Eer. Kaemmerers stijl slaat vooral
in de Verenigde Staten aan en hij mag dan ook steeds meer
Amerikanen tot zijn klantenkring rekenen.
Werk van Kaemmerer is onder andere in bezit van het Stedelijk Museum te Amsterdam en het Kröller-Müller Museum
in Otterlo. Ook in buitenlandse musea is zijn werk te zien,
waaronder het Musée des Beaux-Arts te Mulhouse, het Glaspalast te München (verwoest in 1931) en het Clark Art Institute te Williamstown, Massachusetts.
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H.J.N. Henricus

194

Henricus Jansen, geboren op 2 januari 1867 in Den Haag,
overleden op 5 februari 1921 in Rotterdam. Jansen is illustrator bij Elsevier’s in 1893.
De jonge Henricus Jansen, die zijn opleiding volgde aan de
Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, woont in Parijs als hij in 1893 wordt aangetrokken voor de illustraties die
veel artikelen in Elsevier’s begeleiden. Voor de internationaal
georiënteerde eigenaar van het blad Jacs Robbers is die vestigingsplaats geen bezwaar, eerder een pré.
Jansen, die werkte onder de naam ‘Henricus’, beoefent gedurende zijn leven een groot aantal technieken. Hij is schilder,
tekenaar, etser, lithograaf, glasschilder en illustrator. Maar hij
‘decoreert’ ook gebouwen, zoals het interieur van het niet
meer bestaande koffiehuis Terborgh aan het Bezuidenhout in
Den Haag, en in 1914 het plafond van de Koninklijke Schouwburg in dezelfde stad. Deze allegorische schildering dreigt tijdens de restauratie eind jaren negentig van de afgelopen eeuw
te verdwijnen, maar daar steekt Monumentenzorg een stokje
voor.
Zijn redacteurschap duurt slechts kort. Volgens P.A.M.
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Boele van Hensbroek (1853-1912), die Henricus interviewt en
portretteert voor Elsevier’s, was Henricus ‘te veel artiest om te
werken als het moest’. Zoals hij stelt: ‘Was de geest niet vaardig, dan ging het niet.’ Maar ook na zijn vertrek als redacteur
blijft hij vele novellen in het blad illustreren.
Henricus is niet alleen medewerker van Elsevier’s maar
ook van De Nederlandsche Spectator (1856-1908), waarvoor
hij spotprenten maakt.
Henricus, die als bohemien niet goed kon aarden in Den
Haag, geniet nog steeds enige bekendheid door zijn ‘oriëntalisme’. Hij verbleef na de eeuwwisseling een paar jaren in
Noord-Afrika en maakte talrijke schilderijen en tekeningen
van Tunis, de hoofdstad van Tunesië. Voornamelijk stadsgezichten, want door de afkeer van moslims van afbeeldingen
van mensen, en de ‘strengheid waarmede zij hunne vrouwen
bewaken’, aldus Boele van Hensbroek, kreeg hij weinig kans
personen in zijn werk af te beelden.
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A.L. Koster
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Antonie Lodewijk (‘Anton’) Koster, geboren op 8 augustus
1859 in Terneuzen, overleden op 28 mei 1937 in Haarlem.
Koster is redacteur en illustrator van Elsevier’s van 1894 tot
1895.
Anton Koster vestigt zich na zijn middelbareschooltijd in Zeeland voor een langere periode in Den Haag. Daar volgt hij een
schildersopleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten.
Zijn leermeester is generatiegenoot Philippe Zilcken, van wie
hij etsles krijgt.
Vervolgens maakt hij een studiereis van twee jaar door de
Pyreneeën. Zijn passie is het schilderen van kleurrijke landschappen in olieverf of aquarel. Terug in Nederland brengt hij
zijn gevoel voor warme, sprekende kleuren in de praktijk. Hij
werkt vooral in de buitengebieden van Den Haag en Haarlem,
en in de Achterhoek en Limburg.
In 1891 verhuist hij naar Haarlem. Naast zijn landschapsschilderingen, maakt hij geregeld etsen voor Elsevier’s. Koster
is de eerste die zowel schrijft als illustreert voor het blad. Met
pen en penseel schetst hij in oktober 1893 een beeld van Maastricht. In 1894 vervangt Koster de tekenaar Henricus bij Else-
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vier’s als vast redactielid. Dit is echter van korte duur: een jaar
later wordt Koster vervangen door Zilcken. Wel schrijft hij in
1898 nog een vijftien pagina’s tellend hoofdartikel over de illustrator Jan Hoynck van Papendrecht.
Koster blijft voornamelijk schilderen. In 1900 gaat hij met
predikant en schrijver-tekenaar Jacobus Craandijk (18341912) op reis door Nederland. De eerste reis gaan ze te voet
naar het gebied van de vlak over de grens gelegen Duitse stad
Geldern, die vroeger deel uitmaakte van de provincie Gelderland. Craandijk beschrijft de reis in woorden, Koster zorgt
voor het illustratiemateriaal. Het reisverslag wordt gepubliceerd in Woord en Beeld. De tekeningen van Koster in inkt zijn
tussen de tekst geplaatst. Over Gelderland zegt Craandijk later: ‘Op uitnodiging van de redactie van Woord en Beeld hebben wij – mijn vriend de schilder A.L. Koster en ik – er eenige
dagen in de heerlijke Julimaand doorgebracht.’
De tweede reis, in juli 1900, gaat per trein, per rijtuig en te
voet. Het verslag verschijnt in 1901 in het tijdschrift De Aarde
en haar Volken. Bij het artikel zijn 26 tekeningen opgenomen.
Na deze reizen legt Koster zich volledig toe op het schilderen
van bloemenvelden. In de eerste kwart van de twintigste eeuw
maakte hij zo’n 120 doeken met bloeiende tulpenvelden. Nog
steeds geldt hij als een van de meest begaafde vertegenwoordigers van dit genre.
Kosters werk is te vinden in het Haagse Gemeentemuseum,
museum Kröller-Müller in Otterlo, en het Teylers Museum en
het Frans Halsmuseum in Haarlem.
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L.J. Plemp van Duiveland

198

Lambertus Joannes Plemp van Duiveland, geboren op 6
oktober 1868 in Rotterdam, overleden op 10 juni 1940 in Den
Haag. Plemp van Duiveland is politiek redacteur van Elsevier’s van 1894 tot 1905.
Jacs Robbers vraagt in 1894 enkele jonge redacteuren om de
redactie te versterken, onder wie Lambertus Joannes Plemp
van Duiveland, een vriend en oud-schoolgenoot van zijn zoon
Herman Robbers.
Plemp van Duiveland is binnen de redactie verantwoordelijk voor de politieke commentaren. Hij is geen onbekende van
het blad. Al in de eerste jaargang, 1891, staat van hem in het
novembernummer het artikel ‘Rivier en stad’, een ode aan
Rotterdam en aan de Maas.
Als redactielid schrijft Plemp van Duiveland onder meer
over de Dreyfus-zaak (een politiek schandaal in Frankrijk) en
de conventie van Bern. Ook is hij tot 1900 verantwoordelijk
voor het buitenlandse overzicht. Wanneer hij met deze rubriek
stopt, schrijft hij: ‘Vijf en een half jaar overzag ik […] de buitenlandse staatkundige gebeurtenissen naar den trant der journalistiek […]. Ik heb er altijd naar gestreefd niet te herkauwen
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wat de dagbladen van de maand gegeven hadden, maar zoo
mogelijk de feiten van iets verderaf te bezien, als uit een ballon captif. Ik hoop dat dit mij over het geheel is gelukt. […]’
Plemp van Duiveland blijft aan als redactielid totdat Herman
Robbers in 1905 het werk van hem en Lapidoth overneemt.
Na zijn eindexamen gymnasium gaat hij in 1887 in Leiden
rechten studeren. Al snel blijkt hij bovengemiddeld begaafd te
zijn als het om de letterkunde gaat. In 1889, bij de viering van
het halve-eeuwfeest van het Leidsch Studenten Corps, wordt
een door hem geschreven toneelstuk opgevoerd. Twee jaar later is hij praeses van het corps. Ondanks zijn vele extra activiteiten promoveert hij op 12 december 1893 op het waterschap.
Drie maanden later wordt Plemp van Duiveland gevraagd om
buitenlandredacteur te worden bij de Nieuwe Rotterdamsche
Courant. Zijn artikelen over de zaak-Dreyfus trekken de aandacht van het grote publiek. Nog tijdens zijn periode bij Elsevier’s wordt Plemp van Duiveland door enkele Twentse ondernemers benaderd, die hem vragen de hoofdredactie op zich te
nemen van De Nieuwe Courant.
Hij wordt in 1911 voorzitter van de Nederlandsche Journalistenkring. In die functie zet hij zich vooral in voor het journalistieke auteursrecht.
Plemp van Duiveland is tweemaal onderscheiden: hij was
Officier in de Orde van Oranje-Nassau en bezat het ridderkruis
van het Franse Legioen van Eer.
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Ph. Zilcken

200

Philippe Charles Louis Zilcken, geboren op 20 april 1857 in
Den Haag, overleden op 3 oktober 1930 in Villefranche
(Frankrijk). Zilcken is van 1896 tot 1905 illustrator en redacteur bij Elsevier’s.
Na het Gymnasium Haganum gaat Zilcken in Den Haag naar
de Academie van Beeldende Kunsten, waar hij les krijgt van
Anton Mauve (leermeester van onder anderen Vincent van
Gogh).
Hoewel hij ook schilder is, dankt hij zijn naam en faam
grotendeels aan zijn schetsen. In 1877 verschijnen zijn eerste
etsen. In 1883 al exposeert hij een aantal van zijn etsen en
schilderijen. Zijn geëtste reproducties van schilderijen van bekende meesters als Anton Mauve en Jacob Maris krijgen veel
waardering. In Nederland worden meermalen tentoonstellingen van alleen zijn werk gehouden.
In 1885 is Zilcken medeoprichter van de Nederlandsche
Etsclub, een vereniging van grafisch kunstenaars die tot doel
heeft de etstechniek onder de aandacht te brengen
Aanvankelijk schildert hij volgens de stijl van de Haagse
School, later wordt zijn werk onder invloed van Franse im-
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pressionisten een stuk kleuriger. Zilcken maakt studiereizen
door Frankrijk, Engeland, Algerije, Italië en Egypte. NoordAfrika is voor hem als schilder een grote bron van inspiratie.
Hij wordt gerekend tot de belangrijkste Nederlandse oriëntalisten van zijn tijd.
Niet alleen als etser en schilder, maar ook als schrijver laat
Zilcken zich gelden, zowel nationaal als internationaal. Zijn
stukken – beschouwingen over Nederlandse kunst van tijdgenoten – worden gepubliceerd in Nederlandse bladen, als De
Amsterdammer en Elsevier’s, maar zijn werk verschijnt ook in
het Engels en Frans.
Typerend voor het oriëntaalse werk van Zilcken – olieverfschilderijen en etsen – is zijn aandacht voor de oosterse architectuur. Mensen spelen een ondergeschikte rol. Verder wordt
dit werk gekenmerkt door een schetsmatige opzet. In 1892 exposeert Zilcken in New York etsen met thema’s uit Algiers.
Zilcken is tijdens zijn leven diverse keren onderscheiden.
Hij wordt Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Officier in
de Kroonorde van Italië, Ridder in de Orde van Leopold van
België en Officier in het Legioen van Eer. Zijn laatste jaren
brengt hij door in Frankrijk.
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F. Lapidoth
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Willem Frederik Lodewijk (‘Frits’) Lapidoth, geboren op
15 september 1861 in Ursem, overleden op 29 oktober 1932 in
Nauheim (Duitsland). Lapidoth is redacteur van Elsevier’s van
1898 tot 1905.
Elsevier’s volgt zeven jaar lang de lijn van hoofdredacteur Jan
ten Brink, totdat oprichter Jacs Robbers aanstuurt op een wezenlijke koerswijziging in het redactiebeleid. Hij zoekt contact
met de jongere criticus Frits Lapidoth.
Met ingang van de achtste jaargang verschijnt Lapidoth op
de redactie. Ten Brink wil niet meegaan in de plannen van
Robbers en wordt gedwongen te vertrekken. Lapidoth neemt
zijn plaats als hoofdredacteur in. Vanaf begin 1898 bestaat de
redactie uit Hendrik Jan Schimmel, Lambertus Joannes Plemp
van Duiveland, Philippe Zilcken en Frits Lapidoth. Plemp van
Duiveland is verantwoordelijk voor de politieke commentaren, Zilcken voor de illustraties. Lapidoth heeft alle ruimte om
de grote lijnen als hoofdredacteur uit te zetten.
Lapidoth is voor zijn aantreden al bekend met het blad en
de redactie. In 1892 levert hij een bijdrage genaamd ‘Het levende Parijs’. Ook is hij sinds 1894 getrouwd met de voor El-
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sevier’s werkende dichteres Hélène Swarth. Hij heeft op betrekkelijk jonge leeftijd al een uitgebreide staat van dienst als
journalist. Zo is hij van 1884 tot 1894 correspondent in Parijs,
werkt hij als kunstredacteur bij dagblad Het Vaderland, en
leidt hij tot 1897 het maandblad Los en Vast. Van 1896 tot 1899
(en later van 1918 tot 1932) redigeert hij het tijdschrift Het
Tooneel. Biograaf Jeroen Brouwers schrijft over hem: ‘Van literatuur had hij in zoverre geen verstand, dat hij het zelf niet
kon vervaardigen, maar uit zijn journalistieke werk blijkt dat
hij over veel kunstzin en goede smaak beschikte.’
Lapidoth staat positief tegenover een moderne stroming
als het symbolisme, zodat hij volgens Robbers bijzonder geschikt is om jongere lezers aan het blad te binden. In het begin
is de koersverandering van het blad nog niet zo duidelijk. Er
worden weliswaar vaker besprekingen van werk van jongere
kunstenaars opgenomen, maar uiterlijk blijft alles bij het oude.
Vanaf januari 1901 heeft het tijdschrift een nieuwe, groene, art
nouveau-achtige omslag, ontworpen door de kunstenaar
Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp. De ondertitel wordt veranderd in Oorspronkelijk Nederlandsche kunst in woord en
beeld, het formaat wordt vergroot en getekende illustraties
worden grotendeels vervangen door foto’s. Daarmee verandert Elsevier’s onder leiding van Lapidoth van een behoudend
negentiende-eeuws geïllustreerd letterkundig tijdschrift in een
eigentijds algemeen kunstblad.
In 1900 is Lapidoth betrokken bij de oprichting van De
Nieuwe Courant. Daar ontfermt hij zich, tot zijn dood in 1932,
over de rubriek kunst en letteren.
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Herman Robbers
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Herman Robbers, geboren op 4 september 1868 in Rotterdam, overleden op 15 september 1937 in Amsterdam. Robbers
is hoofdredacteur van Elsevier’s van 1905 tot zijn dood.
De grote man achter Elsevier’s is lange tijd Herman Robbers.
In 1905 neemt de schrijver en uitgever de leiding op zich van
het blad, een functie die hij tot het laatst met veel liefde en enthousiasme bekleedt.
Robbers is de tweede zoon van Jacs Robbers, de oprichter
van zowel uitgeverij Elsevier als van Elsevier’s Geïllustreerd
Maandschrift. Zoonlief kent het blad dus van huis uit. Bovendien beleeft hij op 24-jarige leeftijd zijn debuut in het blad,
want het oktobernummer van 1892 publiceert zijn verhaal
‘Een kalverliefde’, geschreven onder het pseudoniem Phocius.
Robbers maakt naam met oer-Hollandse, psychologischrealistische romans als De bruidstijd van Annie de Boogh
(1901) en De roman van een gezin (1909). Deze toen vrij succesvolle boeken maken nu een nogal breedsprakige en verouderde indruk, maar bieden wel een boeiend inzicht in het familieleven van de gegoede burgerij in het interbellum.
Bij zijn begrafenis omschrijft collega-schrijver Top Naeff,
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die Robbers opvolgt bij het blad, hem als ‘een geboren lettré,
een dier zeldzaam geworden grand-seigneurs in de letteren,
laatst overgeblevenen van het uitgestorven ras van boekminnaars, wier privébibliotheek het hart was van hun huis en een
der pijlers waarop de beschaving van het land rustte’. De medeoprichter van de Vereeniging van Letterkundigen, zo stelt
Naeff vast, vereerde het boek en was het gelukkigst als hij
‘voorging in den eeredienst der schoone letteren’.
Herman Robbers is van grote betekenis als stimulator van
jonge schrijvers als Robert van Gulik, Roel Houwink, Gerrit
Achterberg, Siegfried van Praag en Jan de Hartog, die allen in
Elsevier’s debuteren. En hij staat niet alleen aan de basis van
de nog steeds bestaande Vereniging van Letterkundigen, maar
is lid van het PEN-bestuur en voorzitter van het Verbond van
Nederlandsche Kunstenaarsvereenigingen. Hij zorgt er ook
voor dat Nederland zich aansluit bij de Berner Conventie, die
regelt dat auteurs worden betaald voor vertalingen van hun
boeken.
Van 1927 tot 1931 is hij directeur van het familiebedrijf
Uitgevers-Maatschappij ,,Elsevier’’, een functie die hem
zwaar valt. Een van zijn succesauteurs uit die periode is Madelon Székely-Lulofs, die bij hem haar boek Rubber publiceert.
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R.W.P. de Vries jr.

206

Reinier Willem Petrus de Vries jr., geboren op 3 maart 1874
in Amsterdam, overleden op 27 mei 1952 in Hilversum. De
Vries is redacteur van Elsevier’s van 1906 tot 1930.
Reinier de Vries is, uitgezonderd hoofdredacteur Herman
Robbers, het langst als redacteur aan Elsevier’s verbonden geweest. Gedurende vele jaren vormen Robbers en De Vries samen de redactie van het blad. De Vries combineert zijn redacteurschap met schilderen en met tekenles aan de hbs in Hilversum (van 1913 tot 1935). Van 1890 tot 1895 is hij zelf leerling,
aan de in het Rijksmuseum gevestigde Rijks Normaalschool
voor Teekenonderwijzers in Amsterdam, waar hij zijn mo tekenen behaalt.
Als redacteur is De Vries – zoon van de gelijknamige
kunsthandelaar, vandaar het ‘jr.’ achter zijn naam – verantwoordelijk voor de illustraties in het blad en vooral voor de artikelen over beeldende kunst en andere kunstvormen. Hij
neemt ook de kunstkritiek voor zijn rekening.
De Vries is veelzijdig. Voor Elsevier’s schrijft hij over zeer
uiteenlopende onderwerpen als de kunstenaar G.W. Dijsselhof
(1866-1924), batiktechniek, Deens aardewerk en Russisch
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ballet. Als hij per 1 januari 1930 vertrekt en wordt opgevolgd
door W. Jos. de Gruyter, is dat voor kranten als het Algemeen
Handelsblad aanleiding genoeg hierover te berichten.
Als kunstenaar maakt De Vries vooral portretten, landschappen, stillevens, stadsgezichten en afbeeldingen van dieren. Ook is hij actief als ontwerper van boeken en affiches, en
als auteur van boeken over kunst en kunstenaars. Hij staat bekend als de leraar van Bernard Laurens Kruijne, Tijmen Moll
en Johannes Oud.
207

EGM MAANDSCHRIFT.indd 207

12-05-16 13:00

W. Jos. de Gruyter

208

Josyah Willem de Gruyter (later Willem Josyah de Gruyter),
geboren op 28 augustus 1899 in Singapore, overleden op 30
juli 1979 in Amsterdam. De Gruyter is redacteur van Elsevier’s
van 1930 tot 1932.
W. Jos de Gruyter is als redacteur beeldende kunsten van het
blad in 1930 de opvolger van Reinier de Vries. Tot grote teleurstelling van hoofdredacteur Herman Robbers legt de jonge
De Gruyter zijn functie al na twee jaar neer om zich geheel te
kunnen wijden aan de bestudering van de kunst en de kunstgeschiedenis. Zijn opvolger wordt medewerker mr. Jan Slagter.
Gelukkig blijft de ‘jonge vriend’ aan als freelancer. ‘De lezers van Elsevier’s zullen zijn diepe geestdrift en zijn wijze
doordachtheid nog menig maal in dit tijdschrift ontmoeten,’
aldus Robbers in zijn blad. Die voorspelling komt uit. De laatste bijdrage van De Gruyter verschijnt in het allerlaatste nummer (december 1940).
Gedurende de Eerste Wereldoorlog verblijft De Gruyter
met zijn ouders in Londen, waar hij onder meer studeert aan
het Royal College of Art. Zijn ouders verhuizen eind 1920
naar Amersfoort, maar De Gruyter blijft nog een paar jaar in

EGM MAANDSCHRIFT.indd 208

12-05-16 13:00

Londen wonen. Vanaf 1926 levert hij geregeld artikelen aan
Elsevier’s.
Na zijn vertrek bij het blad is hij kunstcriticus voor onder
meer dagblad Het Vaderland (tot 1955) en auteur van een
groot aantal boeken over kunst, waaronder zijn magnum opus
Wezen en Ontwikkeling der Europesche Schilderkunst na 1850
(1935).
In 1940, bij het verkrijgen van het Nederlanderschap (door
zijn geboorte in Singapore is hij Brits onderdaan) verandert hij
zijn naam in Willem Josyah de Gruyter.
Na de oorlog is hij directeur van het Groninger Museum
(van 1955 tot 1963), en van 1963 tot 1965 is hij hoofdconservator moderne kunst van het Gemeentemuseum in Den Haag.
In 1964 verleent de Rijksuniversiteit Groningen hem een
eredoctoraat in de letteren. Vanaf 1971 werkt hij aan zijn memoires die 25 jaar na zijn overlijden, in 2004, verschijnen onder de titel Zelfportret als zeepaardje.
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J. Slagter

210

Jan Slagter, geboren op 5 maart 1887 in Woerden, overleden
op 6 augustus 1958 in Leiden. Slagter is van 1917 tot en met
1940 medewerker van Elsevier’s. Van 1932 tot en met 1935
maakt hij deel uit van de redactie.
Slagters vader is arts. Zijn moeder stimuleert elke culturele
belangstelling van haar kinderen. Door zijn, van moederskant,
Groningse roots houdt Slagter zijn hele leven een binding met
Groningen, wat tot uiting komt in zijn literaire werk.
Hij studeert rechten in Utrecht, maar ontplooit ook andere
activiteiten. Hij schrijft voor het studentenblad Vox Studiosorum, maakt gedichten en componeert cabaretliedjes.
Na zijn studie is Slagter enkele jaren buitenlandredacteur
bij De Nieuwe Courant in Den Haag, waar hij onder meer
schrijft over de tragiek en de problemen van Belgische vluchtelingen. Zijn toneelstuk Grenzenwee uit 1915 is daarop gebaseerd.
Enkele jaren later verhuist hij naar Zwolle en gaat werken
bij de provincie Overijssel. In 1919 wordt hij secretaris van het
hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden, en in 1948 wordt
hij benoemd tot dijkgraaf. Dat blijft hij tot zijn pensioen.
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In 1917 schrijft hij zijn eerste stuk voor Elsevier’s. Hij blijft
voor het blad schrijven tot de Tweede Wereldoorlog uitbreekt
en het maandblad (tijdelijk) wordt opgeheven. Naast teken-,
schilder- en beeldhouwkunst heeft vooral (romaanse) architectuur zijn belangstelling. In de jaren dertig, veertig en vijftig
verschijnen van zijn hand beschouwingen over kunst in onder
meer het Oudheidkundig Jaarboek.
In de kunstwereld vervult hij diverse bestuursfuncties. Zo
is Slagter jarenlang voorzitter van de Leidsche Kunstvereniging, die tentoonstellingen van moderne kunst organiseert, tot
deze door de Duitse bezetter wordt verboden. In 1952 wordt
hij voorzitter van het in dat jaar opgerichte Instituut ter bevordering van een grondige en onafhankelijke expertise van
kunstwerken te Amsterdam. Bij de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is hij jarenlang penningmeester.

EGM MAANDSCHRIFT.indd 211

211

12-05-16 13:00

J.G. van Gelder

212

Jan Gerrit van Gelder, geboren op 27 februari 1903 in Alkmaar, overleden op 9 december 1980 in Utrecht. Van Gelder is
redacteur kunst van Elsevier’s van 1935 tot 1940.
Van Gelder groeit op in Den Haag, waar zijn vader, dr. Hendrik Enno van Gelder, gemeentearchivaris is, en tevens grondlegger van het Haagse Gemeentemuseum, waarvan hij in 1912
de eerste directeur wordt.
Diens passie voor beeldende kunst moet zijn overgeslagen
op zijn zoon, want Jan Gerrit gaat na het gymnasium in 1923
kunstgeschiedenis studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
In Utrecht is Van Gelder echter weinig te vinden. Hij wordt assistent bij Museum Boijmans in Rotterdam. Daar raakt hij vertrouwd met kunstwerken, speciaal met tekeningen. Later, als
conservator, krijgt hij het beheer over het prentenkabinet en de
bibliotheek.
Ondanks zijn ‘bijbaantje’ weet hij in rap tempo zijn studie
af te maken, en in 1933 promoveert hij bij professor Willem
Vogelsang op tekenaar en kunstschilder Jan van de Velde
(1593-1641). Van Gelder interesseert zich niet alleen voor de
tekenstijl van de kunstenaar, hij is ook onder de indruk van
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diens natuurgevoel. Per 1 mei 1940, vlak voor de Duitse inval
in Nederland, wordt Van Gelder waarnemend directeur van
het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD)
in Den Haag.
In het najaar van 1945 is Nederland nog niet hersteld van
de oorlog, maar dat weerhoudt Van Gelder er niet van om een
tentoonstelling te maken. Met beperkte middelen presenteert
hij Nederlandsche kunst van de XVde en XVIde eeuw in het
Haagse Mauritshuis, waar hij directeur is geworden. Een half
jaar later volgt een tweede expositie in het Mauritshuis: Herwonnen kunstbezit. Het RKD neemt onder leiding van Van
Gelder – ook daar is hij nu directeur – nieuwe initiatieven,
waaronder de uitgave van een eigen blad: Kunsthistorische
mededeelingen. Hij beperkt zijn activiteiten niet tot beide
Haagse instellingen. In 1947 richt hij het Nederlandsch kunsthistorisch jaarboek op.
Aan het dubbele directeurschap komt al snel een einde. De
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, prof.dr.
Gerard van der Leeuw, moet moeite doen om Van Gelder over
te halen, maar uiteindelijk aanvaardt die in 1946 de benoeming
tot hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Utrecht. Van Gelder volgt daar zijn leermeester Vogelsang op,
die met emeritaat gaat.
Van Gelder blijft tot zijn dood in 1980 een centrale rol spelen
in de Nederlandse kunsthistorische wereld.
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A.M. Hammacher

214

Abraham Marie Wilhelmus Jacobus (Bram) Hammacher,
geboren in Middelburg op 12 november 1897, overleden op 19
april 2002 in Abano Terme (Italië). Hammacher is van 1935
tot 1940 kunstredacteur van Elsevier’s.
Na de hbs gaat Hammacher in opleiding tot notaris bij de jurist
W.A. Kleyn van de Poll. Als Kleyn naar Utrecht wordt overgeplaatst, verhuist Hammacher mee. De studie boeit hem echter
weinig, hij heeft meer belangstelling voor muziek en beeldende kunst. De concerten van het Concertgebouworkest in
Utrecht bezoekt hij geregeld.
In de jaren twintig treedt Hammacher in dienst bij de PTT
(Posterijen, Telegrafie en Telefonie) waar hij zich verdienstelijk maakt bij de Esthetische Dienst. In Utrecht leert hij literair
criticus Pierre Henri Ritter kennen, die tevens hoofdredacteur
is van het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad. Ritter
zoekt redacteuren en vraagt Hammacher bijdragen te leveren.
Zijn eerste stukken zijn historische beschrijvingen van kunstwerken uit de negentiende en twintigste eeuw, maar al snel
gaat hij ook over literatuur schrijven.
Tot 1927 schrijft Hammacher ruim 320 artikelen voor het
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Utrechtse dagblad. Dan stapt hij over naar de Nieuwe Rotterdamsche Courant. In de jaren die volgen verschijnen talloze
artikelen van zijn hand over schilder- en beeldhouwkunst in
bladen als De Gids, Forum, De Groene Amsterdammer, Beeldende Kunst en in Elsevier’s. Bij de laatste twee is hij in de jaren dertig ook redacteur.
Bij Elsevier’s vervangt hij Jan Slagter. Over het aantrekken
van Hammachter schrijft hoofdredacteur Herman Robbers in
december 1934: ‘Mr. J. Slagter, die in de laatste drie jaren mijn
zeer ijverige, kundige en gewetensvolle mede-redacteur voor
de beeldende kunsten was, gaat mij als zoodanig tot mijn grote
spijt verlaten. […] Wat zijn vervanging betreft, het verheugt
mij zéér een anderen langjarigen en hooggewaardeerden medewerker, den fijnen en diep-doordringenden schrijver-overkunst A.M. Hammacher bereid gevonden te hebben, de redactie over te nemen te zamen met onzen jongen vriend dr. J.G.
van Gelder, die vooral door zijn uitnemende dissertatie den
aandacht der kunstlievenden op zich vestigde.’
Hammacher is tussen 1947 en 1963 directeur van museum
Kröller-Müller. Hoewel hij geen museumervaring heeft, begint hij onmiddellijk met de herinrichting van de collectie. Hij
is verantwoordelijk voor de beroemde beeldentuin achter het
museum. In 1952 wordt hij buitengewoon hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Technische Universiteit Delft en in 1958
krijgt hij een eredoctoraat van de Rijksuniversiteit Utrecht.
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Top Naeff

216

Anthonetta van Rhijn-Naeff, geboren op 24 maart 1878 in
Dordrecht, overleden op 22 april 1953 in Dordrecht. Naeff is
hoofdredacteur van Elsevier’s van 1937 tot 1939.
Romancière Anthonetta Naeff – haar grootmoeder noemde
haar ‘Top’ – is al een gevierd schrijfster als ze toetreedt tot de
redactie van Elsevier ’s. Eerder was ze lange tijd, van 1914 tot
1930, als toneelcriticus verbonden aan De Groene Amsterdammer. Bij Elsevier’s krijgt ze in 1937 de moeilijke opdracht
de plaats in te nemen van de dat jaar plotseling overleden Herman Robbers, die niet alleen de hoofdredacteur, maar ook de
literatuurcriticus van het blad was.
Het was Robbers’ uitdrukkelijke wens dat zij hem zou vervangen. Zij is ook degene die de rede uitspreekt bij zijn begrafenis. Ruim twee jaar vervult zij een leidende rol bij het blad.
Niet alleen als beoordelaar van ingezonden en verworven literaire bijdragen, maar ook als auteur van veelal bondige boekbesprekingen.
In de herfst van 1939 laat ze weten haar functie te willen
neerleggen omdat ze meer tijd wil hebben voor haar eigen
werk. Uiteraard blijft ze als medewerker aan het blad verbon-
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den. Dat hoeft niet te verbazen, haar eerste bijdrage verscheen
immers al in 1903 in het blad. Haar functie van redacteur
wordt overgenomen door Johannes Tielrooy.
Naeff is lang bekend gebleven als auteur van de ‘meisjesroman’ School-idyllen uit 1900, die zeer goede kritieken kreeg
en nog steeds wordt herdrukt. Het boek vertelt het aangrijpende verhaal van het weesmeisje Jet van Marle, dat wordt
dwarsgezeten door haar oom en tante en gefrustreerd de klas
op stelten zet, maar op zeventienjarige leeftijd sterft aan een
verwaarloosde verkoudheid.
Het beeld dat Naeff louter een schrijfster van meisjesboeken en ‘ burgerlijke’ damesromans zou zijn, nuanceert haar
biograaf Gé Vaartjes in 2010 in de uitvoerige levensbeschrijving Rebel & dame. Biografie van Top Naeff. Daarin toont hij
ook aan dat uiteenlopende auteurs als Marcellus Emants, F.
Bordewijk, Cees Buddingh’ en Anna Blaman haar werk bewonderden. Menno ter Braak roemde in 1936 haar ‘superieure
ironie’. Die maakte haar volgens hem ‘tot een schrijfster van
formaat’ op een geheel ander plan ‘dan welke harer vrouwelijke collega’s van haar generatie ook’.
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Johannes Tielrooy

218

Johannes Bernardus Tielrooy, geboren op 7 oktober 1886
op Texel, overleden op 17 augustus 1953 in Amsterdam. Tielrooy is in 1940 één jaar redacteur van wat in dat jaar Elsevier’s
Maandschrift heet, en waarvan de uitgave vanwege de oorlog
vanaf 1941 wordt opgeschort.
Tielrooy wordt geboren op Texel, maar groeit op in Amsterdam. Na de hbs gaat hij naar de Openbare Handelsschool,
waar hij medeleerling is van de latere premier Willem Drees.
Meteen nadat hij in 1904 zijn diploma van de Openbare
Handelsschool heeft behaald, vertrekt hij naar Parijs. Hij
treedt in dienst bij een bank, maar volgt daarnaast colleges aan
de Sorbonne. Zo komt hij in aanraking met de wetenschappelijke bestudering van de Franse taal en literatuur.
Terug in Nederland volgt hij een opleiding tot leraar staathuishoudkunde en gaat in 1909 lesgeven in staathuishoudkunde en Frans. Hij zet zich ervoor in de Franse literatuur bij
een groter publiek onder de aandacht te brengen. Vanaf 1914
doceert hij alleen nog Frans, eerst aan de School voor Vocale
en Dramatische Kunst in Amsterdam, daarna vijf jaar in Alkmaar aan de cadettenschool en de hbs. In 1913 begint hij te pu-
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bliceren: gedichten en wetenschappelijke studies, waaronder
een stuk over Voltaire.
Tielrooy verwerft zich een plaats in het intellectuele leven
in Frankrijk. Hij neemt deel aan de bijeenkomsten van de intellectuele elite in Pontigny, en doet daarvan verslag in diverse
dagbladen. Ondanks zijn volle programma – van 1920 tot
1926 is hij leraar Frans aan het gymnasium in Haarlem – werkt
hij aan een proefschrift. In 1923 verdedigt hij aan de Sorbonne
Conrad Busken Huet et la littérature Française. Hij heeft dan
al een groot aantal publicaties op zijn naam staan.
In 1926 vertrekt hij met zijn gezin naar Nederlands-Indië.
Hij werkt er als leraar, maar publiceert ook nog geregeld, bijvoorbeeld voor De Groene Amsterdammer. Eenmaal weer in
Nederland geeft hij les aan gymnasia in Haarlem, Amsterdam
(het Barlaeus, waar de latere schrijver Willem Frederik Hermans een van zijn leerlingen is) en Zwolle, en aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1938 wordt hij buitengewoon hoogleraar
Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
In 1942 zit hij bijna drie maanden in kamp Amersfoort. Direct na de oorlog keert hij terug aan de Universiteit van Amsterdam. Tielrooy heeft enkele korte biografieën geschreven,
onder anderen van Ernest Renan, Chateaubriand en Racine.
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VERANTWOORDING

220

De stukken uit Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift en het artikel van Lodewijk van Deyssel staan in de oorspronkelijke
spelling. Hier en daar is een drukfout stilzwijgend hersteld.
Het voorwoord is speciaal voor deze bundel geschreven.
De inleiding ‘Grootsche onderneming’ van Gerry van der List
verscheen oorspronkelijk in iets andere vorm in Elsevier
van 26 januari 2008, p. 82-86.
‘Een klein incident’ verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift van februari 1898.
‘Hendrik Jan Schimmel’s jubileum’ verscheen oorspronkelijk
in Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift van juli 1898.
‘Prof.Dr. Jan ten Brink’ verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s
Geïllustreerd Maandschrift van augustus 1901.
‘Elsevier’s vijfentwintig jaar’ verscheen oorspronkelijk in
Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift van december 1915.
‘Herman Robbers vijftig jaar’ verscheen oorspronkelijk in
Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift van oktober 1918.
‘In memoriam J.G. Robbers (1838-1925), stichter van dit tijd-
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schrift’ verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift van januari 1926.
‘Redactie-wisseling’ verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s
Geïllustreerd Maandschrift van december 1934.
‘In memoriam Herman Robbers (1868-1937), redacteur van
Elsevier’s Maandschrift van 1905-1937’, verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift van
oktober 1937.
‘Rede uitgesproken bij de teraardebestelling van Herman
Robbers’, door Top Naeff, verscheen oorspronkelijk in
Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift van oktober
1937.
‘Rede uitgesproken bij de teraardebestelling van Herman
Robbers’, door Lode Zielens, verscheen oorspronkelijk in
Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift van oktober 1937.
‘De vijftigste jaargang (1940) in het zicht’ verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift van
november 1939.
‘Tot besluit’ verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift van december 1939.
‘Aan de Lezers’ verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s
Maandschrift van januari 1940.
‘Aan onze Lezers’ verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s
Maandschrift van juni 1940.
‘In memoriam L.J. Plemp van Duiveland (1868-1940)’ verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s Maandschrift van juli
1940.
‘Een vijftigjarige: Elsevier’s Maandschrift’ verscheen oorspronkelijk in Elsevier’s Maandschrift van december
1940.
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De bespreking van Lodewijk van Deyssel van het eerste nummer van Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift verscheen in
De Nieuwe Gids, zesde jaargang, deel II, aflevering 4, april
1891, p. 123-125. Een herdruk verscheen in L. van Deyssel,
Prozastukken (Amsterdam, 1895), p. 153-155. Ook in Lodewijk van Deyssel, De scheldkritieken, editie Harry G.M. Prick
(De Arbeiderspers, Amsterdam, 1979), p. 210-212.
‘De redacteur Herman Robbers geïnterviewd’ van Menno
ter Braak komt uit Propria Cures van 8 maart 1924 en is ondertekend met Scissor. Ter Braak was op 12 februari 1924 redacteur geworden van het Amsterdamsch Studenten Weekblad.
Deze versie heeft als volledige titel ‘Elsevier’s Maandschrift.
De redacteur Herman Robbers geïnterviewd’ en komt uit:
Menno ter Braak, De Propria Curesartikelen 1923-1925, ed.
Carel Peeters (BZZTôH, Den Haag, 1978), p. 58-60. Daarin
verscheen het ‘interview’ in een gemoderniseerde spelling.
‘Een generatieconflict in woord en beeld’ van Jaap Versteegh verscheen oorspronkelijk onder de titel ‘Een generatieconflict in woord en beeld. Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 1891-1900’ in het kunsthistorisch tijdschrift Kunstlicht,
24 (2003), nummer 4. Het is een bewerking van de scriptie die
Versteegh in 2002 onder leiding van prof. Carel Blotkamp
schreef onder de titel ‘Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift
1891-1900’.
De levensbeschrijvingen in ‘De makers’ zijn speciaal voor
deze bundel geschreven door Arendo Joustra en Lennaert Lubberding, deels op basis van archiefwerk van Maike de Vocht.
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ILLUSTRATIEVERANTWOORDING

Cover – De gele omslag met de verkorte titel (Elsevier’s
Maandschrift) is begin 1936 ontworpen door Debora Duyvis (1886-1974), maar werd pas vanaf het eerste nummer
van 1940 gebruikt. Ook de illustratie voor de cover, een
fragment van het aloude drukkersmerk Non Solus, is van de
hand van Duyvis.
Pagina 8 – Cover van het oktobernummer van de eerste jaargang (1891). De illustratie is vervaardigd door Joan Berg.
Pagina 11 – Portret van Jacobus George (‘Jacs’) Robbers, vervaardigd door Henry Luyten (1859-1945), olieverf op doek,
collectie RELX, Amsterdam.
Pagina 13 – Groene boekband voor halve jaargang Elsevier’s
Geïllustreerd Maandschrift, ontworpen door Wijnand Otto
Jan Nieuwenkamp (1874-1950). Zijn initialen heeft hij
midden onder in het ontwerp verwerkt.
Pagina 20, 21 – Aankondiging van het nieuwe maandschrift.
Collectie redactie Elsevier, Amsterdam
Pagina 25 – Handgeschreven levensbeschrijving van Jacs
Robbers, collectie redactie Elsevier, Amsterdam.
Pagina 28 – Blauw affiche, ontwerp van Willem Pothast
(1877-1916), collectie redactie Elsevier, Amsterdam.
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Pagina 57 – Portret van Herman Robbers uit Elsevier’s van
oktober 1937, t.o. pagina 217; van H.J. Schimmel uit Elsevier’s van januari 1907, pagina 2; van Jan ten Brink uit Elsevier’s van december 1915, pagina 434; van Joan Berg uit
Elsevier’s van december 1915, pagina 436. Makers onbekend.
Pagina 59 – Portret van F.H. Kaemmerer uit Elsevier’s van december 1915, pagina 437; van J. Hoynck van Papendrecht
uit Elsevier’s van december 1915, pagina 438. Makers onbekend. Afbeelding van de eerste tien jaargangen van Elsevier’s uit Elsevier’s van december 1915, pagina 433; van de
volgende vijftien jaargangen uit Elsevier’s van december
1915, pagina 440. Makers onbekend.
Pagina 81 – Herman Robbers, geportretteerd door Jacobus van
Looy (1855-1930), olie op doek. Bruikleen RELX, Amsterdam, aan Letterkundig Museum, Den Haag. De foto van het
schilderij komt uit Elsevier’s van oktober 1937.
Pagina 226 – Schetsen voor nieuw logo en nieuw omslag uit
1936 van Debora Duyvis. Collectie redactie Elsevier, Amsterdam.
Pagina 227 – Schetsje voor omslag Elsevier’s van Debora
Duyvis, Oost-Indische inkt op papier. Collectie Persmuseum, Amsterdam.
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BRONNEN

Dat Jacobus George Robbers Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift oprichtte om zijn uitgeverij meer bekend te maken, zoals in het voorwoord staat, komt uit het manuscript van een
Engelstalig boek over de uitgeverij Elsevier dat Sjors de Heuvel in 2016 hoopt te publiceren.
Het in het voorwoord genoemde feit dat Eddy du Perron
zijn vriend Menno ter Braak probeerde over te halen voor Elsevier’s te schrijven is afkomstig uit het artikel ‘E. du Perron
en de oorlogsgeneratie in Elseviers Geïllustreerd Maandschrift’ dat dr. Koen Rymenants, verbonden aan de subfaculteit literatuurwetenschap van de Katholieke Universiteit Leuven, schreef voor Cahiers voor een Lezer (maart 2010).
Over Herman Robbers noch over zijn vader J.G. Robbers
is tot nu toe een biografie verschenen. Wel publiceerde Wim
J. Simons in 1968 ter gelegenheid van het honderdste geboortejaar van Herman Robbers de bundel De tijd van Herman Robbers. Bloemlezing uit Elsevier’s Geïllustreerd
Maandschrift 1905-1937 (Elsevier, Amsterdam/Brussel). De
journalist Fred Eckhardt, die eerder voor het boek Nederlandse ondernemers 1850-1950 Amsterdam (Stad en Bedrijf/
Walburg Pers, Rotterdam/Zutphen, 2013) het hoofdstuk over
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226

Schetsen van Debora Duyvis voor de cover

vader Robbers schreef, werkt nu aan zijn biografie.
Over de grafica Debora Duyvis, die de tekening maakte die
sinds eind jaren dertig het omslag sierde van Elsevier’s en die
ook voor deze bundel is gebruikt, schreef Jaap Versteegh de
monografie Leven in lijnen. Debora Duyvis 1886-1974 (Begijnekade 18 Uitgevers, Utrecht, 2014).
Jaap Versteegh deed in het kader van zijn studie kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam onderzoek
naar het eerste decennium van Elsevier’s Geïllustreerd
Maandschrift en schreef daar in maart 2002 onder begeleiding
van prof.dr. Carel Blotkamp een scriptie over (‘Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 1891-1900’). Op basis daarvan
schreef hij een artikel voor De Boekenwereld, nummer 20
(2003-2004): ‘Verandering tot die richting beteekent voor mij:
zelfmoord’ en een voor Kunstlicht 24 (2003): ‘Een generatie-
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Debora Duyvis maakte deze tekening voor de cover

conflict in woord en beeld’, dat in deze bundel is opgenomen.
De memoires van Elsevier’s-redacteur W. Jos de Gruyter,
Zelfportret als zeepaardje zijn bezorgd door Hans Ebbink
(Thoth, Bussum, 2004).
Overige literatuur
Gerry van der List, Meer dan een weekblad. De geschiedenis
van Elsevier (Bert Bakker, 2005; Elsevier Boeken, 2015,
Amsterdam).
Koen Rymenants, Tom Sintobin en Pieter Verstraeten, ‘Strijd
en continuïteit in Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift
(1891-1940): een terreinverkenning’. In: Arrière-garde.
Modernisme(n) in de Europese letterkunde. Deel 3, p. 103119 (Rozenberg, Amsterdam, 2008).
Koen Rymenants, ‘Middlebrow Criticism across National
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Borders. Arnold Bennett and Herman Robbers on Literary
Taste in Britain and the Netherlands’. Transitions in Middlebrow writing 1880-1930 (Pickering & Chatto, Londen,
2014).
Koen Rymenants, ‘E. du Perron en de oorlogsgeneratie in Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift’. Cahiers voor een Lezer 30, p. 3-19 (maart 2010).
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DANKWOORD

Jaap Versteegh wil ik graag bedanken voor zijn genereuze toestemming zijn artikel over de eerste tien jaar van Elsevier’s in
deze bundel op te nemen. Deze dank geldt uiteraard ook de redactie van Kunstlicht, waarin het eerder is verschenen.
Versteegh heeft me ook attent gemaakt op het bestaan van
het nieuwe logo dat Debora Duyvis begin jaren dertig van de
vorige eeuw voor Elsevier heeft getekend en dat ook het omslag van deze bundel siert.
Meriel Benjamins van de Rijksuniversiteit Groningen was
zo aardig mij te wijzen op de studies van Koen Rymenants. Ik
hoop dat hij nog eens de tijd vindt om een boek te schrijven
over Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift en zijn betekenis
voor de culturele ontwikkeling van Nederland in de halve
eeuw voor de Tweede Wereldoorlog.

A.J.
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