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VOORWOORD.

3le#

^3|e oals ccn recks uit vclc dclcn cii ccn mens uit vclc levcns bcstaat, zo
#5

kiinncn wc riistig stcllcii dat ccn procfschrift door vclc schrijvcrs

i

# ^ gcschrcvcn wordt. Hct voorwoord is dc plaats om al dicgencn die
f
Vw
i|e#4>8|ni4* aan dit bock ccn substanticle bijdrage hebben gclcvcrd, te bedankcn. De nieeste dank ben ik verschuldigd aan mijn copromotor Marita M a thijscn, die van meet af aan bij het onderzoek betrokken is geweest en die me
met haar enthousiasme en vertrouwen op dc gocdc weg gcholpen hccft. In ccn
later stadium heb ik vooral veel gehad aan haar heldere antwoordeii op dc
vraag: hoe schrijft men een boek? Hct bock had cvcnmin gcschrcvcn kunnen
worden zonder het stimulercnde coinmcntaar van mijn promotor W. van den
Berg, diczich onbckrompen over — zoals hij dat n o e m d e — »dc vreeindeeend
in zijn bijt« ontfermd hccft. Zijn tcr zake kundigc adviczcn hebbcn mij ervan
overtuigd dat hij voor mij de meest geschikte promotor was. De overige leden
van dc lecsconimissie, Jan Fontijii en Frank de Glas, hebben mij in de afgelopcn vicr jaar elk vanuit hun cigcn spccialisme op nicuwe invalshoeken en
andcre benaderingen gewezen. Ik lieb van hun inzicht volop gebruik gemaakt
en ben dan ook blij dat zij zoveel tijd voor mij hebben willen vrijmaken. M i s schicn minder vrijwiilig, maar desondanks niet minder gcncrcus was de
ondcrsteuning van de studentcn uit hct S-blok over literaire serie-uitgevers dat
ik in hct najaar van lyyi bcgclciddc. In hct bijzondcr hcrinner ik mij de besprckingen met Rosmarijn Zuring, die op dit onderwerp afstudeerde, en wier
vragcii en opmcrkingcn tot leerzainc discussics leiddcn. De monienten
waarop de onderzoeker zijn werk tegenover collega-ondcrzoekers moct
verantwoorden, kunnen soms bepalend zijn voor de voortgang daarvan.
Doeltreffcnd o p dit punt warcn de kanttckcningen van de leden van dc zogeheten »promovendiclub« rondom W. van den Berg. Ik heb aan de bijcenkomsten van deze groep vcel gchad en dat ik mc met dit boek van het gezclschap zal
moetcn verwijderen, had ccn gcgronde rcdcn kunnen zijn om er hct bijltje
maar bij neer te gooien. Dat ik dat niet heb gedaan, picit al evenzeer voor het
nut van dczc samenkomsten.
Toen tenslotte ecu ecrste versie van het manuscript gereed was, heeft een
aantal mensen zich opgeofferd om de onrijpe vrucht eens goed te bekijken en
overtollige of onjuistc passages aan te strepen. Marjan Ligtelijn en P.J. Verkruijsse hebben mij behocd voor enkele uitglijders met betrekking tot de

6
voorgcschiedeiiis \an de scric-uitgavc. Datzcltdc ben ik wat de inlcidmg betrcft verschuldigd aan Theo Bijvoct en aan Han Brouwcr, die mij zowaar dc
kunst van achterhcht voereii hectt aangelccrd. F.llen Krol tenslotte w,is zo
goed om bijtijds het hele manuscript door te Iczen zodat ik iiaar zinvollc conimcntaar op de valreep nog kon vcrwcrkcn.
Wic zich jarenlang verdiept in hct wcl en wee van negentiendc-ceuwse iiitgcvers, wordt van tijd tot tijd ruw wakker geschud door de verworvenheden
van de twintigste eeuw die hct schrijven van een proefschrit't zogcnaamd vergcinakkclijken. De praktischc ondcrsteuning bij hct aanleggcn van een Dhascbcstand die het Aio-uetwcrk voor de Geschiedcnis van Kunst & (^ihuur en
|an van den Berg mij verschaften, mag dan ook niet onvermeld blijvcn. Dat
gcldt cvcneens voor alle hulp van archict- en bibliotheekmcdcwcrkcrs van —
met name — dc Univcrsiteitsbibliotheck Amsterdam en dc Bibliotheek van de
Koninklijke Vereeniging, die ik met mijn onderzoek veel extra werk inoet
hebbcn bczorgd. Dc laatstc ctappe van dit boek, gczien het onderwerp ecu van
dc nicest intcrcssante, zou zonder stcun van dc uitgcvcr, van Stella Rcydon,
Luc Korpel en van de penningmeester van de Stichting Boek & Gcest in de
pcrsoon van Jaap Hagcdoorn met tot ecu goed einde zijn gckoinen. Tenslotte
bcdank ik icdcrccn die ik (niet) vergcten ben. De vclc handcn niaakten een
bock, cell boek waarvoor ik natuurlijk zeU de eindverantwoordelijkhcid zal
dragen.
September ig^} Lisa Kiiiterl
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OVER HEr ONDERZOEKEN VAN SERIES
• ^ ^ • R \

ieuwe verkoopmethoden. Goedkope serieboeken«. Z o Juidt een

^ ^ ^ 1 p

vcclbelovende tussenkop in G.W. Oviiiks bijdrage over de

• b ^ H

M negentiendc eeuw aan Boeken in Nederland, de prestigieuze platen-

•=°

atlas over de geschiedcnis van het Nederlandse boek die in 1979

verscheen. Ovink noemt in die passage enkele succesvollc buitenlandsc reeksen uit de negentiende eeuw, maar over de Nederlandse series is hij aanmerkelijk negatievcr: »Waar dc Nederlandse uitgevers zich aan zulke series waagden
lukte het niet of maar half [.. .|[en] konden de seriewerken bij ons niet anders
dan dun en van gering gehalte zijn.«' Ook H. Furstner schrijft in zijn Geschichte
des niedeiidndischen Biichhandels dat de negcnticiide-ccuwsc series hier geen voct
aan de grond kregen, oindat ccn land als Nederland te klein zou zijn geweest
voor zulke projecten."
Beide auteurs beroepen zich op dezelfde bron, namclijk ccn artikel van Frederik MuUcr in dc Praktische volks-almanak van 1862. Maar wic de moeite
neemt dit artikel erbij te pakken, zal zien dat er een verkeerdc conclusic
getrokken is. Muller heeft het over de »leeslust« van de Nederlandcrs, die in
vergelijking met het buitenland naar zijn idee groot is. Hij schrijft over
Engelse series en over verkoopmethoden die nodig zijn om de afzct te v e r g r o ten. Maar geen woord over het-kleine-Nederland of het onvermogen van de
Nederlandse serie-uitgevers.'
Muller zal wel geweten hebben waarover hij sprak, of liever gezegd niet
sprak. Want hij was zelf boekhandelaar en kon met eigen ogen in de lijsten van
nieuw verschenen uitgaven zien dat er vanaf+ 1850 steeds nicer series verkrijgbaar waren, en dat het niet om enkele, maar om tientallen reeksen ging. Er was
in dc twcede hclft van dc negentiendc eeuw bijiia geen onderdcel van hct boekenaanbod dat niet in de vorm van een serie verkrijgbaar was. Oorspronkclijk
Nederlandse literatuur verscheen bij voorbceld in dc » G U L D E N S - E D I T I E « , die
een kleine 150 delen telde, terwiji iemand die graag vcrtaalde literatuur las, een
dccltjc kon kiezen uit onder andcre de »GEILLUSTREERDE B O U D O I R - B I B L T O THEEK« of de BBIBLIOTHEEK VAN BUITENLANDSCHE LETTERKUNDIGEN«.
Liefhebbers van toneel konden terecht bij de » M E E S T E R S T U K K E N VAN H E T
BUITENLANDSCH TOONEEL" of dc spcciaal voor het schone geslacht sanieii-
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gestcldc

"TooNEFLSTUKjES

VOOR

DAMES". Katholickcii

hadden hun

^ B I B L I O T H E E K TER VERSPRFIDING V A N A A N G E N A M E L E C T U U R ONDF.R DE

KATHOLiHKEN" CII protcstantcii konden even voort met dc ncgcntiendeligc
BGEI'LLUSTREERDE

EVANGELIE-TRAKTATEN

VOOR OUD EN JONG«. Dc

»Soc:iALE BiBLiOTHEEKn zorgdc crvoor dat ook dc derdc zuil lets tc lezen
had. Er waren scries voor jongens, voor meisjcs, voor jonggchuwden; scries
met praktischc informatic, zoals dc » £ L E C T R O T E C H N I S C H E HIBLIOTHEEK« of
dc zedeiikundige " B I B L I O ' F H E F K V O O R REINER I E V E N « , en populair-wetcn-

schappclijkc series met boeken over de natuur ot de kosmos-voor-lekenverklaard. Ruw geschat hebbcn er in dc jaren 1850—lyoo drie- a vicrhondcrd
van dit soort rccksen bcstaan."*
Hier was sprake van ccn jenomccu dat zich in ccn tijdsbestek van zo'ii vijttig
jaar ccn vaste plaats op de bockcnniarkt had veroverd. De pedagoge Nellie van
Kol schrect in iSy8: »De beteckcnis, die zulke bibliothckcn hebben kunnen is
reeds lang in alle bcschaafdc landen crkend, en cr zal in gchecl Europa wel geen
land te vmdcn zijn, dat niet zijn 'wittc', 'rose" of'blauwc' bibliotheek hectt. ot
zijn bibliotheek voor de 'jcugd', voor jongens', voor 'lueisjes' eiiz.«. Wat die
"beteekcnis" dan wel was, lict zij overigens in hct midden. Hct cnigc wat Van
Kol daarover losliet was dat ccn serie »dc voordeelen van tijdschritt en bock
vereenigt"."
De Nederlandse scries werdcn desondanks nog niet eerdcr door literatuurwctenschappers opgcmcrkt. Dat is niet zo verwondcrlijk. Lange tijd warcn
inimers dc schrijvcr en zijn werk de pijIers van hct vak. Het biogratisnie heeft
dc oiidstc rcclitcn, maar reeds vanat dcjaren twintig werd er met cnigc regeliiiaat kritiek op dc biogratlsche benadcring gcuit. Dc mens is »eeii soni van
voorbijgaande en tocvalligc onistandighcdcn«, zodat ccn biografic iioodgedwongen een willckeurig karaktcr hectt, vondcn de critici." Zij pleittcn voor
tckstgericht onderzoek en lieteii tckst-cxterne onderwerpen buiten beschouwing.
Enkele dcccnnia gelcdcn kreeg de litcratuurwetcnschap nicuwe inipulscn
vanuit hct reccptic-csthctisch onderzoek en de seniiotiek. Dc tekstgerichte
benadcring kwani ondcr vuur te liggen. onidat deze uiteindelijk toch tot subjectievc intcrprctatics zou Icidcn. wat dc wctcnschappclijkc status van hct vak
niet ten gocdc k w a m . '
Een tekst bcstaat bij de gratie van hct tcit dat hij gclczen wordt, en dat hectt
zijn wccrslag op de interprctatic, luiddc het uitgangspunt van de recepticcsthctica. Ecu interprctatic hccft dus nicer tc maken met dc Iczcr. dan met de
tekst op zich zclt. De rcccptic-csthetici pleittcn crvoor dc literatuur op tc vat-
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ten als een v o r m van communicatic, waarbij de schrijvcr zich met een b o o d schap (de tekst) tot de lezer richt. Deze leest de tekst en kcnt daar een betekenis
aan toe. O m die reden stcldc de receptie-esthetica voor om »de lezer« als Liitgangspunt te nemen voor literatuurwetenschappclijk onderzoek. Daarmee
kreeg ook de literatuurgeschiedcnis een nieuwe impuls, omdat men oog kreeg
voor ccn vergcten groep van hoofdrolspclcrs: de historische Iczcrs.""
Het historisch-Iezersonderzoek hccft tot nieuwe inzichten gelcid die voor
literatuurhistorici van belang zijn. Hct bracht aan het licht dat voor een goed
begrip van de literaire communicatic in het verleden kcniiis van dc context
onontbccrlijk is. Historische lezers lazen andersoortige literatuur, en die lazen
ze ook nog eens op ccn andcre nianicr en met andcre motievcn dan wij vandaag de dag g c w e n d zijn. Voor het negentiende-eeuwse publiek bij voorbceld,
was ccn roman vooral goed wanncer de strekking in orde was.'^ De nesthctische kwaliteiten« deden er, in vergelijking met nu, minder toe. Wic kijkt naar
wat het leespubliek rond 1890 als dc literaire top beschouwde, ziet dan ook niet
de Verzen van Herman Gorter bovenaan staan, maar dc deugdzanic Camera
obsi'ura.'"

I^c literatuur lijkt in vrocgerc tijdeii kortom ecu andcre t'unctie tc hebben
gehad dan tegenwoordig. In toenemende mate w o r d t er daarom onderzoek
gedaan naar de context waarbinnen de Nederlandse literatuur gcschrcvcn, uitgegeven en (voor)gelezen werd." Dc schrijvcr en zijn werk worden niet uit het
oog verloren, maar literatuurhistorici zijn zich ervan bewust geworden dat alles met allcs satnenhangt, waardoor ook dc »randvcrschijnseleii« uit hct literaire bedrijf, zoals het mecenaat of de Icesgezelschappen, van betekenis zijn.
Vanuit die optick verdicnen ook de negentiende-eeuwse literaire series een
nadere bestudcring.
Zou deze vernieuwing in de litcratuurwetcnschap niet hebben plaatsgevonden, dan was het onderzoek naar series waarschijnlijk doorverwezen naar een
boekhistoricus. Traditioneel gczien houdt de boekgcschicdcnis zich bezig met
het boek als object, dat wil zcggeii dat men de uiterlijke aspecten van het boek
bestudcert, zoals de techniek van de boekproduktic, de typografic of de d r u k geschiedenis. In het geval van de series, zou dat hebben gelcid tot een studie
naar, bij voorbceld, bijzondere scricbanden of tot ecu bibliografische reconstructie van alle verschenen seriedeeltjes.
Dc laatstc dcccnnia valt er ook in het boekhistorisch onderzoek een opleving
te bespeuren, waarin met name Frankrijk hct voortouw hect't genomen.
Nicuwe vragen werden gesteld, nieuwe wegen bewandeid.'^ De kern van de
vernieuwing zit hem in dc manier waarop de boekhistoricus tegen zijn onder-
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werp aankijkt. Het bock kaii bchalvc als object, ook gczien worden als een
kracht in dc geschiedcnis, omdat boeken tiinctioiieren als ideeendragcrs."
Veranderingen in. bij voorbceld. de boekproduktic kunnen daarom gevolgen
hebbcn voor de vcrsprciding van ideeen. Het gaat dc boekhistoricus niet
/ozeer om die ideeen zelf maar om het gegeven dat deze door middel van hct
gedrukte woord werden verspreid.'•* Veelgclezen vlugschntten en pamtletten
zijn wat dat betreft intcrcssaiiter dan zeldzamc en kostbarc uitgaven. Hoe werden zc gcmaakt, verspreid. en wic hebben ze gelezen? Dc »histoirc du livre«
zoals de Fransc vernieuwers hun benadcring nocnidcii, ontwikkelde een brede
kijk op dc geschiedcnis van hct bock, en heeft de weg vrijgcinaakt voor onderzoek naar dc manier waarop boeken — in dc ruinic zin van het woord —
gcproduceerd, gedistribueerd en gcconsinnccrd werden.
Dc iihistoire du livre« heett wereldwijd navolging gcvonden, ook in Nederland. I'roduktie, distribtitic en consumptic zijn de sicutelbcgrippen van het
huidige boekhistorische onderzoek geworden. Een bclangrijkc figuur in dit
verband is dc drukkcr/uitgever, die uitgaven ciitaiuecrt. produceerr en distribueert. Verschillende Nederlandse boekhistorici hebbcn zich de laatstc jaren
dan ook met uitgcversgcschicdcnis beziggchouden, al moct daaraan worden
tocgevoegd dat de twcede heitt van dc negentiendc eeuw tot voor kort onderbcliclit blcct." Dc zcvcntieiide. achttiende en vroege negentiende eeuw zijn
bcter bedeeld. Het object van onderzoek voor wat betreft deze periode was
vaak een uitgcvcr en dc reconstructie van hct fonds nam daarbij ccn bclangrijkc plaats in.'' De tondsreconstructic is inniiddels ecu vanzcltsprckcnd onderdcel van de boekgcschicdcnis geworden. De t'ondslijst »vormt de basis
voor al het vcrdcre onderzoek".' Pas als deze voorhanden is, kan cr aan het
eigcniijkc onderzoek begonnen worden.
Hct belang van de tondsreconstructic lijkt me evident. Wie een uitgcvcr als
onderwerp kicst, moct toch wctcii wat die uitgcvcr zoal uitgat. Toch kleveii er
risico's aan ecu dcrgclijk »vooronderzock«. Er bcstaat een rccle kans dat vlugschrittcn en pamtletten die niisschien hct nicest \ c r k o c h t werden. nooit achtcrhaald kunnen worden.'" Verder is hct zo tijdroveiid, dat men zich afvraagt
wanncer het eigcniijkc onderzoek nu eens kan gaaii beginnen. O o k is hct niet
.iltijd duidelijk waartoe dc gegevens uit het voorondcrzoc'k bciiut kunnen
worden. Ecu lijst met titels blijft een lijst met titels. zolaiig deze niet in een
context wordt gcsituccrd. Wic zich verdiept in details oindat hij nieeiit dat
keiinis daarwin nodig is om het groterc gchecl te bcgrijpen. ontsnapt niet aan
hct gcvaar dat sommige details allceii in hct lii lit \aii dat groterc gchecl ccn
betekenis kiinncn krijgen.
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Uitgeversgeschiedenis is naar mijn idee gebaat bij ecu bredere benadcring,
waarvan de culturcic en/of maatschappelijke context ccn onderdcel vormt.
Een uitgcvcr zit nu eenmaal niet op zijn fonds als op een onbewoond eilandje.
Hij functioneert in een groter geheel van economische voor- of tegenspoed,
van vraag en aanbod en nicuwe wensen of verlangens. "^ Opvallende verschijnselen zoals de serie-uitgave zijn verknoopt met andcre ontwikkelingen op
(boek)historisch terrein, want in de wereld van hct bock hangt tenslotte ook
alles met alles samen. De onderzoeker dieiit zich van die samenhang bewust te
zijn, maar als hct object van onderzoek een uitgcvcr is, dan is dat wcl eens
moeilijk. Mij lijkt het daarom zinniger het boekhistorisch onderzoek niet tot
de fondsrcconstructic van een uitgcvcr, of in mijn geval tot een serie te beperken, maar met ecu wat ruimere vraagstelling aan het onderzoek tc beginnen.
Dat kan — onder meer — bereikt worden door het boekhistorische onderwerp in ccn literair-historische context tc plaatsen.^" Daar bedoel ik mee dat
het onderzoek zich toespitst op de vraag op welke manier, in een bepaaldc
periode, de produktie, distributic en consumptic van het boek van betekenis
zijn geweest voor de literatuurgeschiedcnis. Enkele onderzoekers hebben
laten zien dat men zo tot nieuwe inzichten en vergezichten kan komen. Zij
onderzochten bij voorbceld de wijzc waarop middelecuwse drukkers de titclpagina gcbruikten als rcclamemiddel, de invloed van dc drukpcrs op de ontwikkeling van middelecuwse literatuur in de volkstaal, of hidden zich bezig
met uitgeversmcthoden om een populair genre, zoals reisverhalen, aan de
behoeften van de lezers aan tc passcn.^' Wat de onderzoekers deden was in hct
kort gezegd een relatie leggen tussen dc vorm en de inhoud. Aan de trits schrijver-boodschap-lczcr wordt zo een nieuw element tocgevoegd: de verpakking
van dc boodschap.
Naar mijn mening is de koppeling van boekgcschicdcnis aan literatuurgeschiedcnis (en omgekeerd) niet allecn interessant, maar in zekere zin ook
noodzakelijk. Als boekgeschiedenis dc »verpakking« aangaat, en literatuur
historic de inhoud, dan ligt dc versinelting van de twee disciplines voor de
hand. Wie bij voorbceld de vcrsprciding van pamfletten als onderwerp kicst,
kan niet om de daarin uitgedrukte ideeen been. Hctzelfde gcldt voor een o n derzoeksobject als dc bouquetrccks-romaiis, die behalve door hun inhoud,
gctckcnd worden door de goedkopc uitvocring en de ongcbruikclijke verkooppunten. Hct is mijn bedoeling om in dit onderzoek dan ook zowel de
vorm van de negentiende-eeuwse scric-uitgavc, als de inhoud ervan te onderzocken. Ik zal nagaan of vorm en inhoud van dc scric-uitgavc in het licht van
de literair-historische context ccn speciale betekenis hebbcn gchad. Ik moct bij
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dit laatstc aantekcncn dat cncrzijds het enornic aantal seriedeeltjes en andcrzijds dc bepcrkte hoeveelhcid sccundaire literatuur over onderwerpen als dc
iicgentiende-eeuwse literaire '>sinaak", mij hierbij iioopten tot ecu globalcaanpak. Wat "vorni" en »inhoiid" betrett is de twcede hclt't van dc negentiendc
ccuw. met uitzondcring van — hoc kan hct ook anders — dc Tachtigers, iiogal
stictmoederhjk bchandcld."
Ncgciiticndc-ceuwsc series zijn m Nederland nog niet eerdcr ondcrzocht.''
Twintigstc-ccuwse reeksen wcl, maar vooral vanuit een bibliografische en/of
een bibliotiele interesse."^ Ecu cnkclc keer worden rccksen in ecu jubilcuniboek van een uitgeverij aangcstipt."- O f we komen ze tegen in studies die aandacht bestcden aan modes en trends binnen de leescultuur, bij voorbceld in het
onderzoek naar de negentiende-eeuwse redcrijkers."" Maar in dit soort studies
wordt verder geen aandacht bestced aan de spccitiekc kcnnierken van seriewerken.
Voor dicpgravciid seric-ondcrzock moetcn we naar hct buitenland. Met
name in Engeland en Duitsland is op dit terrein hct ccn en ander gcpubliccerd.
I ijdens hct inventariscren van hct reeds verrichtc onderzoek werd mij duidelijk dat er geen lijn zit in dc aaiipak van series."' Sommige studies houdcii zich
bezig het met verzamelen van negentiende-eeuwse reeksen"^ of met dc nianicr
waarop ze vandaag de dag in bibliothckcn moetcn worden geplaatst."'' Andcre
bepcrkcn zich tot een serie of tot een soort. bij voorbceld tot hct type dat in
Nederland bouquetreeksen wordt genocmd.'° Over deze publikaties zal ik het
hier niet hebbcn. De spccitiekc invalshock maakt dat ze ver af staan van dc
negentiende-eeuwse praktijk. Er zijn ook studies verschenen die zich nicer in
het algemcen met rccksen hebbcn beziggchouden. Daarin zijn twee tendensen
aan te wijzen. Enerzijds is onderzoek gedaan naar dc comnicrcicle kant \-,\n dc
serie-uitgave, terwiji cr andcrzijds ccn nicer cultuurhistorischc aanpak van
scries bcstaat.
De commerciclc betekenis van de scric-uitgavc had natuurlijk al vcel eerdcr
dc aandacht getrokken in hct bockbedrijf zclt. In F.ngcland verscheen in 1852
ccn brochure over »The commerce of literature", ccn handlciding voor doclmatig uitgcvcn, waarin de auteur over series opmcrkt: »At present, the
only chance (and it is a small one) ot making low-priced books succeed, is by
publishing them as parts ot a scries, whereby they, to sonic extent, advertise
each other, and profit also from the teeling ot dislike in the purchaser to have
an imperfect set ot books."" Series lictcii zich goedkoop advcrtcrcn en waren
bovcndicn ccn middel tot klantenbinding, kan uit hct citaat worden opgemaakt. Hclaas wordt in dc rest van hct bockjc verder iiiets over series gezegd.
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In 1917 verscheen er opnieuw ecu brochure, dit keer in Duitsland, waarin
reeksen werden besproken. In Buchreihen. Fortschritt oder Cefahrfiir den Buchhandel? gaat C . C . Bry na wat voor uitgevers de voordelen van de serieformule
kunnen zijn. Hij wijst in zijn essay vooral op het uitgeversgemak van een serie.
Een serie is een »Vcrlag im Verlage«, volgens Bry, omdat een uitgcvcr de
reeks een eigen signatuur kan geven. Dat zou het mogelijk maken om per serie
een specifieke klantcnkring o p te bouwen. Als dit gelukt is, dan gaat dc serie
werken als een »merk« waar dc klanten blindelings naar grijpen wanncer ze in
de hockwinkcl komen. Bry mcrkt terloops op dat dit effect slechts een hoogst
enkele keer bereikt wordt.'''
Hct axioma dat series voor uitgevers commercicel interessant zijn, is pas in
1982 dicpgravciid onderzocht door M. Rectanus." Zijn studie is gebaseerd op
interviews, want er bcstaat voor zover valt na te gaan geen uitgewerkte
analyse van de voordelen van de serieformule op basis van door uitgevers verstrekt cijfermateriaal. Het onderzoek van Rectanus betrof reeksen van met
name pocketboeken in de periode i960—1980 in West-Duitsland. Geen
negentiende-eeuwse reeksen dus, maar Rectanus' invalshock bevat genocg
aanknopingspunten om er hier toch ruim aandacht aan tc bestcden. Interessant
is de manier waarop hij — zonder daarnaar tc verwijzen — voortborduurt op
ideeen uit de hierboven aangehaalde Engelse en Duitse brochures. '•*
Duitse uitgevers, die in dcjaren i960—1980 opvallend veel series op dc markt
brachten, gingen volgens Rectanus uit van de volgende zakelijke intu'ities:
— een serienaam zou kunnen uitgroeien lot een »nierknaam« waarmee klantenbinding
wordt bereikt
Rectanus laat zien dat in de periode i960—1980 series in het bijzondcr in trek
waren bij een nieuw, Jong en links-georientccrd publiek. De opkomst van
deze nicuwe doelgrocp hing samen met de groeiende wclvaart en de democratisering van het onderwijs. Grotc uitgeversconcerns, die uit fusies waren
voortgekomen, gcbruikten de serie om lets aan hun imago te doen. I^oor
jonge en linkse redacteuren aan te stellen en de serie een frisse naam zoals
» N E U E F R A U « te geven, konden zelfs de meest »rechtse« concerns doordringen tot deze nicuwe bockenkopers. Dc serie werkte zo als ccn uitgeverij binnen een uitgeverij, en de serienaam als een merknaam die klanten t r o k . " Wie
tcvreden was met deel een uit de » N E U E FRAU« ZOU dan gencigd zijn o m ook
de volgende dclcn aan te schaffcn.''' Wanneer dc serie op abonnement verkocht werd, was ccn optimale klantenbinding bereikt.
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— een serie zou inocilijk verkoophare titels en herdriikken onder de aandacht van ecu
hredcrpiihliek kunnen hrengeii
Rectanus maakt duidelijk op welke mauicrcn uitgevers hun best deden de
serienaam tot mcrknaani te maken. Dc merknaam nioest ccn 7ekcrc inhoud,
ccn imago hebbcn. Een scricrcdactie gafdc recks op dit punt ccn gcziclit.' Het
uiterlijk van dc boeken werd cvcneens op dc doelgrocp toegcsneden. Soms
werd het imago van ccn recks ook nog bepaald door ecu progranima dat aangaf wat voor boeken de consumcnt in de serie kon vcrwachtcii. Idcaliter werd
vcrvolgcns met iedcr nieuw deel uit dc reeks ecu vaste groep kopcrs/lezcrs
bereikt. Uitgevers zagen hierin dc niogclijkheid via de scric boeken tc versprcidcii, die deze groep kopers/lczers anders nooit zou hebben aangeschaft.
Hct imago van dc reeks als geheel inaaktc dczc doelgrocp ontvankelijk voor.
bij voorbceld. niocilijk \crkoopbarc genres zoals gcdichtcn. essays of tonccltcksten.''' Dat is ook dc reden waarom vaak herdrukken in ccn scric werden
uitgebracht. Dankzij dc serie konden dczc titels ccn nieuw lezerspubliek bercikcn.
— ecu serie zou — evenals dc hiibeliorciidc rcchiiiu' —goedkoop tc iiiakcn zijii
Serieboeken werden van ecu unitorm uiterlijk voorzieii. Er lioctdc dus maar
eenmaal ccn ontwerp voor omslag en typogratie Liitgewerkt te worden. L^at
maakte volgens Rectanus dc produktie van een serie goedkoop.''' Met het ontwerp kon vcrvolgcns voor de hele serie reclame worden geiii.iakt. Uitgevers
zagen hier ccn bclaiigrijk voordccl in, want ccn advcrtentic voor een enkcl
boek was relatief duur in vergelijking tot wat hct oplevcrdc. Maar advcrtcrcn
voor een scric kon wcl dcgelijk lucratief zijn, aldus hct onderzoek van Rectanus."'' Dc totalc produktickosten konden dankzij het unitormc uiterlijk. dc
nicrknaamtiinctic en de advertcntiekosten omiaag, waarmee ecu scricboek
goedkoper werd dan »losse« boeken. Die lage prijs maakte hct mogelijk ecu
serie in een hoge opiagc uit te geven, waardoor de prijs nog lager gesteld kon
worden. Hct scricboek was in dcjaren i960—19S0 bijna ccn synoniem van hct
pocketbock: uniform, goedkoop en in ccn hogc opiagc uitgebracht.
De bevindingen van Rectanus over dc zestigcr en zcventigcr jarcii komen in
ccn aantal opzichten overecn met de opmcrkingcn van C . C . Bry en die in dc
Engelse brochure. Hct is dus niet ondenkbaar dat voor cic ncgcnticnde-eeuwsc
uitgevers vergelijkbarc economische drijtVcrcn gegoldcii hebbcn. "*'
Zoals gezegd bcstaat cr ook ecu nicer cultuurhistorischc aanpak van hct
seric-ondcrzock. L^aarin blijtt dc comnicrcicle kccrzijdc mccstal buiten bc-
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schouwing, en worden de negentiendc-ceuwse rccksen belicht vanuit het
standpunt van de lezers.
De onderzoekers uit de cultuurhistorischc hoek zijn het er in grote lijneii
over eens dat de opkomst van series in landen als Engeland, Frankrijk en
Duitsland samcnhing met de gestegen boekproduktic in de negentiende
eeuw."*" Het aanbod was groter dan de vraag, zodat ccn voorselcctie voor veel
lezers gcwcnst was. Een serie zou in die behoefte hebben voorzien. De » H i s TORICAL LIBRARY" bood bij voorbceld een keuze uit geschiedkundige
werken, en dc " L I B R A R Y OF F R E N C H MEMOIRS* bestond uit vcrtaalde Fransc
aLitobiografiecn. O p grond van het succes van bepaalde typen series zou j e dus
lets kunnen zeggen over de sniaak of smaakverschuivingen van hct negentiendc-ceuwse lees- en kooppublick."" Het is overigens zaak om dan geen
overhaaste conclusics te trekken zoals het onderzoek naar de zeventiende- en
achttiende-eeuwse »blauwe boekjes" in Frankrijk heeft aangctoond.*''
Verschillende onderzoekers hebben gewezen op het succes van series met
»natioiialc" literatuur.•*• Die waardcring voor het cigcn culturcic erfgoed in dc
vorm van ecu boekenreeks wordt soms in verband gebracht met andcre nationalistischc uitingen op cultured gebied in de negentiende eeuw, zoals het
oprichten van monumenten en het feestelijk herdcnken van historische g c beurtenissen of pcrsonen.''''
Er was daarnaast in de ons omringende landen een opmerkdijkc v o o r k e u r
voor de zogcnaamde klassiekenreeksen.'" Dit waren scries waarin uitgevers herdrukken uitbrachten van boeken die over hct algemcen als tijdioze
meesterwcrken werden beschouwd. Vaak ging hct daarbij om »iiationalc«
literatuur, maar dc nantickeii" waren ook in serievorm gewild. Wat de »klassiekenreeksen" gemcen hadden, was in iedcr geval het feit dat ze uit v o o r n a nielijk nict-contemporaine literatuur waren samengestdd.
Enkele Duitse onderzoekers hebben zich in dit verband gebogen over een
opvallende gebeurtenis in 1867.'''' In dat jaar vervielen in Duitsland de rechten
op auteurs die voor 9 november 1837 gestorven waren. Al die tijd was de uitgcvcr Gotta dankzij aankopen, fusies en familicbandcn in het bezit geweest
van dc auteursrechtcn op hct werk van bclangrijkc schrijvcrs als Goethe,
Schiller en Herder. Hij gaf ze uit in »klassickenreekscn« die, omdat hij geen
concurrentie te duchten had, niet bepaald goedkoop waren. Hij was welbeschouwd dc cnigc die een »klassiekenreeks« kon samenstellen en dat m o n o p o lie maakte dat Cotta lange tijd hct gezicht van de Duitse »klassieken« bepaalde.
O m d a t het voor een groot deel van de bevolking vanwege dc prijs onmogelijk
was zo'n collectic van »klassieken« aan te schaffen, werd de nieuwe wet in 1867
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met gejuich begroct. Er verschenen vanaf dat jaar talrijkc nicuwe rccksen met
auteurs die lecfdcn voor 1S37. Voor het gcniak werden deze alleniaal tot de
"klassiekeu" gerckend. »Klassiek« werd zo ecu vcel ruinicrc bcnanimg voor in
tcite vrijwel alle niet-conteniporainc literatuur. H.J. Sinim heeft zich met dczc
omwcnteling in dc Duitse »klassickenreckseii« beziggchouden. Naar zijn idee
was dc vcrruimde betekenis van »klassick« hct gevolg \au ccn geringe atstand
van het negentiende-eeuwse leespubliek tot dc achtticiidc-ceuwsc literatuur.
Het zou nog niet goed mogelijk zijn geweest tc kiezen wie nu eigenlijk wel, en
wie niet tot dc "klassiekeii" gerckend iiiocht worden.""'^
Richard Altick komt, althans wat Engeland betreft. met ccn vcrklaring voor
dc populariteit van dc »klassiekcnrcekscn«.'" Dc Engelse scries zoudcn ccn gevolg zijn geweest van de uitbreiding van hct leespubliek. Dankzij een betere
scholiiig en nicer vrijc tijd warcn steeds nicer niensen tot lezen geneigd. Lezen
werd gczien als een manier om sociaal hogcrop te komen. Dit gegeven werkte
in hct voordccl van dc i>klassicken«. Dat waren ininiers de werken die oorspronkclijk voor ecu meer aristocratisch publiek geschrevcn warcn. Het was
lectuur met ecu zcker aanzicii. die ook op school werd ondcrwezen. De uitgevers brachten dczc lectuur in serievorm op dc markt, onidat herdrukken door
middel van ecu serie gemakkclijker een nieuwe doelgrocp zoudcn kunnen bcreiken. En juist die nieuwe doelgrocp wildc volgens Altick graag series, want:
"Possession of a shelf or two of books prominently labelled 'Library' gave a
man a plcascnt feeling of added status, however humble his circumstances."'''
Eenmaal opgcnomcii in zo'n »bibliothcek« bchoordceen werk tot het literaire
ertgoed en verkrecg hct ccn plaats in dc pronkkast.
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Dc sccundaire literatuur hectt mij ecu aantal ideeen aan dc hand gedaan, die ik
voor mijn onderzoek als uitgangspunt kan gcbruikcii. Ten ecrste is dc serievorm kcnnclijk voor uitgevers lucratief. Uit Rectanus' onderzoek kwam naar
voreii dat cr dan wcl sprake moct zijn van ccn lage prijs en een hogc opiagc.
Uitgevers gingen ervan uit dat dit te rcaliscren was. onidat ecu scric goedkoop
tc produccren viel en goedkoop geadvcrtccrd kon worden. Scries hadden
daarnaast ccn spccitiekc betekenis voor hct lecsj-iuhliek in dc negentiendc
ccuw. Dat kon dankzij de serie een passeude keuze niakcii uit het gestaag
groeiende boekenaanbod. En omdat series goedkoop warcn, bcrciktcn zc vaak
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nicuwe dodgroepen. De uitgevers en het leespubliek wil ik daarom allebei in
dit onderzoek betrekken. Ik zal nie bezighouden met de zakelijke motieven
van uitgevers in de negentiende eeuw, en de doelgrocp waarop de series werden toegcsneden. Dit om een ant woord te formuleren op de vraag waarom
series in de twcede hclft van dc negenfiende eeuw zo populair werden.
Er is nog een derde punt dat aandacht verdicnt. Kecs Fens hccft ooit in een
lofzang op de serie gerept van »het encboek in vele deleii".'' Series suggereren
ceil bepaaldc cenhcid. Bchalvc hct effect van klantenbinding, heeft dczc »eenheid" ook consequenties voor de waardcring van de opgenomen werken. Uit
de sccundaire literatuur k w a m immers naar voren dat sommige werken, o n dergebracht in een reeks, meer aanzien verkregcn dan wanncer ze afzondcrlijk
zoudcn zijn uitgebracht. Met name van een »klassiekenreeks« zou, volgens Altick, een zeker prestige zijn uitgegaan." Maar met deze »klassiekenrccksen«
was lets eigenaardigs aan de hand. Uit de artikden over het Duitse »Klassikenjahr« 1867 bleck dat uitgevers hct met dc dcfinitic van de »klassicken« niet altijd
even nauw namen. In sommige gevallcn rekten zij het begrip uit tot »alle literatuur van niet-contemporaiiie schrijvers«, alleen maar omdat over die
werken geen autcursrecht verschuldigd was. Uitgevers hadden dus specifieke
bclangen bij de »klassiekenreeks«: enerzijds vanwege hct prestige, anderzijds
vanwege de vrijstdling van het autcursrecht. Er is nog geen onderzoek gedaan
naar de manier waarop uitgevers met »klassiekenreeksen« omsprongen. D c
onderzoekers van het »Klassikenjahr« beperkten zich tot Cotta's monopolie of
hidden hct crop dat men voor een juistc definicring van »klassick" s i m p d w e g
nog niet genocg afstand genomen had tot de achttiende-eeuwse literatuur.
Nederland heeft geen »Klassikciijahr« gekend, zoals in hoofdstuk 2 nog zal
blijken, maar cr bestonden hier wcl een twintigtal "klassiekenreeksen". Hct is
niet ondenkbaar dat ook de Nederlandse uitgevers een zakehjk-getinte definitie van »de klassicken" hantccrden, tenminste als de »klassickcnrecks« hier
eveneens een zeker aanzien genoot. Dit leek me belangrijk genocg voor ccn
afzonderlijke bestudcring. Ik heb daarom het onderzoek in tweeen gedeeld.
Series met het werk van niet-contemporaine schrijvcrs en die met werk van
contemporaine schrijvcrs worden apart behandeld. Niet-contemporain betekent in dit verband »vrij van autcursrecht" en contemporain dus "iiict vrij".'''
Voor beide soorten gcldt dat de samenstelling ervan nader onderzocht moct
worden. Scries werken als ccn zeef, waar — afliankclijk van hct soort gaatjes
— het ene werk doorheen valt en afgevoerd wordt, terwiji het andcre blijft liggen en ccn plaats krijgt in de reeks. Bry en Rectanus noemden de reeks al een
»Verlag im Verlagc". Net als dc uitgeverij in het algcmeen, kan ook de serie in
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hct bijzondcr als ecu literaire iustitutic in de ruimere zin van het woord gczien
worden.•• Literaire institutics, waartoe bchalvc dc uitgeverij, doorgaans ook
de literaire kritiek, hct litcratuurondcrwijs en de litcratuurwetcnschap worden
gerekend. octcncn \'eel imloed uit op het atliakencn \an dc groep teksten die
"literatuur" genocmd wordt.'' Zij kunnen daardoor van vcel betekenis zijn
voor dc reccptic van (al dan niet) literaire werken.
Hct onderzoek naar de werking van literaire institutics is tcr hand genomen
door de empirische literatuursociologic. die in Nederland met name aan de
Katholickc Univcrsitcit Brabant wordt beoctcnd. L^czc richting in dc litcratuurwetcnschap stelt vragen waar hct boekhistorisch onderzoek naar mijn idee
vcel baat bij heett. I )oor niet slechts hct toiids, maar ook dc »werkiiig« van uitgeverijcn tc ondcrzockcn. is hct bij voorbceld mogelijk hct boekhistorisch
onderzoek ecu litcrair-liistorisch kadcr tc geven, waar ik zocvcn voor picitte.
Scries werden door dc empirische literatuursociologic nog niet onderzocht,
maar dc uitgeverij wel.' Omdat dc empirische literatuursociologic bij voorkeur met gegevens werkt die kings empirische weg verkregcn zijn, vallcii
historische onderwerpen veclal uit dc boot. Hct is immers niet mogelijk om
ncgcuticndc-ceuwsc lezers met enquctes tc ondervragen.'^ Dit hoeft geen onoverkomclijke problcmcu op tc Icvcrcn. Hct lijkt inij heel goed mogelijk om
op ccn nicer documcntairc, hcrniencutische wijze de werking van literaire
institutics tc bcstudereii. De vraag is dan in dit verband wat voor model »zcef"
cr werd gebruikt bij de samenstelling van de series, en of dit van invloed was
op dc reccptic.
De dric uitgangspunten die ik heb gekozen: uitgevers, literaire scries en reccptic daarvan. kunnen worden saiuengevat in een onderzoeksvraag: Hoe
tunctionccrdc de literaire serie in het literaire bedrijf tussen iSso—1900? Er zou
zeker vcel voor te zcggcn zijn 0111 niet alleen dc literaire, maar ook alle andcre
soorten series in het onderzoek tc betrekken. Want veel van de bevindingen in
dit boek zijn mogelijk evenzeer op de niet-litcrairc series van toepassing. Ook
nict-litcraire scries kunnen als "instituut" fungcreu, als maatstaf voor dc stand
van de wctenschap op ecu bepaald gebied bij voorbceld.""' Maar om dit na te
gaan moct men thuis zijn in de onderwerpen die in dc serie zijn vcrtcgenwoordigd. O m d a t ik mij nu eenmaal moest bepcrkcn. licb ik de niet-literairc series
buiten beschouwing gelatcn.
Literaire series dus, maar dan rijst de vraag wat er in dit onderzoek ondcr
literair cii scric wordt \crstaaii. Esseiiticcl voor het onderzoek naar het literaire bcdrijt is — wat wordt genocmd — dc nict-cvaluerende beschrijving
daarvan. '" Daar wordt nice bedocld dat "de epigoncn. de drakcn en dc iiiodc-

HET

ENt

BOLK

IN

VELE

DLLLN

23

boeken" evenzeer onderzocht moetcn worden als de literaire toppers. " Ik zal
"literair" hanteren als omschrijving van die werken die zich in het gebied
bevinden van wat nu bellettrie beet en in de negentiende ccuw tot de "fraaie
letteren" gerekend werd.'^'' Enigszins generaliserend vallcn daar onder: fictioneel proza, poezie, toneel, reisverhalen en levensbeschrijvingen. Essays, populair-wctenschappehjke boeken, vaklitcratuur en allerlci andcre non-fictie
worden hier dus niet onder "literair" gerangschikt. Ook jeugdliteratuur, voor
zover dat uit de serictitd op te maken viel, heb ik buiten beschouwing gdateii.
De spreekwoordelijke tijdsdruk maakte deze bepcrking onontkoombaar,
maar niet zonder dat ik hier benadruk dat de jeugdscries beslist verdere bestudcring verdicnen, al was het maar vanwege de opvallend fleurige scricbanden.
Voor het definieren van seric-uitgaven heb ik mij aangesloten bij de Regels
voorde titetbeschrijving. Volgens deze regels is een serie een groep publikaties die
met elkaar verbonden zijn door het feit dat dke publikatie bchalvc haar cigcn
hoofdtitel ook een titel heeft die van toepassing is op de groep als geheel.''^ De
groep als geheel heette dan bij voorbceld "BIBLIOTHEEK VAN NEDERLANDSCHE SCHRIJFSTERS", ccn naam die op elk deel was afgedrukt. Onder de
groepstitd stond dan de eigen decltitd: Schijn en wezen door Catharina van
Rees, om maar een voorbceld te nocnicn. De aanwezigheid van twee soorten
titels is cssentieel voor dc scric-uitgavc zoals deze door mij is onderzocht. We
hebben hier te maken met hct type scric dat, zoals ik op p. 21 schreef, dc opgenomen boeken door middel van de overkoepdende naam van een meerwaarde
kon voorzien.
Het is belangrijk er hier al op te wijzen dat zo'n definiering-achteraf de zaken
simpclcr voorstelt dan ze zijn. Series bleken in de praktijk uiterst lastig te
identificcren. Er bestonden in de negentiende eeuw bij voorbceld nogal wat
verhalcnbundels die over verschillende delen waren uitgesmeerd. De verzamcling kreeg dan een overkoepdende naam als Zedelijke verhalen, Hedendaagsche auteurs of De globe, maar de afzonderlijke delen moesten het zonder eigen
titcl stellen. Wel gafdc uitgever in sommige gcvallen een opsomming van de
opgenomen verhalen of auteurs. Deze verhalen waren gewoonweg te kort om
als afzonderlijke uitgave te kunnen bestaan. Er is in zo'n geval geen sprake van
een uitgeverstactiek om afzonderlijke werken ondcr ccn aantrckkclijke noemer samen te brengen in een serie. Dit soort bundcls valt daarom buiten mijn
onderzoek. Hetzelfde gcldt voor de vaak meerdehge bloemlezingen.** Ook
reeksen die door een auteur gcschrcvcn waren, bleven buiten beschouwing.
'Verzamclde werken en rccksen van auteurs als Jules Verne zijn een door de
auteur zelf, en niet door de uitgever samengestdd geheel. De overkoepdende
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titcl kan in zo'n geval niet gczien wordcn als een poging de delen een zcker
aanzien te verschaffen. '" Oiii hct nog \\ at ingewikkelder te niaken \\ ijs ik er
op. dat er series bestonden van vcrzamelde werken van vasduUcndv autcurs.
Sijtiioffs »so-f:ENTS EDI rih« is daar een voorbeeld \ a n . Hier gaat het dns toch
oni een uitgeversselectie, zodat dit s o o n reeksen weer wcl in het onder/oek
wordt betrokken. Ondanks deze voorzorgsniaatregeien, hleet liet sonis niocilijk oni een serie-uitgave als zodanig te herkennen. Er liebben in de ncgcnriende eeuw tal van tnengvormen bestaan, die lastig ondcr te brengen vvaren.
Ik koni daar in hoofdstuk i nog op terug.
Tot slot nog een woord over dc negentiende-eeuwse uitgever. Deze bestond
in feite met. Negentiende-ecuwcrs sprakcn doorgaans niet van nitgevers maar
van boekhandclaren. Een boekhandelaar kon verschillendc functies uitoetencn, en bet nitgeven was daar een van. Oaarnaast was bij vaak ook drukker, en
boekverkoper en zwaaide hij de scepter over een zetterij en een binderij. Bovendien vcrkoeht iiij in zijn winkel dikwijls nog allcrlci aiiderc artikelen die
niets met bocken tc maken hadden. Wei is inniiddels aangetoond dat er in de
twecdc helft van de negentiendc eeuw sprake is van speeialisatie in dc genocnidc functies.'''' We konicn dan vaker dc benaming »uitge\cr« tegeii. niaar
de term xboekhandclaarn blijft in gebruik. Voor de man of vrouw die in de
winkel stond, gebruikte men de naani xdebitant". O m d a t vandaag de dag een
boekbandelaar staat voor degcne die in ceii winkel boeken verkoopt, kan dit
verwarring scheppcn. Ik zal daaroni spreken van »uitgever« wamicer ik het
heb over dc boekhandelaar in zijn tunctie van uitgever, en van »boek\'crkopcr«
wannccr ik de winkclicr bedoel.
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Onistrceks iSso breckt in Nedcrland, zoals we nog zullcn zien, i.\\: scrietorniule door. In hct cerste hootdstuk wordt nadcr ondcrzocht waar deze strategic uit voortkwam. l.^e literaire serie uit de twecde hcltt van de iiegentioide
eeuw liect't versehilleiide voorlopcrs gehad, die elk op huii cigcii manicr de
nitgevers en/of het publiek van nut gewecst zijn. Hct ondcrzock naar deze
voorstadia nioet wordcn gelczen als een aanvulhng op het nicer hedendaagse
ondcrzoek van Rectanus. He hcrkonist van de scrietormuk' kan ondcr nicer
inzicht gevcti in dc mate waarin deze ook vrocger als uitgevcrstactiek hcctt
gefungeerd.
Hootdstuk 2 gaat over dc gestcgen bockproduktic in de twecdc helft van de
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negentiende eeuw, die imniers door de anderc onderzockers als dc oorzaak
van dc opkonist van series werd beschouwd. Dit oorzakelijk verband kan niet
in de vorm van een statistiek van de boekproduktie wordcn afgehandeld. H e t
is tevens van belang om de motieven van nitgevers en publiek te achterhalen.
In tijdschriften, prospcctussen, brievcn, voorwoorden en dergelijke, probeer
ik dc bedoelingcn van de uitgever en de wensen van hct publiek terug te vinden.
hi hoofdstuk 3 staan de series met niet-contemporaine literatuur centraal. Ik
zal nagaan waar de interesse voor dit soort series vandaan kwam, hoe ze w e r den samengcsteld, en door wic. Vcrvolgcns beschrijf ik de receptie van de series door de literaire kritiek. Genoten deze reeksen een zckcr aanzien en war
had dat voor gevolgcn? Aan de hand van het profiel van de doelgroep, zoals de
nitgevers dat formuleerden, en de oplagen en verkoopcijfers zal ik probercn
lets over het leespubliek van deze reeksen te zeggen.
Hoofdstuk 4 is aan de series met boeken van contemporaine schrijvers gewijd. Ook hier zal ik nagaan of de literaire series specifieke wensen van het
leespubliek vervulden, en zo ja, wclke. En wat wilden de nitgevers eigenlijk
met deze reeksen? Hoe werdcn ze samengcsteld en op wclke doelgroep w e r den ze toegespitst? Ook hier komt de receptie door de literaire kritiek en het
eventucle succcs van de reeksen aan de ordc.
In het slotwoord kom ik terug op de vraag naar het functioneren van de literaire serie in het literaire bedrijf, en worden de punten gesignaleerd die nader
onderzoek verdienen. In de Biilagen, waaraan een vcrantwoording voorafgaat,
geef ik een lijst van Nederlandse literaire series uitgegeven in de periode
1850—1900, alsmcdc een opgavc van dc titels die in de in hoofdstuk 3 besproken »klassickcnreeksen« zijn verschencn.
1 G.W. Ovinlc, »De opgang" in; Obbc- hij sprak over vcrkoopiiictliodcn en-technieina, P.F.J., M.C. Kcyscr, H. dc la Fontaine ken in het bockbcdrijf. Mullcr bcwccrt in zijn
Verwey c.a., Boekai in Nederlaiid Amsterdam artikel dat een verkoDpmcthodc als de colpor1979. Citaatop p. Si-82. In dc noten volstaik cage niteindelijkm het nadeel van dcbockhan- waar mogelijk - per hoofdstuk met een vcr- del werkt, omdat zij boeken aan het publiek
kortc titclbcschrijving. Meer gegevens vindt opdringt. Colportage is niet cons nodig,
men in de lijst van geraadplccgdc literatuur.
schrijft Muller, en bij wijzc van voorbeeld
2 H. Furstner, Cfschichtc dci Hicdcrtiitnii- noemt hij een Engelsc serie-uitgavc die zonir/icMBf/c/i/ifjni/c/i" Wiesbaden 1985, p. 79.
der colportage, maar dankzij »goed uitge3 F. Muller. »Een enkel woord over versbeleid« een verkoop van maarlicfst Soooa
volksbibliothckcn-volkslcttcrkunde-colpor10.000 exemplaren wist te bchalen. Ovink en
tagc« Praklisclif I'olki-nliiimiak Haarlem 1862, Furstner hebbcnvermoedelijk deze laatstcopp. 155-172, i.h.b, p. 169-170. Muller schrccf merking uit dc context gelicht, en geconcluzijn artikel naar aanlciding van een bezoek van deerd dat een serie pas lucratief is, wanneer cr
de Engelsc uitgever W. Chambers, met wic 8oooa lo.oooexemplaren van verkochtzijn.
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4 Z i c de BijLi\ic II aclneriii dit Imck waarin
alleen al ruini 220 li!ci\uic scricwcrkcn o p ^ e n o m c n zijn.
5 \'ietiii':<hhui I'oor licn hocklhuukl 1S9S nr
70. p. 423 (hierna a f g e k o r t tot-V/Vino/i/.iJ;.
6 A l d u s Paul V a i e r y . gecitecrd bij M . U .
van B u u r e n . Filosofic v,vi dciil\;c)nciiv Unraiiiurir('ft'i/.H"/;i);'Leiden 19SS. p, _S4.
7 Z i c v o o r een m o o i voorbeeld van dczc
kritiek W.J. van dcr Pa.irdc. "F.vokitic der
evakmtic. Max Havchuu- en hct kteraiie w a a r deoordecl'^ Over Muliainlil
197S, p. >»;-^9.
S Z i c bij voorlK-cKl j . j . Khx'k. Over Wnrhvr _iii\<clirci'cn... Sciivrlandsc rcaaics op Cot'fhc'y Wcrllwr 1 7 7 5 - 1 ^ 0 0 . Ihovi'c v,iii lii>rorisili
rcccptic-oiuici~ofk 2 dclcn U t r e c h t i»;Sv
i) Z i c W. van d e n B e r g , "Uc "vorige
c c u u ": bijna vcrledeii tijd. O v e r de N o o r d n e d c r l a n d s e s t u d i e van d c n e g e n t i e n d e e c u w " in:
Colloquiiini over dc hceldvoriniiisi ''""^ ''' N'^'*
eaavill I liiauderviiGent
I9y2-a, p. .•i0-'')7.
10 Z i e de uitslag van een enquete. o n d e r
a n d e r c g e p u b l i c c e r d in De Xederhuid<(he spectiiior, 2 januari 1S92.
I 1 Z i e W. van den B e r g . "I.iteratuurgeschicdeiiis en c u l t u u r g e s c h i e d e n i s " Spel^iiStor
i 6 ( i ( ; S A - i g S 7 ) , p. 2 y - 4 0 e n i d . Op.cil. iyy2-a.
12 " [ • • . ! the story is about s o m e t h i n g
o t h e r t h a n the h i s t o r y o f a t e c h n i q u e . It has t o
i.\o w i t h the effect o n E u r o p e a n culture [•-•]".
aldus Lucicn F c b v r e in het s p r a a k n i a k c n d e
The coiiiiui; of ilie hooh. I'lie inipiwt of priutiiisi
i^f,o-ii>oo. o o r s p r o n k c l i j k in het Frans \ c r s c h e n e i n n 19SS. Geciteerd naar dc h e r d r u k uit
lyyo. p . 12.

.<elici! hoei<haiideL '^edureiide de halve eeiuv ;^'-{i'iSSo A m s t e r d a m , dat al in 1SS6-1SS7 v c r schcen. M e e r recent zijn alleen e n k e l e a r t i k e len v e r s c h e n c n . o n d e r a n d e r c : B . P . M . D o n g e l m a n s . " O v e r boekenslijter^. b o e k v e r k o pcrs en n i t g e v e r s in d e n e g e n t i e n d e e e u w . E n kele o n t w i k k e h n g c i i " m: K l o c k . J . J . en W. W.
M i j n h a r d t (red.). De produitie. dislriluilie eii
eou<uii!p!ie van culniiir A m s t e r d a m 1991. p.
l o i - i 16; G. L e e r d a m . " U i t g c \ c r s t o i u K al'bockhaiidelsbroii | . . | ( ' De iie\^eiilieiide eeuw 13
(19X9) nr 3, p . 167-1 S3: I', Eiult o v e r "Ciorter
en zijn u i t g e v e r , VersUiys" Mooi'^ehnihi, leeuw
A m s t e r d a m 19S6, p. 3 0 - s i : K. G r i n i b e r g c n .
" G e o r g e L o d e w i j k Fniikc. \ a n krullcnjongcn
tot k r a n t c m n a g n a a t " Het oo_<^ in V cc//S ([991)
nr 2, p. 4 3 - S 3 : L. K u i t e r t . •'Itc s e c o n d - h a n d
h a n d c l , een d o o r b r a a k o p hct gebied van
g o e d k o p e literatuur*' Dc iic\;cntieiide eeiiiv i s
( i 9 9 i ) n r 4 , p . i Ss-202; 1.. Kuitert. i>'Wij w i l len N i c u w e ( i i d s e n ziin. c'cst ca! H e t ideaal
van
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heiiwereld S {1992) nr _S. p. 215-223. T y p i i grafisch o n d e r z o e k met b e t r e k k i n g tot dc
t w e e d e helft van de negentieiulc e e u w is \-crricht d o o r E. Braclics, He! hoch al< ineu]i'C
kunst. Een studie in An Souvcaii U t r e c l u 1973.
U i t g e v c r s k o n i c n bicriii alleen /ijdclings tcr
sprake.
16 Z i e b i j v o o r b e e l d C^.S. I a n k h o r s t . Reiiiier Lecr.^, iiit^^ever eu Itoeki'crkoper te Roficrdani
(lO^-f-iji^l.
Een Euvopees oEihvairc" en zijn

Jouds A m s t e r d a m 19S3; P . G , Hoftijzcr, F.ni^che hockverkopers hij dc hcurs. Dc j^cscliiedenii
I'aii dc Ani<icrdanisv hockimndci^ Bruyniiii^ en
Met
uiigchrddcciij^cannotecrde
13 Z i c hct o v e r z i c l u s a r t i k e l van U. D a r n - Swart itjyijz^.
fondsrecoiistructics, iiisortitncntslijitcn
en dc uitt o n . " W a t is de geschiedenis van het b o c k ? " ni
•^ave van ecu belamiriike hockliniidel>i'orrc>poiiDe l^ii< Villi lAiiiiourefle A m s t e r d a m lyyo. p .
(/fj/nV A m s t e r d a m i 9 H 7 ; J . l i . H . Alblas, /o/dnj103-126.
}ic< Boekholt (i636-i6gjil,
The first
Duuhpublis14 Z o kan de u i t v o c r i n g van ccn bt)ek van
her of John Bunyaii and other Hiij^Hsh authors.
betekcnis zijn g e w e c s t , w a t zich vcrvolgcns in
IVitli a descriptive hihlio_<^rtiphy ofluspnldicaiioiis
dc v e r k o o p c i j f e r s w c e r s p i e g e l t . w a a r m e c hct
N i c u w k o o p 19S7; B . P . M . D o n g e l n i a n s , /ucerste s t a d i u m van de receptie in kaart kan
w o r d e n g e b r a c h t . Z i c v o o r ccn klein v o o r - hanncs Iinmerzeel junior (1776-1 $^1). Met hcdrijt
ran ecu uitiievcr-hoekhandelaar
in de ecrste helft
beeld m e t b c t r c k k i n g tot D a r w i n s Hetoiif>laaii
der <oor!eii (i860) en d e o p g a n g van het d a r w i - ran de negentiende eeuw A n i s t c K c c n 1992.
n i s m c in N e d c r l a n d ; L. K u i t e r t . ""Cieengroo17 B . van Selm. Iii::iihten eii rcrt^'cc/V/ifcn .
tcn o p g a n g ' . Een v o c t n o o t bij hct D a r w i n - Zes heschouwiniien ovei het onderzoek naardcj^es y m p o s i u m i y y 2 " De neiietuiende eeuw \~ sehicdenis van de Scdcrlandse hockhaiidel A m (1993) nr 2, p. S7-93.
s t e r d a m 1992. p 13.
18 Van Selm n o e m t dit dc " p a r a d o x " ach15 W e m o e t e n het n o g altijd doen m e t het
b t a n d a a r d w e r k van A . C . K r u s e n i a n . Bouw- tcr de t o n d s r c c o n s t r u c t i c . \\\n S e l m . Op.iit.
<iol!e}i voor een <^e<chicdefii< van deu S'ederlaud- 1992. p. 2S.
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19 ZieDarnton, Op.cit. 1990. p. 107.
goede boek Amsterdam 1989, p. 26-27.
20 Ik icken daarbij aan dat men hier de
26 W. van den Bergen A. dcBruijn, »Nenoemer wliterair" ruim moetopvatten, omdat gentiende-eeuwse rederijkerskamers, een indaar in vroegcrc ecuwen vccl meer onder ver- ventarisatie« De negentiende eeuti/ 16 (1992) nr
staanwerd dan tcgcnwoordig. Zic ook p.23.
4, p. 163-184; Vergelijk A.J. Onstenk
21 Rcspccticvclijk Y.G. Vcrmeulen, Tot "Christelijke scricboeken - series christelijkc
profijt en^enoe^^en. Motiverin^en voor de produk- boekenwin:Kraan, R.G.K. (red.), Omzienmet
tie van Nederlandstali^e ^edrukte tekstcn. 1477- een glimlach. Aspecten van een eeuw protestantse
(5^0 Groningen 1986; H. Pleij, »Dc betekcnis /t'e5c»/(WHrDenHaag 1991, p. 155-227.
van de beginncnde drukpers voor de ontwik27 Tckencnd in dat verband is hct fcit dat
keling van de Nederlandse literatuur in »series« als trefwoord niet voorkomt in biNoord en Zuid« Speklator 21 (1992) nr 3, p. bliografieen van wctenschappclijk ondcr227-265; G. Verhoevcn, »'En koopt er gccn zock.
dan met dees fraaie Facm' . De reisuitgaven
28 Bij voorbeeld Books in series 1876-1 g^g
van Gillis Joosten Sacghman« Literatuur 9 New York 1982; M. Sadleir, XlXth century
(I992)nr6, p. 330-339.
fiction: a bibliographical record based on his own
22 Ik heb hct dan over studies die grotere collection New York 1969; W.B. Todd,
vcrbandcn in kaart brengen, individuen als »Booksinserics« in: Peters, j . (cd.), Collectible
Multatuh hebben over aandacht niets te kla- books: some new paths New York/London
gen. Kort voor het ter perse gaan van dit bock 1979, p. 68-95.
verscheenj. Bel, Nederlandse literatuur in het fin
29 S.H. Lee, Serials collection development:
de siede Amsterdam 1993, dat in ieder geval choices and strategies Ann Arbor 1981. Dat zo'n
meer licht werpt op de jaren 1885-1900. T. publikatie geen overbodige luxe is, bewijst
Anbeek en J.J. Kloek behandeicn in hun Lite- het feit dat series soms wel, soms niet onder de
ratuur in veranderiiii> slechts 10 autcurs. Zie serienaam in computercatalogi worden opgeovcrigensook noot 15.
nonien. Een uitzondcring hierop is de catalo23 £r bcstaat ccn bibliografie van een ne- gus van de Provinciale Bibliotheek in Leeugentiende-eeuwse serie, namelijk van hct warden, waar een aparte ingang op serienaam
bestaat.
»KLASSIEK, I.ETTERKUNDIG PANTHEON«,
verschencn in Dokumentaal 9 (1980), p. i i i 30 Zie bij voorbeeld H. Bausinger, »Zur
124 en samengcsteld door M.B. Gecrs-Meu- StrukturderRcihenromanew Wirkendes Wort 6
lenbroek, H. Labots en M. Geesink. Zie ove- (1955/56), p. 296-301; D. Couegnas, Introducrigensook Kuitert, Op.cit. iggi.
tion a la paralitterature Y^dtus 1992, p. 53-72.
24 Zie bij voorbeeld C.J. Aarts, »Biblio31 J. Chapman, Cheap books and how to get
grafischabc« en »Bibliografie« in: Aarts, C.J., them. Reprint van een artikel uit dc Westminster
A. denDoolaard, K. Fense.a., Hetsalarnander- reviewnpn\ 1852. AanwczigopdeBibhothcek
hoek igj4-igS4 Amsterdam 1984, p. 37-2i4en van de Koninklijkc Verceniging tcr BevordeS. Hubrcgtse, ^Nederlandse pockets verza- ring van de Belangen des Boekhandcls, U . B .
melen« De boekenwereld 3 {1987) nr 3, p. 79- Amsterdam (hierna Bibl. van de Kon. Ver.).
90.
Citaatop p. 9.
25 Bij voorbeeld W.F. Kalkwiek, Groeien
32 C.C. Bry, Buchreihen. Fortschrilt oder
in de tijd Zutphcn 1992 {over W.J. Thicme), p. Gefahr Jiir den Buclihandel? Gotha 1917. Een
48, p. 79-80, C H. Bohu en zijn oppoli^ers Haar- exemplaar van dc brochure bcvindt zich in de
lem 1952, p. 65. Meer uitgebreid is hct over- Bibl. van de Kon. Ver.
zicht van L. Simons in hct Gedenkhoek der We33 M.W. Rectanus, Literary series in the fereldbibliotheek ig05-igi^ Amsterdam 1915, p. deral republic ofGermanyfrom ig6oto ip^f) Wies13-37- Simons heeft veel aandacht voor bui- baden 1984 {di.ssertatic).
tenlandse reeksen en merkt op »dat dc tijd cr in
34 Rectanus noemt Bry en Chapman niet
ons land lang niet rijp voor was.« (p. 24). Dat in zijn lijst van geraadplccgdc literatuur.
zoupas het geval zijn gcweesttoendcW.B. in
3 5 Een Nederlandse enquetc uit 1961 be1905 van start ging. Zie voor problemen met vestigt Rectanus' bcvindingen. Mcnsen ontbetrekking totjubilcumbocken als boekhisto- houden de serienaam gemakkelijkcr dan dc
rische bron F. de Glas, Nieuwe lezers voor het naam van de uitgever. Mensen en boeken. Een
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onderzoek naar koop-, lees- en studie-gewoontcn tekstcn, waarvan ccn deel oorspronkclijk
's-Gravenhage 1961, p. 201.
voor een aristocratisch publiek was bedocld.
36 Volgcns Rectanus grocide de ge- Dc uitgevers probeerden met behulp van allcrlci tekstingrepen dc bockjes aantrekkelijk
noemde reeks » N E U E FRAU« inderdaaduittot
een »merk<'. Rectanus. Op.cit. 19X4, p. 113- tc maken voor een bredcr publiek. Erzijnaan114 Zie voor de merknaamfunctie van scries wijzingen dat ze in ieder geval ook bij dc steook het onderzoek van F. Tielebier Langen- dclijkc burgerij aftrek vonden. Inniiddels
scheidt, IVerhung fur deutsche Gegcnw art slit era- heeft dit geleid tot een verandering van oprur Frankfurt am Main 1982, waarin de relatic tick. Niet hct publiek. maar het beoogde putusscn uitgcvcrsrcciame en caiionvorming bliek m o c t - b i j gebrek aan bctcr-achtcrhaald
wordt blootgelegd. Zie voor reeksen i.h.b. p. worden, aldus R. Chartier. Hij stelde voor
om de vormgcving van de "bibliothcquc
125-127.
37 Rectanus, Op.cit. 1984, p, 139-142 en bleue" vooral als een uitgeversstrategie op tc
vatten (zie hoofdstuk i, p 35). R. Chartier,
p. 147. Zie ook Kuitert, Op. cit. 1992.
Lectures et lecteurs dans la France d'Ancien Re^'S, Rectanus, Op.cit. 1984, p. 80.
gime Varis 1987.
39 Rectanus, Op.cit. 1984, p. 123-124.
40 Rectanus, Op.cit. 1984, p, 118-119.
Zie ook Tielebier Langenscheidt, Op.cit.
1982, p. 125-127.
41 Vergelijk het op inarxistische leest geschocide Modes of production of I'icforian novels
van N . N . Feltes, Chicago/London 1989,
waarin cnkcle negcntiende-ecuwsc uitgeversstrategicen met het opkomcnd kaptitalisnie
wordcn verbonden.
42 R. Wittmann, Biicliinarht mid Lekiiire
iiii u^. uud ig. jahrhutidert 'Liibingcn 1982, p.
123-128;R.D. Altick, The English common reader Chicago 1957, "Introduction" en p. 264276; R.D. Altick, "From Aldine to Everyman: cheap reprint series of the English classics 1830-1906" Studies in bibliography XI
(1958), p. 3-25; L. Howsom, "Sustained literary ventures. The series in Victorian book
publishing" Publishing history XXXI (1992),
p. 5-27; S.H. Steinberg, "Popular series" Five
hundred years ofprhiiing Middlesex z.j., p. 2472SS.
43 Howsom, Op.cit. 1992 hccft dcncgenticnde-eeuv/se series met dit doel geinventarisccrd. Tot 1871 waren series uit de (door
Howsom nogal vaag omschreven) categoric
"Standaardwcrken" het meest in trek. Daarna
vcrloor deze categoric terrein aan dc »iiu)derne klassieken" en aan onderwijsboekcn.
"Oudc" klassickcn zittcn in aantal ondcr deze
drie. maar dat aantal is wel tamelijk constant.
44 Deze bockjes. die in dc zeventiendc en
achtticndc eeuw achtcreenvolgens door verschillendc uitgevers op dc markt werden gebracht. werden in ecrste instantie door onderzockers als »volkslectuur<' beschouwd. Dc
"bibhotheque b l e u c bevatte ovcrhckcndc
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45 Ondcr anderc R.E. Cazden, "(^hcap
reprints of German literature" A social hislory
oj the German booklrade in America to the civil
war Columbia 1984, p. 293-343; B. Sippel
Amnion, "Die Auswirkung der Beendigung
des sogenanntcn cwigen Vcrlagsrcchts am 911 1867 auf die Editioncn deutscher 'Klassiker"'< A.G.B. 1974. p. 349-416; D. Milo, >>Lcs
classiques scolaires" in: Nora, P. (ed.), Lcs
lieux dc mcmoire IF La uaiion Paris iy86, p.
517-562; Wittmann. Op.cit. 1982, p. 123-128;
Kuitert, 0/5.[/f. 1992.
46 Milo, Op.cit. 1986. VcrgelijkJ. Hank.
Het roemrijk I'liifcr/iJfd/Amsterdam 1990,
47 Howsom, Op.cit. 1992; Sippel Amnion, Op.cit. 1974; Milo. Op.cit. 1986; Wittmann, Op.iit. 1982. Voor Nedcrland vergelijk Kuitert, Op.cit. \<j*ji.
48 Sippcl-Ammon, Op.cit. 1974; P.
Frank. "Chaneen und Gefahrcn von Klassiker-Ausgaben« Merkur. DeutscheZeiischriflfiir
europdisches Denken XVII (1963), p. 12011207; R. Wittmann, Geschichtc des dcutschen
Buchhandels. Ein Oherhlick Miinchen 1992, p.
246-248.
49 Zie H.J. Simm. »Zur Sozialgcschichtlichen und editionsphilologischen Stcllung
sogennanten Lese- und Studienausgabcn
deutscher Klassiket" in: Stotzel, G. (hrsg.),
Gernianistik. Forschungsstand und Perspectiven
London/New York 1985, p. 369-384. i.h.b.
P-372.
50 R.D. Altick. Op.cii. 195S. p. 3-25.
51 Altick, 0;;.m. 1958. Citaat op p. 12.
<,2 K. Fens, "Reekscu" De volkskranl 23
januari 1993 (Folio).
53 Zie overigens voor het prestige van
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'*klassieken« voor uitgevers: P. Bourdicu.
"The production of belief: the contribution to
an economy of symbolic goods« Media, culture and society [980II, p. 261-293 i h . b . p. 283
en noot 3.
54 Het betreft hier uiteraard een gesimplificeerdc schcidslijn, cffectief voor negentiende-eeuwse uitgevers en twintigsteeeuwse onderzockers. Of hct negentiendeeeuwse leespubliek met dit criterium bekend
was, is nog maar de vraag. Voor een uitvocrige behandeling van het negentiende-eeuwse
»auteursrccht« verwijs ik dc Iczer naar hoofdstuk 2, "Goedkope sclcctiemogelijkheden«.
55 Literaire institutics zijn »de instantics
die deel hebben aan de produktic en verspreiding van tekstcn en aan het vormen en vcrkondigen van opvattingen over die tekstcn.«
De Glas, Op.cit. 1989, p. 25.
56 Vergelijk P. Bourdicu, La distinction
Paris 1979.
57 Zie De Glas, Op.cit. 1989.
58 Dat het de moeite loont om dcsondanks zo ver mogelijk terug te gaan in de tijd,
blijkt uit Een leesorgel, dat was ik! Amsterdam
1986. In dit vcrslag van een oral-history onderzoek, verricht aan dc Un. van Amsterdam
onder begeleiding van Marita Mathijsen,
staan de uitkomsten van interviews met wbcjaarde« Nederlanders, die herinneringen ophaalden aan hun Iccsgedrag in de jaren '30.
59 Zie hiervoor een artikel van J.L.
Kyinski, "John Moricy's "ENGLISH MEN OF
LETTERS" series and the politics of rcading«
Victorian studies 1991 (winter), p. 205-225.
Deze serie bevatte volgens de uitgever de
standaard-culturele bagagc van de beschaafde
Engelsman. Het ging daarbij om non-fictie.

Kyinski wijst crop dat de serie al spoedig ook
daadwerkelijk als instituut fungecrdc.
60 Zic Van den Berg, Op.n7. i992-a,p.6i
en W. van den Berg en P. van Zonneveld,
»Voorwoord« in: id. (red), Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw Utrecht 1986, p. 711.

61 Zie voor het citaat N . N . , "Querido:
Portugees voor 'geliefde'« Literatuur g (1992)
nr 4, p. 248-249.
62 In de negentiende eeuw verstond men
onder »literatuur« ook werken die wij vandaag de dag daar niet toe zouden rekenen, bij
voorbeeld historische en taalkundige pubhkaties. Zie voor deze kwestie Berg, W van den
')Het hteraire genootschapslcvcn in de cerste
helft van de negentiende ceiiw« in: Van den
Berg en Van Zonneveld, Op.cit. 1986, p. 1246 i.h.b. 1100125. Zie voor problemen met het
begrip "literaire alsselectiecriterium voor wat
betreft de negentiende eeuw ook M. Mathijsen, "Bibliografie literaire tijdschriften i.
i8oo-i8o9« De negentiende eeuw i (1977), p.
13-26, i.h.b. p. 15.
63 Kegels voor de titelbeschrijving 11 p. 20
(een uitgave van het NBLC) Den Haag 1978.
64 Hadden de verschillendc delen elk een
afzonderlijke titcl, zoals Middeleeuwen of
Proza dan vicl dc blocmlczing weer wel binnendedefinitiecn vcrkreegzecenplaatsinhet
onderzoek.
65 Waarbij ik aanteken dat een auteur de
uitgave van zijn "Vcrzamelde werken« waarscbijnlijk als een zeer prestigieuze aangclegenhcid zal hebben beschouwd. Een nadcr onderzoek naar dit type uitgaven lijkt mij uitcrst
zinvol.
66 Dongelmans, Op.cit. 1991, p. 104.

NOTEN

Dekast van Krusenian. die in dc Bibliotheek van dc Verceniging, U.B. Amsterdam te
bcwonderen is. (foto Chris van Hours)
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V O O R L O P E R S VAN DE N E G E N T I E N D E - E E U W S E L I T E R A I R E S E R I E S .

e Bibhothcek van de Koninkhjke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam is in het
gelukkige bezit van de kast van A.C. Kruseman. De fraai
beschilderde kast bevat een groot deel van dc boeken die deze
negcntiendc-ccuwse uitgever tijdcns zijn Icvcn uitgaf. Wie de deurtjes opendoet, zal ogenblikkelijk de negentiende-eeuwse series opmerken. Kruseman
heeft verschillende serie-uitgaven op zijn naam staan. In de kast zijn ze te herkennen aan hun gelijkvormigheid, want Kruseman gaf zijn series elk een kenmerkende boekband, formaat en typografie.
Dit bceld van de met uniforme bandjes gevulde antieke boekenkast zal
velen bekend voorkomen. Staan er niet rijcn, plankcn, kasten vol met uniforme reeksen in, bij voorbeeld, debibliotheekkamer van paleis Hct Loo of de
achttiende-eeuwse »boekzaal« in het museum Meermanno? Wie daar aan
denkt, vraagt zich misschien af in hoeverre series specifiek negcntiende-eeuws
zijn. Sterker nog, het lijkt wcl alsof er vroeger alleen maar series werden uitgegeven. Het is zeker waar dat scriewerken in dc ruime betekenis die het woord
heeft in de omgangstaal, van alle tijden zijn. IVIaar deze vorm kreeg in de loop
der eeuwen allerlei variaties en verfljningen die voor dit onderzoek van belang
zijn. Wie bij voorbeeld in een oude gelcerdcnbibliothcck gelijkvormige banden opcnlcgt, zal zien dat hct binnenwerk (papier, typografie, formaat) vaak
Hiefgelijk is. Voor 1800 was het gebruikelijk dat een bockcnkoper zelf zijn boeken het binden. En had hij daar een vaste binder voor, dan konden op verzock
de boeken op dezelfde wijze gebonden worden, hetgeen dikwijls gebeurde. In
zo'n geval gaat het dus niet om een uitgevers-serie, maar om een door de
koper zelf geconstrucerde bandenverzameling. Een harmonisch ingerichte
boekenkast was een van de genoegens waar een gefortunccrde verzamclaar
zijn geld aan uitgaf
Deze smaak voor uniforme bandcn zou men kunnen beschouwen als een
voorbode van de aantrckkingskracht die de latere series moeten hebben gehad.
Het hoe en waarom van deze voorliefdc is moeilijk te achterhalen. Misschien
verhoogden gelijkvormige bandcn wel de status van het bockenbezit. Het
ging in de barokke achttiende-eeuwse bibliotheek vaak om dc uitstalling van
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ccn grotc collcctie boeken. in plaats van om dc iiidividuclc titcls. Dc vcrzamcling stond d.iii voor dc uiiivcrsclc kciinis. die in verschillendc catcgoriccn (Ices:
verschillende soorten bandcn) was ondcrgcbracht. F.r warcn ook verzamclaars
die alleen hun lievelingsboeken van een unitormc band lictcii voorzien.' En
weigestelde bibliofieleii lietcn soms hun tamilicwapen op dc handcn atliccldcn. Dc licic collcctie werd zo gciinitoriiiccrd. Dit was ccn manicr om dc bockciiverzanicling over vele geslachten hceii bijcen tc houden."
Er zijn nog nicer keiimerken van de negcntiende-ecuwsc literaire series aan
tc wijzcn in de bockproduktic uit vroegcrc pcriodcn. Mccrdelige uitgaven waren bij voorbeeld een vertrouwd beeld in de boekenkast. En fictionecl proza
werd ook al in ccn vroeg stadium gebundeld onder een ovcrkocpelende noemer. Er bestonden zclfs cchte scries, ook in Nedcrland, waarvan de delen elk
ccn cigcn titcl hadden, allccii nog niet gcvuld met literatuur.
Gclet op dit feit wekt het geen verbazing dat dc literaire serie in dc negentiende eeuw niet als lets volstrckt nicuws werd gczien. Vrijwcl geruisloos nam
zij na 1S50 haar onwankclbarc positic in. Er zijn uit dc negentiende eeuw gccn
afzonderlijke studies over het serie-tenonicen overgeleverd. Daaroni loont het
de moeite terug te gaan tot de verschillendc »voorlopcrs« van dc literaire serie.
om na tc gaan waarom die voorlopcrs in trek waren. Maakten ze de produktie
gocdkopcr, of warcn ze vooral aantrekkelijk voor hct publiek? En in hoeverre
warcn zc voor literaire serie-uitgevers een inspiraticbroii?
Ill dit hoofdstuk wordcn dc verschillendc voorstadia langsgclopcii. Zowcl
literaire als nict-litcrairc uitgaven komcn aan dc ordc omdat zowcl uiterlijke
als inhoudclijke voorlopcrs van belang kunnen zijn gewecst. Hct gaat om dc
volgende strategieen:
1. hct uniforniercii van kicinc formatcii
2. het verzameleii van korte stukjes in een band
3. het uitgeven in afleveringen en nunimers
4. het uitgeven bij intckcning
5. deordcningin »bibHotheken«
6. uitgeven van mccrdelige verzamelingen met gevaricerdc inhoud.Daarna wordt de opkonist van dc ncgenticndc-ccuwsc literaire scries besprokcn.
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Voorlopcrs

HET

UNIFORMEHEN

VAN

KLEINE

FORMATEN

Tcgcnwoordig liggeii cr in de supermarkt nieuwc boeken van 200 bladzijden
voor nog geen rijksdaaldcr te koop, terwijl een even dik bock van een gercspectcerd schrijver vijftieii keer zovcci kost. Dat lijkt niet alleen verband te
houden met de aangcmaakte oplage, maar ook met kwesties als honorarium
en copyrights die tot in de negentiende eeuw veel minder gewicht in de schaal
legden. Tot die tijd had een boek een niet te onderschatten malerielc waarde.
De prijs van een boek was gekoppeld aan de hoeveelheid papier die cr aan gcspendeerd was.'' Papier was duur, zodat ecu groot en dik boek kostbaar was.
In kleine formaten warcn ook de lettertypes kleiner en dc marges smaller, en
dat kon een aanzienlijke bcspariiig betckenen. Over de boekprijzen tot aan dc
achtticndc eeuw weteii we nog maar weinig. Wel is bekend dat bij voorbeeld
in 1647 een exemplaar van Jacob Cats' Houwelijck in 4"-formaat vier kcer zovcci kostte als de uitgave in 12".'' De kleine formaten, dat wil zeggen allcs wat
kleiner was dan hct piano, folio en 4°-formaat, raakten spoedig na de uitvinding van de boekdrukkunst in trek.'* Er was sprake van een nieuwc aanpak,
om met ccn lagere prijs een breder publiek tot aankoop tc verleidcn. ^ In de ecrste vijftig jaren na dc uitviiiding van de boekdrukkunst was het marktaaiideel
van de octavo's (8") in Nedcrland zo'n 33%, maar in de jaren 1500—1540 steeg
dit tot 57%.''
De kleine formaten waren niet alleen goedkoper, ze waren ook handig in het
gebruik. Informatieve boekjes, zoals almanakken, werden vaak in een klein
formaat uitgegeven, om in de jas- of knapzak meegenomen te kunnen w o r den. 15e jaarlijks terugkerende almanak wordt wel de ecrste uitgave genoeiiid
die van dc serieformule gebruik maaktc. Kort na dc uitvinding van de boekdrukkunst verschecn al zo'n »alnianakkenserie« in Engeland.'' D e naam, uitvocring en regelmatigc verschijning was ccn manier om klanten te binden.
Van abonncmenten was overigens geen sprake.
Kleine formaten werden ook gedrukt ten gerieve van rondreizende studentcii. Voor hen drukte de Venetiaan Aldus Manutius vanaf 1501 een verzameling Grieksc en Latijnse klassickcn in 8°-formaat. Hij had voor deze gclegeiiheid een nieuwe letter laten ontwerpen, de cursief, die aansloot bij het voor die
tijd gangbare humanistischc schrift.'" Tcgclijkertijd kon cr met de cursict
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nicer tekst per pagina worden opgcnomen. Dc vcrzameling, die onder anderc
werk bevatte van Virgilius, Euripides en Sophocles, werd door Manutius
»enchiridii forma<< gcnoemd. maar deze naam was niet op alle delen afgedrukt.
Wcl zou cr sprake zijn gewecst van een uniforme uitgevcrsband." Dat was uitzonderlijk gczien de gewoonte oni de koper zelf zijn bocken te laten inbinden.
Dc delen werden cvcnwel niet genummerd en hoogstwaarschijnlijk was cr
cvenmin sprake van een standaardprijs.'" Grondbcginselcn van dc latere serieformule zijn terug te vinden in dc band, het formaat en de letter van deze collcctie. Naamloze verzamelingen, hcrkcnbaar aan letter en formaat werden in
de zcsticndc en zeventiendc eeuw ook uitgegeven door Plantijn, Simon de
Colines, Gryphius en Elzevicr.
Elzevier gaf in hct kleine 24"-toriiiaat ecu scric van beschrijvingcn van landcn en gebiedcn uit, die later » D E KEI'UHI.IHKEN" werd gcnoemd. De firnia
had icdcr van de 35 delen dc naam Rcspnhlica gcgcvcn met als tocvocging de
naam van hct gebied waar dat deel over ging. Voor cnkcle delen uit dc recks
was een redacteur aangcstcld, die dc uitgever van adviczen diende." Het was
geen goedkope uitgave, wat onder meer hct gevolg was van de illustratics die
opgcnomen warcn. » D E REPUBMEKEN", waarvan in 1649 hct laatste deel verschecn, is te beschouwen als een cchte serie. maar nog geen literaire.

Een deelcjc uii r.lze^iers recks in zak formaat, die ondcr dc naam "RLFUiiLiLKhN«
hckcnd stond. Hct afgcbccldc dec! ging over Hongarijc cii was getitcld Rfspiihtica et
stiitits regni Hitn^oriiic, ex officina Elzeviriana j Leiden | i f)34. toto Meermanno
Wcstreenianum)
Een opmerkclijke stap van de firnia Elzevier was dc uitgave in zakformaat
van een »klassiekcnrccks« in 1629. Hct was tot dan toe nog niet voorgekomen
dat dc antieke schrijvers anders dan in 4" of 8" uitgegeven werden. Elzevier
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bracht ze in het kleincrc i2"-forniaat. De produktickosten waren daarnicc zo
laag gcworden, dat cr ccn oplage van ±2000 exemplaren kon worden aangemaakt, terwijl 500 tot 1000 miii of meer gebruikelijk lijkt tc zijn gewecst.'^
Daardoor kon de prijs per boek omiaag. Een deeltje kostte een gulden, een bedrag dat waarschijnlijk nog wel op te brengen was voor mensen die niet als rijk
kunnen worden beschouwd.'* Het gevestigde publiek zag niets in deze kicinc
bockjes, omdat hen daarnicc de niogclijkheid ontnomen werd 0111 aaiitekeningeii in de marges te kunnen schrijven. Dc Elzevier-editic was door dc uitgever
al van annotatics voorzien.'' Dc Iccsbaarheid van de boekjes werd verdcr cioor
het gebruik van extra zwarte inkt vcrgroot. De i2"-cditie was zo'n succcs dat
dc firnianaam Elzevier uitgroeide tot een soortnaam voor boeken in klein formaat.
U i t deze voorbeelden valt op te maken dat er twee redenen waren o m de
kleine formaten in een uniforme uitvoering op de markt te brengen. Het was
produktie-technisch gezien goedkoop en het maaktc klantcnbinding m o g e lijk. Een derde overweging kan ook een rol gespeeld hebben. Hoewel dircktc
bcwijzcn ontbreken, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat uniformering van een
verzameling kleine formaten ook bedocld was 0111 de boekjes tczanicn als een
groter gehecl te prescnteren. Hct is opvallend dat boeken uit een bcpaald genre, bij voorbeeld toncelstukken, vaak door I'erschiUeiidc uitgevers in eenzelfde
tormaat werden uitgegeven. Handige uitgevers haakten daarnicc in op dc succestormulc van anderen.''' Ging het om kleine boekjes, dan konden zij op deze
manier de vluchtigheid cmizcilen, die bij voorbeeld dc panifletteii ten deel
viel."
O o k dunne bocken zullcn 0111 die reden in scricvorm uitgegeven zijn. De
Fransc »bibliotheque bleue« is daar een voorbeeld van. Deze vcrzameling was
hcrkcnbaar aan het blauwc papier dat gcbruikt moct zijn, al is daar nu niets
meer van te zien. De aanduiding »bibliothequc blcue« stond niet op hct 0111slag. De uitgever Nicolas Oudot, opgevolgd door zijn zoon, nam in dc recks
onder meer oude, vcclal »vergetcn« werken op, die oorspronkclijk voor een
aristocratisch publiek geschreven waren, zoals middeleeuwse ronians, heiligcnlcvcns en »litteraturc savantcn. Ten behoeve van een nieuw en minder
aristocratisch publiek bracht de uitgever wijzigingen aan in de tekst, zoals de
verdeliiig in hoofdstukken en toevoeging van illustratics, hetgeen de Iccsbaarheid zou kunnen vcrgroten. Dc dceltjes leken dus ook in tekstbehandeling op
elkaar. Dat was niet overbodig, want de samenstelling van de reeks was zeer
gevaricerd, niet alleen wat betreft de inlioud, maar ook qua omvang. O o k
andere uitgevers gaven inmiddels dceltjes uit. Het gelijkvormige uiterlijk
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maaktc cr ecu ccnhcid van."' In Nedcrland bestonden ook blauwc bockjes.
Dczc categoric wordt nl. uitdrukkclijk vernicld in ecu ordonnantic uit 1674
waarin het uitgeven van periodicken belastingplichtig werd gemaakt: de »nict
verbode blaeuwe BoeckxkeiiS"."'^ Het is niet duidelijk ot deze boekjes, zoals dc
ordonnantic suggereert, periodick verschencn. Vcrmocdclijk wcgciis hun ctcniere karakter, zijn zc niet als zodanig in dc bibliograticcn terug tc vinden.
De kleine formaten bleven in trek, in ieder geval voor populair proza. Wcl is
er begin achtticndc eeuw en in dc periode 1761—1780 een teruggang te bespeuren. Dc Short title tiUalo(;Hs I'ati ooyspyotikclijk \'fdcrlaiidstali{; poptilair proza"'
geett hct volgende bccid:
Tabcl I. Hct formaat waarin oorspronkclijk Ncdcrlandstalig populair proza
uitgegeven werd, gcdurende dc periode 1681—1820. Dc gctallcn vcrwijzcii
naar het aantal titcls uitgegeven in het genoemde de tormaat.'^
16N1-1700

1701-1720

1721-1740

1741-1760

16

14

12

26

24

9

33

13
30

94

96

142

161

130

12"

43

17

12

12

0

8

2

I A"

0

0

0

0

2

3

i2'"

0

0

0

0

0

0

23
S

3

3

10

1

3

9

4"
8"

onbckend

• >

1761-1780

17S1-1800

1S01-1S20

Dc tabcl laat zien dat bij hct oorspronkclijk Ncdcrlandstalig populair proza
langzaamaan hct octavo-torinaat dc standaard werd. Wel doet zich een lichtc
daling van hct 4"-forniaat voor, gekoppeld aan ecu stijging van dc extra kicinc
formaten rond iSoo. Het was inniiddels technisch mogelijk o m miniatuurforniateii net zo mooi at te werken als de grotere. Uit Frans onderzoek is naar v o rcii gckomcii dat de kwalitatief hoogstaande miiiiatuuruitvoering de uitgevers
op hct idee bracht met dc zogcnaamdc »verkorte uitgave* te cxperinicntcrcn.^'
De "verkorte uitgavc«. vaak nieerdelig, kenmerkte zich door een klein tormaat en was vcrmocdclijk bedocld voor ccn publiek waarvoor de oorspronkclijke uitgave te duur ot te moeilijk, dan wcl tc langdradig was.""* O p grond van
de nieerdelige en unitormc uitvoering kan dczc strategic als ccn scric-voorloper worden beschouwd. Het waren vaak encyclopedieen die in verkorte vorm
werden uitgegeven. Dat de uitgevers ervoor kozen om de ingekorte tekst toch
over nicer delen uit tc sniercn, zal wel te maken hebben met dc smaak van hct
publiek, dat nu eeiiniaal gewcnd was om dergelijke hocvcclhcdcn kcnnis vcr-
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sprcid over verschillende bandjes tot zich te nenien. Meerdelig, zij hct in klein
formaat, suggereerde mogelijk een grotere vollcdigheid dan een in 4° uitgevoerde verkorte encyclopedic in een deel. In dit licht meet men ook de Fransc
oBlBLIOTHEQUE UNIVERSELLE DES ROMANS« zien, die tUSSCn I775 1782
uitkwam. Deze reeks preseiiteerde zich als ecu »eiicyclopedie<i van romans in
l2°-formaat, waarin van alle verschencn romans een sterk verkorte weergave
was opgcnomen. Volgcns dc uitgevers was het onmogelijk o m nog alle verschencn romans in hun geheel te Iczcn. Met de uittrcksels in hun » B I B L I O T H I Q U E « kreeg iedereen de mogelijkheid o m zich toch van alle romans een
oordeel tc vormen, zo schrcven zij in de prospectus.''' Een soortgclijkc reeks
van verkorte romans was de Duitse DBIBLIOTHEK DER R O M A N E « (1778—
1794)In Nedcrland maaktc het proza in zakformaat na 1800 een bloeitijd door. D c
» G E S C H I E D K U N D I G E Z A K B I B L I O T H E E K " , die in 1828 bij de Gebr. H a r t m a n n
werd uitgegeven, gaf net als de » B I B L I O T H E Q U E U N I V E R S E L L E DES R O M A N S «

een verkorte weergave in scricvorm, in dit geval van 60 geschiedkundige
werken.^'' Er verschencn meer zak-bibliothcckjes: onder meer de » M I N I A TUUR

BIBLIOTHEEK

DER ALGEMEENE

Haspels), een » Z A K B I B L I ( ) T H E E K

GESCHIEDENIS«

(±1836

bij

D.J.

VOOR J O N G E LIEDEN« (z.j., bij G.J.A.

Bcycrinck) en de " B I B L I O T H E E K IN M I N I A T U U R « (1823, bij M . Westennan).
O m de zegelwet te omzeilen, kwamen er tusscn 1832 en 1843 ook kraiiteii uit
in een miniatuurformaat.^' Toch was het 8°-formaat de standaard, zoals uit de
Naamlijst Saakes, een voorlopcr van Briiikmaii's catalogiis, blijkt. Uitgevers die
met kleinere formaten werkten, lieten niet na in hun prospcctussen crop tc
wijzcn dat zij »iets nicuws« brachten.
Uit de genoemde voorbeelden komt naar voren dat hct uniform uitgeven
van kleine formaten een bclangrijke voorlopcr van de negentiende-eeuwse
literaire serie is gewecst. Er werd op tal van manicren nice geexperimenteerd,
wat onder andere tot enkele volwaardige niet-literaire series heeft geleid. Hct
verzamelen van literatuur gebeurde vooralsnog op ecu andere wijze, zoals in
de volgende paragraaf zal blijkcn.

H E T V E R Z A M E L E N V A N K O R T E S T U K J F . S I N EEN D E E L

Een nicer inhoudclijke voorlopcr van de literaire serie is de verzameling van
tekstcn in een boekdeel. Net als bij de serie koos de uitgever ervoor om deze
onder een gemeenschappelijke noemer te bundelen.

DE S O M DER D E L E N

Hct aaiibod van korte stukjes, zoals prcken. wctcnswaardighedcn, schctscn
en anckdotcii was groot. Een uitgever kon dan bcsluitcn ccn paar van zulkc
stukjes tezamen als een boek uit te geven."^ Sommige uitgevers mikteii met die
kortc stukjes in het bijzoiider op »deii gcniccncn nian«, die niet gewcnd was
om tc Iczcn, en voor wic omvangrijke uitgaven te duur of tc moeilijk warcn.
»De kicinstc (icschrifteii die hij des Zondags in ecu quarticr of half uur kan atIczcii, zijn vccl vcrkicslijkeru, schrccf uitgever G.T. van Paddenburg m ecu
prospectus.''' Dc kicinc stukjes konden ook in de vorm van een tijdschrift
worden uitgegeven, maar dat was voor de uitgever weer minder verkieslijk.
Over periodicken inoest namelijk bclasting worden betaald.
Al in 1674 werden uitgevcrs van nicuwsbladcn belastingplichtig gemaakt.
Dc catcgoriccn die onder dc nieuwc rcgcling viclcn, warcn dc courantcn,
gazcttcii, postcii, iiicuwstijdiiigeii en ook de blauwc bockjes, voorzover ze
in Nedcrland gedrukt werden. In 1691 werd de bclasting verzwaard.'" Het is
niet ondenkbaar dat dczc wet gevolgcn had voor de hoeveelheid uitgegeven
tijdschriften. Voor ecu uitgever was hct goedkoper om zijn korte stukjes
vcrzamcid als »boek<i te brengen, dan als tijdschrift. Deze gedachte wordt ondersteund door de uitbreiding van dc bclastbarc catcgoriccn in 1750, waarmec
dc mazen van de wet werden gedicht. Vanaf dat jaar werden ook periodick
uitgegeven bocken belast want de toelichtiiig sprak van: »icdcr Courante enz.,
mitsgaders van alle Blaadjes en Boekjes, die hctzij maandclijks ot wcckclijks,
of ook op ccnige daagen in dc week of bij wat voor verdccling van tijd hct ook
wezen iiiocht | . . . | uitkonicn«." Kcunclijk hadden uitgevers het periodieke
boek »oiitdckt«. De wet werd in 1814 en 1843 nog ecus gewijzigd. Vanaf 1843
waren tijdschriften vrijgcstcld van bclasting als ze niet vaker dan twee iiiaal
per niaand uitkwamen en uit ten iiiinstc twee vcl bestonden. " Kortc stukjes
konden vanaf dat jaar dus weer rclatict goedkoop in tijdschriften worden ondcrgcbracht.
De vcrzamelde korte stukjes werden onder weinig originclc benamingcn op
de markt gebracht. Vaak droegeii ze in de titcl hct woord »tijdkorting« ot
»wegkorter«. Dat uitgevers op deze manier titels van elkaar »lecndcn«, kan
gczien worden als ccn variant op het gebruikeii van ecu serienaam. Net zoals
de serietitel deed, kon ccn aanduiding als »wcg-kortcr" de koper een indicatic
geven van wat hij in het bock kon verwachtcn. De »wcg-korter« fungecrdc als
rcislcctiiur, wanneer we afgaan op de ondertitcl van de dricdcligc Wiinccrdcrtlc
SccdcrLvidsilicii

u'Cii-kortcr: iiihoiidnidc I'cnchi'Ydi'iic iiiciiii'c vcrtclliiti;i'u. van

i'('r,v(7j(')'(/cii ii'aL'i\tihlif<c i^i'schii'dfiiisi'ii, si'i'rficnocf'lijk 0111 te Icfscn, en dieiislelijk in
pLtetse I'ltn (ifiterkLtp op Wiif^cns en iu scluiiten, ook op wef^eti te eerielleii, tol verkor-
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tinge des wegs die in 1729 bij dc Erve Wed. G. de Groot verscheen. De »wegkorters« zijn vergelijkbaar met de latere »spoorwegreeksen« (zie hoofdstuk 2),
series die eveneens al door hun naam een bepaald gebruik suggereren.

AFLEVERINGEN

EN

NU.MMERS

Het uitgeven in afleveringen van hooguit een of meer vellen, kan gezien
wordcn als een vorm van afbetaling. Dc klant betaalde per aflevering een klein
bedrag en spaarde zo een complect boek bijcen, dat hij naar wens kon laten
inbinden. De afleveringen moesten afgehaald worden bij de boekhandel of
werden gekocht van een venter die de buizen langsging. Voor ecu uitgever
had hct systeem eveneens voordelen. Hij kon vrij precies bepalcn in wclke o p lage dc volgende afleveringen gedrukt moesten worden. Ook kon hij met het
geld dat voor de ecrste aflevering binnengekomen was, het vervolg van de uitgave financiercii. Uitgave in afleveringen heeft met dc serie-uitgave genicen,
dat de koper in beide gevallen op gczctte tijden een portic lectuur kreeg aangebodcn en zo de gclegcnheid had lectuur te »sparen«. Het verschil is, dat de afleveringen tot ccn deel werden ingebondcn, terwijl een serie meerdelig was.
R . M . Wiles heeft de Engelsc uitgaven in afleveringen van voor 1750 ge'inventariseerd. Het waren er meer dan 300. De » P O O R RoBiN«-decltjcs, die
tussen 1676 en 1680 verschencn, zouden de ecrste boeken in afleveringen zijn
gewcest. Volgens Wiles moct de opkonist ervan verklaard worden uit de groci
van hct leespubliek en hct besef bij uitgevcrs dat dit publiek ccn complect bock
ineens veelal te duur vond, maar kleine portics over een langerc periode daareiitegen acccptabel. Hij basccrdc zich voor zijn onderzoek op uitsprakeii en
advertenties in kranten uit de eerste helft van de achtticndc eeuw.''
Het ontbreekt in Ncderland aan zo'n onderzoek. Een steekproef op basis van
de Oprechte Haarlemse cotirant'* liet zien dat hct uitgeven van een werk in afleveringen in de achttiende eeuw hier ook voorkwam, maar niet op grote schaal.
Het lijkt vooral gcbruikt voor grotc, kostbare werken, zoals de Leiterlijke en
practicale verklariiig over den geheelen BijhelstofoJ het Oude en Nieuive

Testament.

In de advertentie van 22 november 1740 bcloofde de uitgever Reynier Boitet:
iiDit werk zal om de 2 3 3 maanden 't clkens met gedeeltens, genummerd i, 11,
III enz. tot 22 St. ieder, worden vervolgt en uytgegeven [...]«. Ik vond in totaal
6 titels die door dc uitgever in »stukjes« werden afgeleverd.^'
Het is overigens niet eenvoudig om een uitgave in afleveringen te herkennen, want er bestonden allerlei tussenvormen. Mccrdelige boeken werden
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vaak per deel vcrkoeht, waarbij uitgevers in dubbelzinnige bewoordingen
spraken van »stukken«, »delen« en »afleveringen«. Uit onderstaande aankondiging valt daaroni moeilijk op te maken ot hct hier gaat o m afzonderlijk leesbare delen, of om ecu verkapte vorm van afleveringen: »Nog zijn bij dezclve
eenige wevnige Exemplaren te bekomen van Nicolaas D u y m , Reyze langs de
vaste kusten des Aardkloots, groot octavo, cerste deel a 44 Stuyvers; het
tweede deel is ondcr de Pers«. En elders zegt een uitgever van zijn Lexicon dat
het bestaat uit »6 Stucken in Folio, welcke oock in 3 Banden sullen kunnen
gebonden werden«.'^'
Wie nu een boek uit de kast pakt, dat onbetwist in afleveringen was verschencn, ziet vaak van dit hele procede niets nicer terug. Uitgevers maakten er
geen probleem van de aflevering halverwege een zin af te breken en »de gctallcn der bladzijden en de signatuurlcttcrs dcr bladen« te laten doorlopcn, zoals
dan in de prospectus werd gcmeld." Waren de afleveringen eenmaai gebonden, dan valt nauwelijks nog na te gaan waar de cue aflevering ophield en de
volgende begon.
De aantrckkclijkheid van afleveringen is vergelijkbaar met die van de tijdschriften. Deze bestonden immers ook uit losse nummers die later samengeboiiden konden worden in een (of meer) delen. Hct onderscheid tussen tijdschriften, afleveringen en scries is niet altijd even makkclijk tc maken, zoals we
straks nog zullcn zien. C^ver hct algemeen zit het verschil hierin, dat afleveringen door een auteur geschreven waren, terwijl ccn nunimcr van ccn tijdschrif't
verschillendc stukjes van nieestal nicer dan ccn auteur bevatte. Afleveringen
en tijdschriften voerden alleen dc ovcrkocpelende titel, en droegen niet, zoals
de series, ook aparte deeltitcls.
Een mengvorm was hct fcuillcton. Al in ccn vroeg stadium werden in Engelsc kranten tcniidden van advertenties en nieuwtjes ook romanfragnienteii
uitgegeven. De oorsprong van dit gebruik ligt, alweer, in de belastingwetten.
Dc Engelsc zegelwet van 1712 gold voor bladcn van ccn half of ccn heel vcl.
Bladen van andcrhalf vcl hadden tot dan toe niet bestaan en warcn dus niet in
de wet opgcnomen. Al spoedig begrepen enkele uitgevers dat het lucratief kon
zijn hun nicuwsblad tot andcrhalf vcl op te vullcn met ondcr anderc »serial
fiction", dat wil zeggen: fictie in afleveringen. O p deze manier verschecn
onder andere een herdruk in afleveringen van Robinson Crusoe in de Original
London post tussen 1719 en 1720.^* Zclfs na aanpassing van de wet aan bladen
van andcrhalf vcl, bleven uitgevers stukjes fictie in dc kranten afdrukken. En
ook los van de kranten, naiii het aantal boeken in afleveringen toe. Men was er
aan gewcnd geraakt boeken in portics te lezen.''' Die leeshouding kan voor
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uitgevcrs ecu stimulans geweest zijn om met literaire series op de markt te
komcn. De series boden namelijk eenzelfde soort lezersgcmak, omdat het
publiek ook daarmee op gezette tijden een portie lectuur in handen kreeg.
De geschiedenis van het fcuillcton in Nedcrland moet nog geschreven w o r den. Vooralsnog lijkt het crop dat die geschiedenis pas aanvangt onistrceks
1840, tocn hier dc cerste vervolgromans in kranten werden gepubliccerd.''''
Het zou nog tot de afschaffmg van hct dagbladzegel in 1869 duren, voordat het
feuilleton een alledaags verschijnscl gcworden was.'*'

INTER ENING

Het uitgeven bij intekening heeft met de serie-uitgave gcnieen dat beide een
afzetgarantie inhouden. Een uitgever stuurde een prospectus met een intekenlijst rond, om interesse voor zijn uitgave te peilcn en 0111 de oplage daarop af te
stcnimcn. Met de bijgcvoegde prospectus maaktc hij tcgclijkertijd reclame
voor het werk.''" Was er desondanks niet genoeg belaiigstelling, dan kon de
uitgave op tijd afgeblazen wordcn. Het systeem werd vooral gcbruikt bij kostbare of meerdelige werken zoals encyclopedieen en bij boeken die in afleveringen verschencn. Schrijvers zonder ruggesteun van een meceiias gcbruikten het
systeem ook, namelijk om uitgevers voor hun werk te interesseren.'" O m het
pubhek tot intekening te bewegen werd de intekenaars een korting in het
vooruitzicht gesteld. Soms moesten zij vooraf betalcn. In dat geval kon de
uitgever het vooruitbetaalde bedrag gcbruiken voor dc financiering van zijn
uitgave. •''' Het kwam ook voor dat het bock buiten intekening helemaal niet
werd vcrkoeht. In dat geval suggereerde de intekenlijst een bepaalde mate van
exclusiviteit. Dat het publiek daar waarde aan hechtte, blijkt uit advertenties in
kranten waarin de uitgever belooft dat hij niet meer zal drukken dan waarvoor
was ingetekend »bij poene van 100 Ducatoos aen den Armen«.^* Over het algemeen neemt men aan dat de slechte economische situatie binnen het boekbedrijf de bclangrijkstc reden voor uitgeven bij intekening is geweest."''' Dat het
systeem vooral uitgeversbelangcn diende en minder plezierig was voor intekenaars, mag blijkcn uit de titcl van ccn in 1727 verschencn toneelstuk dat De
betaghelyke intekenaars, of de nieuwe iiwenlie der hoekverkopers heette.'"
Het uitgeven bij intekening was een Engelsc vinding en zou al in 1617 zijn
gcbruikt voor ccn taalkundig werk in het Latijn. De vroegste Nederlandse
uitgave bij intekening die men heeft kunnen traceren, was eveneens een taalkundig werk en datccrt uit 1661. De auteur had zelf geintcrcsscerden aange-
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schrcven om hen tot intekening te bewegen. Dc nanicii van dc iiitekeiiareii zijn
in hct boek afgedrukt, zoals uiteindelijk gewoonte zou worden.*^
Dc Lcidsc uitgever Fieter van der Aa liectt \crschilleiidc werken bij intekening uitgegeven. In 1729 verschecn bij hem hct laatste deel van »LA GAI HRIF
AGKEABLE Du .vi(iNi)K«, ccu plaatwcrk bestaande uit 27 delen. Dc oplage
bcdrocg slechts lionderd exciiipLircii cii dc prijs was daar dan ook naar: 416
gulden. In dc prospectus bij dit werk benadrukte Van der Aa de exclusiviteit
van die honderd exemplaren door cr op tc wijzeii dat het werk niet herdrukt
zou worden. en dat de platen ,il warcn vernictigd.''' Zo kregcn dc intckcnarcn
dc garantie dat cr gccn rcstaiit bestond dat naderhand misschien in prijs verlaagd kon wordcn. Van dcr Aa heeft verdcr cnkcle mccrdelige weteiischappclijke werken bij intekening uitgegeven. Tijdcns zijn wcrkzainc jaren, van 1677
tot 1730. werd hij daar door collega-boekhandclaren rcgelniatig op aangcvalIcn. Dat wijst cr enerzijds op, dat hct systeem nog niet algeinccn geaccepteerd
was en aiiderzijds dat Van der Aa er waarschijnlijk goede zaken nice deed.'"
Doordat hij al op voorliaiui dc verschillende wetenschappclijkc werken voor
zijn series bestemdc, bedrcet hij in de ogen van collega's onccrlijke concurreiitie. Het is mogelijk dat Van dcr Aa zijn — in de woorden van I. van Eeglien —
»zeer wetenschappclijkc series* in serievorni uitgaf omdat cr anders voor
ieder deel afzonderlijk ecu privilege aaiigcvraagd iiioest wordcn. Ecu privilege
was toeiitertijd dc enige bescherniing die ecu uitgever voor zijn uitgave kon
vcrkrijgcn.''' Ook sloten de nieerdelige werken aan bij de mode van encyclopedieen en woiirdeiibocken, die in dc »vcrliclite« achtticndc eeuw tot oiitwikkcliiig kwam.
Dc eerste encyclopedieen, »dictionnaircs«, kwamen rond 1660 uit in Fraiikrijk waariia dc interesse voor deze vergaarbakkcii van univcrsele keniiis zich
spoedig over heel Europa verspreidde. Ze boden ecu opiossing voor hct
probleem waarmec de geleerdeii inmiddels worstclden. Het was voor ecu 111dividu zo langzamerhand onmogelijk 0111 nog alle uitgekomen werken zelf te
Iczcn. Encyclopedieen waren bedocld om ecu sanicnvattiiig te geven van alle
vcrworven kcnnis.'" Vaiidaar dat encyclopediec'ii niet zuinig uitgevoerd
werden. De reikwijdte op de boekcnplank inoest corrcspondcren met de
rcikwijdtc in figuurlijke zin. Encyclopedieen omvatten daaroni ticntallen,
groots uitgevoerde delen. Hct waren kostbare projecten, en om die reden werden encyclopedieen nieestal bij intekenhig uitgegeven. Intekening was ook
voor de koper ecu zinvolle rcgcling. Deze zou toch hoogstwaarschijnlijk de
univcrsele kcnnis in zijn gchccl, van A tot Z, willen bezittcn. Hocvccl delen
ook. een encyclopedic kon als een ccnhcid worden beschouwd. De onivang-
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rijkste, dat wil zeggen, die met de nieeste delen, was het Crosses voUstdndiges
Universal-Lexicon alien Wissenschaflen und Kuenste welche hisher durcli inenschlichcn Verstand und Witz erjunden und verhessert worden, dat tussen 1731 en 1750
door de Duitse uitgever Johan Heinrich Zcdlcr bij intekening was uitgegeven.
In totaal kreeg het werk 64 delen, waaraan later nog eens vier supplenicnten
werden toegevoegd."
Nedcrlandstalige encyclopedieen lieten op zich wachten: »AlIccn onze laiidgenotcn zijn tot dezen tijt toe ontbloot gebleven van een zo uitmuntend hulpniiddel tcr bevordering der wetcnschappen [...]«, en dat terwijl »het leven van
een niensch, al is het dat hij zich ten ene male aan dc bock-oeffeningen overgectt, naaulijks lang genoeg is 0111 cene eenige wetenschap volkomentlijk te
doorgronden«, schrcven M . D . van Hoogstraten en M . B . van Nidck in 1725.'"'
Zij motiveerden daarmee hun Croat algemeen historisch, geografisch, genealogisch
en oordeelkundig woordenboek, dat vanaf 1725 werd gepubliccerd. Deze uitgave
was overigens een vertaling van zowel Fransc als Duitse voorgangers. Het
werd door een samenwerkingsverband van maar liefst negen uitgevers op de
markt gebracht. Dcnamenlijst met intckcnarcn is in het ecrste deel afgedrukt.

DE O R D E N I N G

I N »B I B L I O T H EK E N«

Tencinde greep te houden op hct aanbod werden al spoedig na de uitvinding
van de boekdrukkunst bibliografieen samengcsteld. Ze bevatten in eerste
instantie een opsomming van alle titels en autcurs, die dc samenstellers bekend
waren. Een voorbeeld daarvan is de Bihliotheca universalis uit 1545. Naarniatc
de boekproduktie toenani, werd het gebruikclijkcr om een schifting te maken
op taal, regio of onderwerp. Soms voegden de samenstellers biografische
inforniatic over de opgesoiiide schrijvers aan de titellijst toe.^' In Frankrijk
werden ten behoeve van theologen die de religieuze polcmiek bij wilden
houden, in thcologische »bibliotheques« ook korte uittreksels van de vermeldc
titels opgeiiomen.
Dczc uitgaven werden »bibliotheqne« of »bibliothcca« gcnoemd 0111 aan te
geven dat zo'n bibliografie de essentie van een verzameling boeken bevatte. De
»bibliothcquc« was een boek cfcr bocken, ccn gids waarmec men de republiek
der letteren kon betreden. In de loop van de achttiende eeuw veraiiderden de
»bibIiothcques« van karakter. In plaats van bibliografieen werden het nicer
tijdschriften waarin naast dc uittreksels ook ruinitc k w a m voor essays.'''
Als gevolg van de herroeping van het edict van Nantes in i685waren veel
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Fransc hugenoten naar Nedcrland gcvlucht. Hun komst deed de handel in
Fransc bocken blocicn. Van de 250 firma's die tussen 1680 en 1725 in Amsterdam gevestigd waren, gaven er twintig vrijwcl uitsluitend franstalige boeken
uit.'^ O o k Nederlanders lazen wcl Fransc uitgaven, want het Frans was dc
vocrtaal van dc intcllcctuclc elite. De »bibliotheques« raakten hier dan ook
bekend, en sommigen werden zclfs in Nedcrland uitgegeven. De Bihliotheque
choisie, de Bihliotheque universelle en de Bihliotheque ancienne et inoderiie werden
hier gedrukt. Deze tijdschriften kregcn na enige tijd ccn Nedcrlands equivalent in uitgaven als dc Algemeene bibliotheek (1777—1786), de Vaderlandse bibliotheek van wetcnschappen, kunst en smaak (1789—1796) en de Nederduitsche dicliten tooneelkundige bibliotheek (1781). O o k de verschillende »Boekzalen« waren
— het woord zegt het al — navolgingcn van dc Fransc »bibliothcqucs«.''^
De typering »bibliotheek« voor bepaalde uitgaven raakte aldus in Ncderland
ingeburgerd en de term werd langzamerhand een veelgebruikte oinschrijving
voor wclke verzameling tekstcn dan ook. Maar op grond van de oorspronkelijke toepassing suggereerde de term wel een hcrcdencerde verzameling lectuur.
Dat zal de achttiende-eeuwse lezer, op zoek naar houvast in een boekenassortimeiit dat allang niet nicer helemaal gelezen kon worden, natuurlijk welkom
zijn gewecst.
Naast de »bibliotheken« in tijdschriftvorm verschencn ook afzonderlijke
boeken onder deze ovcrkocpelende titel. Hct eerst in Frankrijk: daar werd
onistrceks 1738 de » B I B L I O T H E Q U E DE CAMPAGNE« gelanceerd, waarin kortc
romans en novcUen warcn opgcnomen. Dc Nederlandse evenknie van deze
scric verscheen tussen 1796 en 1797 bij uitgever J. A. de Chalmot onder de titel
» L A N D - EN S T A D - B I B L I O T H E E K .

B E S T A A N D E IN E E N E KEURIGE

VERZA-

M E L I N G VAN BELANGRIJKE GESCHIEL:>ENISSEN , K ARAKTERSCHETZEN VAN

V O O R N A A M E EN ANDERE PERSON A ADJ EN , SNEEDIGE GEZEGDENS EN ANTW O O R D E N , EN WETENSWAAKDIGE ANEKUOTENn. U i t dc titcl Valt Op tC
maken dat dc mhoud tamelijk gevaricerd was. Nicuws en advertenties kwamen cr niet in voor. Blijkens hct voorwoord waren de zes delen van dc recks
afzonderlijk te koop, maar in tegenstelling tot de negentiende-eeuwse literaire
series kenden de delen geen cigcn dccltitcl. Dc achtdcligc » Z A K B I B L I O T H E E K
VAN VERNUET EN s.MAAK«, uitgcgevcH Van 1797 tot 1804 d o o r j . Allart, was
een soortgclijkc serievoorloper met gevariecrde inhoud, gepresenteerd als een
»nicngelwerkje«. In zijn voorwoord bij het eerste deel wees de uitgever op
buitenlandse voorgangers: »Daar tot hicrtoc zulk ccn zak bibliotheekjen in
onzc mocdertaal ontbrak, zag men op reis, of daar, waar men gcciic onislagtige boeken kan mede voeren, de zoodanige, m vreemde talen geschreven,
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veelal gcbruiken [...]«. Dczc eersteling bevatte twee afzonderlijk gepagineerde werken die weliswaar elk een eigen titelpagina hadden, maar als geheel
had dit deel geen eigen titel. Een herdruk van de recks verscheen in 1827, tocn
cr inmiddels al meer zakbibliotheekjes te koop waren. Met dit soort verzamelingen, waarin per deel twee of meer romans, toncelstukken of verhalen opgcnomen waren, zijn we de negentiende-eeuwse literaire serie dicht genaderd,
zoals uit de volgende paragraaf zal blijkcn.

MEERDELIGE

VERZAMELINGEN

MET CEVARIEERDE

INHOUD

Collecties van genres, van bepaalde autcurs of onderwerpen, uniform uitgevoerd en ondcr ccn ovcrkocpelende titel, waren een alledaagse verschijning
temidden van het achttiende-eeuwse boekenaanbod. Het betrof meerdelige
uitgaven, waarvan ieder deel enkele bijdragen van verschillende autcurs bevatte. Soms telde zo'n collcctie tientallen banden. Dat er in deze »verlichte« eeuw
vraag was naar zulke reeksen, hangt samen met de behoefte aan ontwikkeling.
Het lijkt crop dat voor mensen met ccn zckcre welstand het verzamelen van
kcnnis in de vorm van zoveel mogelijk boeken tot een liefliebberij gcworden
was.'''-' Over de boekcnverzamelaars werden wcl ecus smalende opiiicrkingen
gemaakt getuige dit versje:
»Uw boekerij is groot en heerlijk, ik beken 't;
Een schat van wijsheid is met vrucht
daarin te zoeken. Nogtans ik vind niet
meer, waar ik niijne oogen wend',
dan ccn paar uitgelezen boeken.«''"
Uitgevers speelden met hun reeksen op deze verzameldrang in. P. Meijer, de
uitgever van Tafereel van natuur en konst (1769), schrccf over zijn klanten, dat
»de reeds vervaardigde voorraad ons in staat stelt, om, door een spoedig en
geregeld uitgeeven der op elkander volgende dceltjes, hunnen lust wakker te
houden<(." Deze uitgaven bevatten net als de literaire serie een verborgen
verleider: wie eenmaai een deel aangeschaft had, zou ook de volgende willen
hebben.
Een niet onbelangrijk aantal van dit soort reeksen was samengcsteld uit literatuur. Er verschencn bij voorbeeld veel toneelrccksen. We vinden ze onder
andere bij Pieter Meijer die vanaf 1775 de » S P E C T A T O R I A A L E S C H O U W B U R G «
uitgaf, en bij A. van der Kroe, bij wie » H E T ZEDELIJK TOONEELU (±1780)

verscheen. Dit waren reeksen waarin per deel drie of meer stukken werden
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samengevoegd. Geiiootschappcn brachten hun bundcls op de markt onder
klinkende nanien als » D E S C H A T K A M E R

DER N E D E R L A N D S C H E

DICIITE-

REN«. Veel reisbeschrijvingen en -verhalen werden in ccn of nicer verzamclbundels uitgegeven, evenals Icvensbcschrijvingen van beroemde niannen en
vrouwen. Deze laatstgcnocmdc soort was doorgaans door ccn auteur geschreven, en de delen kenden onderhng geen eigen titel.
De Londense uitgeverij West and Hughes lanceerde in 1800 een aantrekkelijke formule. In een prospectus, die ook naar dc Fricsc uitgever Cahais was
gestuurd, hood hij mini-kastjes aan onder de naam »CABI.NET LIBRARY".
Zo'n elegant uitgevoerd kastjc, waarin zich ook ccn laatjc bevond voor potloden en andere kleinodcn, was gcvuld met een collcctie "classical works« uit een
bepaald genre, en kon wordcn nccrgczet in ccn gcwonc boekenkast. '" Dit idee
werd door de latere literaire serie-uitgevers in iets gewijzigde vorm overgenomen, zoals w e nog zullen zien.
Interessant zijn de verhalenbundels van verschillende auteurs die tegen hct
cind van dc achtticndc eeuw in de mode kwamen. " Wannccr hct om ecu uitgave in meer delen ging, vertoonde zo'n uitgave verschillende kenmerkeii van
de »literaire« scric: uitgevcrs boden onder ecu verzamelnaam een collcctie
literaire werken van verschillende schrijvers aan. Maar ook in dczc gevallen
ontbreken weer dc afzonderlijke deeltitcls. De delen werden met n u m m e r s
aangeduid, of met ecu opsomming van dc verhalen die het deel bevatte. Dc
niccste verhalenbundels warcn in zijn geheel of gedccltclijk vertaald uit hct
Duits of Frans.
Net als bij de ouderc anckdotcnvcrzanielingcii droegen de verhalenbundels
vaak dezelfde titelaanduiding. Er verschencn talloze uitgaven van »Tafereleii<i,
i)Lcctuur<i en »Zcdclijke verhalen*. Dczc laatstgcnocmdc categoric was
geinspirecrd op de Epreuves du sentiment van de Fransc schrijver Baculard
d'Arnaud, dat hier onder de titel Zedelijke verhalen, getrokken uit de werken van
dc heeren d'Arnaud, Mercicr en andere dcr beste hedendaagsche schrijvers in twaalf
delen werd uitgcbracht vanaf 1777.'^'' In een prospectus ter gclegcnheid van een
heruitgave bij Blusse & zn en W. van Bergen vcrklaardcn de uitgevers het succcs van deze " Z E D E L I J K E VERHALEN* uit het gebrek aan goede, oorsproiikelijke verhalen in deze vorm.'" De hoeveelheid vcrtalingcn was inderdaad erg
groot. In het tijdvak 1750—1800 was het percentage vertaaldc titcls van populair proza 54% tegen 46% niet vertaald."' Dc langstlopende verhalenserie in
Ncderland was al cvenmin oorspronkclijk. Het betrof hct » M A G A Z I J N VAN
GESCHIEDENISSEN,

ROMANS EN VERHALENn d a t tUSSCU I79O Cn 1 8 I I ill 2$

delen verscheen. Per bundel bevatte het drie a vier verhalen. Een enkele keer
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bevatte een deel ccn afgerond verhaal. Dat gebeurde voor het eerst bij deel
ticn, Degraftombe door N . Bizet en H. Chaussier, dat in 1804 verscheen. Dit
deel bevatte zowel een overkoepelende naam, als een eigen titelpagina, en lijkt
dus in alle opzichten op een deel van een literaire serie. Het »MAGAZIJN<C
kwam achtcreenvolgens bij vier verschillende uitgevers uit.'''
De populariteit van dit soort verhalenbundels kan niet alleen verklaard w o r den uit dc behoefte om te ordcnen en tc verzamelen, ccn behoefte waaruit ook
de encyclopedieiin ontsproten waren. Er was daarnaast sprake van een gestegen waardering voor fictionecl proza in het algemeen: »elk een gevoelt nu eene
leeshehoejte, en naauwlijks zult gij een welgekleed Meisjc ontmoeten, die niet
reeds ccn vijftig stukjes van smaak, en een paar douzijn Romans gelezen [...]
heeft«, meende de schrijver van het stuk »Over de leesbehoefte der vrouwlijkc
scxc«.''* Die leesbehoefte hield ondcr meer verband met het feit dat men in de
hogere milieus over steeds meer vrije tijd beschikte.''' De beste manicr o m zich
van een avondvullende tijdsbcsteding te verzekeren, zou de aanschaf van zo'n
verzameling verhalen zijn. In Frankrijk was het mogelijk om zich op deze bundels te abonneren.'"' O f dat in Ncderland ook kon, heb ik niet kunnen achterhalen.
Merkwaardig genoeg bleven de literaire collecties bepcrkt tot verzamelingen van toncelstukken, gedichten en verhalen. Afzonderlijke romans werden
in Ncderland in de achttiende eeuw nog niet op deze wijze aangeboden. Wel
werden veel romans in delen opgesplitst. Het betrof dan de monumcntale r o mans, zoals die van Wolff en Deken, die moeiteloos zes of zeven delen wisten
te vullen. In de periode 1760—1780 kwamen circa dertig oorspronkclijk N e derlandse werken uit in twee of meer delen. In de twintig jaren daarna was dit
aantal opgelopen tot 51. Hct aantal eendelige romans bleef overigens plusminus drie keer zo groot.'' Engclse onderzockers hebben aangetoond dat in dat
land dc zogcnaamdc »3-dcckcr« tot ver in de negentiende eeuw de geijkte uitvocring van nieuwc romans was. De dure trilogieen waren speciaal bedocld
voor de leesbibliotheken. Drie mensen konden zo tegelijkertijd hctzelfde boek
lezen. O m d a t ze duurder waren dan dc eendelige vorm, compensccrden ze
enigszins het verlies aan inkomsten waarmec de uitgevers zich als gevolg van
het succcs van de leesbibliotheken geconfronteerd zagen.'^ In Ncderland was
er rond 1800 overigens meer sprake van 2- en 4- dan van 3-deckers. Niet alleen
de uitgevers en bibliotheken, ook de kopers hadden er baat bij. Uit de titelopgave in de Naamlijst Saakes blijkt namelijk dat zulke meerdelige romans per
deel verschencn en dat ieder deel ook afzonderlijk gekocht kon worden. Van
A. Loosjes' Historic van Mej. Susanna Bronkhorst verscheen bij voorbeeld het
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cerste deel in april 1806, voor de prijs v a n / 2 , 1 8 . In augustus kwam het tweede
deel, in november het derdc, enzovoorts, totdat in deccmbcr 1807 het zesde en
laatste deel verscheen. Van af tocn kon men alle zes delen ineens bestcUen
tegen een prijs van / i 7 , o 8 . Net als bij dc uitgaven in afleveringen cn dc scries
was het met meerdelige romans mogelijk de aankoopsom uit te smeren over
een langerc periode. Z o werd dc aanschaf van dc nogal prijzige romans
gemakkelijkcr gemaakt. Voor uitgevers was het ecu manicr 0111 klanten te binden. •' Want wic eenmaai hct cerste deel van Susanna Bronkhorst gekocht cn
gelezen had, mocst sterk in zijn schoencn staan om niet ook de volgende delen
aan tc schaffen.
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In verschillende andere Europese laiiden werden eind achttiende eeuw ook al
afzonderlijke literaire werken in een serie ondcrgcbracht. De stap van de bundeling van kortc verhalen naar ccn scric van complete ronians of dichtwerken
was snel gezet. Frankrijk had bij voorbeeld dc al ccrder genoemde »BlBLl0THEQUE DE CAMPAGNE« (1738) CU hct "CABINET DE FEES« (1785). Ill EugClaiid kwamen de literaire scries voor vanaf 1777, tocn John Bell cn Johnson
allcbci ccn scric ondcr dc naam " B R I T I S H POETS" begonnen. Dit waren
herdrukkeii, die na de afschaffmg van het »eeuwigc kopijrccht* in Engeland in
1774 goedkoop konden wordcn uitgegeven."^ In 1823 ging de goedkope recks
" W H I T T I N G H A . M ' S POCKET NOVELISTS" vaii start, maar dc uitgever daarvan kreeg van zijn collega's vccl tegeiiwerking. Hij zou door zijn lage prijzen
de anderen het brood uit de iiiond stoteii." Meer bijval kreeg dc " L I B R A R Y OF
USEFUL KNOWLEDGE" dic uitkwaiii in 1827. Dczc recks werd uitgegeven
door de Society of Useful Knowledge, ecu organisatic dic tc vergelijken is met
dc Maatschappij tot Nut van 't Algemceii in Nedcrland. De reeks bevatte
een mengeling van novellen, reisverhalcn cn historische monografieen. In
1829 kwam hierop ccn vervolg ondcr de titel "LIBRARY OF E N T E R T A I N I N G
KNOWLEDGE" CU ook A. Constables »MISCELLANY« (1827—1835) zou op de
volksontwikkelingsboekjes van de "Society" geinspirecrd zijn. ' In Duitsland
warcn dc goedkope herdrukkeii in dc achtticndc eeuw voor hct nierciidcel
onrechtmatige nadrukken.
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de scricformulc door.'* Bckcnd werd J. Meyers S M I N I A T U U B I B L I O T H E K
DEUTSCHER KLASSIKER« die in 1826 van start ging onder het motto "Bildung
macht frei«, dat op het omslag stond gcdrukt. In 1841 ging B. Tauchnitz van
start met zijn » C O L L E C T I O N OF B R I T I S H A U T H O R S " . Deze serie werd in
Duitsland gemaakt en was bedoeld voor lezers op het continent, voor zover ze
het Engels machtig waren. In Engeland kon Tauchnitz zijn serie niet vcrkopen, omdat hij geen auteursrechten betaalde.'^
In Amcrika werd de opkonist van de literaire series in feite bepaald door de
posttarieven. Het verzenden van tijdschriften was gocdkopcr dan dat van bocken, wat voor een groot land geen onbelangrijk detail was. Uitgevers brachten daarom hun romans vcelal als »tijdschriftafleveringen<i op de markt. Toen
de posterijen in 1836 hun tarieven aan deze praktijk aanpasten en eisten dat er
00k nieuws in een »tijdschrift« voorkwam, werden de romanfragmenten aangevuld met enkele berichtjcs om aan dit criterium te voldoen. O m aan de
smaak van het publiek tegemoet te komen, werden soms »supplementen«
bijgeleverd, die wel uit een complete roman bcstonden. Dit waren de eerste
serieboeken in Amerika. Ze moesten op goedkoop papier worden uitgevoerd
om voor een tijdschrift te kunnen doorgaan. Na 1845 verdwenen deze bijvocgscls omdat de posterijen voor supplementen duurdcrc tarieven haddcn
ingesteld. De reputatie van het serieboek bleef lange tijd bepaald door de slordige uitvoering van de supplementen.*" N o g in 1877 werd in het vakblad
Publishers weekly geklaagd over het bedenkelijke niveau en de slordige uitvoering van de series, die slechts in kiosken te koop zouden zijn."' In Engeland
hadden dc series een beterc reputatie. Vanaf 1829 verschenen ze al bij de »betere« uitgevershuizen, zoalsJohn Murray (»FAMILY LIBRARY*, 1829) en Bentley
( » S T A N D A R D N()VELS«, I 8 3 I ) . * ' '
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De speurtocht naar voorlopers van de literaire serie, zoals hierboven geschetst,
laat zien dat verschillende kenmerken van deze strategic in Nederland al eerder
waren toegepast. Deuitgave van literaire verzamelingen, in uniforme delen, al
dan nict bij intekening, was in dc achttiende ccuw al heel gcwoon. Niettemin
duurde het tot in de negentiende eeuw voordat ook aan het laatste criterium was voldaan, namelijk het toevoegen van een eigen titel aan elk van de
verschenen delen uit de verzameling. Deze vorm was alleen mogclijk als
er voldoende afzonderlijke literaire werken beschikbaar waren. In een klcin
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taalgcbicd als Nederland zai het reservoir van literaire werken, waaruit de
serie-uitgever putten kon, minder groot zijn geweest dan in Engelstalige,
Franstalige en Duitstalige gebieden. Er waren nog meer verschillen met het
buitenland, die voor de opkomst van de literaire serie van belang zijn.
In Nederland zal de verzending per post niet, zoals in Amerika, grote gevolgen hcbbcn gehad. Tot 1807 was de verzending per post in Nederland vrij
duur en onbetrouwbaar. Dc eerste Postwct, van 1807, gafde Staat het nionopolie op postvcrzending, waardoor dc tarieven enigszins werden verlaagd.
Voor »Nieuwspapieren« werd een goedkoop tarict ingesteld. Maar in 1814
werden de tarieven alweer verhoogd, terwijl de service nog altijd op het oudc,
bedenkelijke pell gcblcvcn was. Er werd veelvuldig geklaagd over dc hogc
tarieven en dc onzorgvuldigc atliandeling.^' Als een boekhandelaar ccn stel
boeken verstuurde, was dat soms twee maanden onderweg.''"' Verzending van
boeken per post is dan ook nicer ecu verschijnscl van na 1850, toen ccn nicuwc
postwet van kracht werd.
De Maatschappij tot Nut van 't Algenieen gat net als haar Engelse evenknic
al in een vroeg stadium series van »WERKEN« en » V E R I I A N D E L I N ( : E N « uit.
Een enkclc keer bevatte zo'n reeks een deeltje fictioneel proza. Zo vcrscheen al
in 1792 in de » W H R K E N DFR M A A T S C H A P P I J T O T N U T VAN ' T A i . c n M r n N .
E E R S T E V E R Z A M E L I N G . S T U K K E N VAN O N D E R S C H E I D E N E N A A R D « eendeel

getiteld Hmdrik en Anna, ecu I'olkshock.'^ De Maatschappij der Nederlandschc
Lcttcrkundc te Leydcn heeft ook een reeks van » W F R K E N « op haar naam
staan, maar fictioneel proza, voorzien van ccn eigen titelpagina, is daar niet in
verschenen."' In hoeverre dergelijke »WrRKEN« de literaire scric-uitgevers inspircerdcn is mocilijk na te gaan. Een duidelijk vcrband, zoals het gcval was
met dc "LIBRARY OF USEFUL KNOWLEOGEK, lijkt er niet tczijn geweest.
Ook waren in Nederland de mogelijkheden voor goedkope herdrukkcn —
in Engeland een stimulans voor scric-uitgevers — vooralsnog beperkt. Tot
1796 kondcn uitgevers de rcchten op hun uitgaven laten beschermen door
middel van een privilege. In de achttiende eeuw gold zo'n privilege meestal
voor een termijn van vijftien jaar, maar verlenging was mogclijk. Privileges
werden vooral aangevraagd voor werken waarop ccn uitgever meende veel
tc kunnen verdicncn. Eind achttiende eeuw werden de mecste privileges aangevraagd voor Nederlandstalige uitgaven, waarvan ongeveer een kvvart de
fraaic letteren betrof. ' Deze beschermde werken konden dus allccn door dc
oorspronkclijkc uitgever worden herdrukt. Omdat hij geen concurrcntie te
duchten had, zal hij waarschijnlijk niet snel geneigd zijn geweest o m zcif tot
een goedkope herdruk over te gaan. Er bcstonden hier in ieder geval geen
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goedkope herdrukreeksen, zoals in Engeland. De privileges werden in 1796
afgeschaft. Niet lang daarna kwam Nederland onder Frans gezag te staan,
waardoor de boekhandel aan banden was gelegd.** Na het vertrek van de
Fransen werden nieuwe wetten ingesteld, bedoeld o m de pcrsvrijheid te herstellen en het »letterkundig eigendom« te beschermen, waarover meer in
hoofdstuk 2.
De specialisatic binncn lict
boekbedrijf ncemt in de twecde
helft van de negentiende eeuw toe.
De uitgever krecg een gczicht,
gctuige deze afbcelding op dc
titelpagina van Humoristisch
album, uitgegcvcn door H. Nijgh,
Rotterdam, (foto UBA)

\ - ^ II IIT IIIIIIT T i l n i l UIT6ITII.

Kort daarop verscheen de — bij mijn weten — eerste Nederlandse literaire serie bij M. Westerman. Deze stuurde in 1819 een prospectus rond, waarin hij de
uitgave van een verzameling »klassiekc Schrijvers« aankondigde, tc beginnen
met Vondel.*' Deze reeks zou uiteindelijk werk bevatten van Vondcl (21 delen), de gebroeders Van Haren (6 delen) en Jacob Cats (19 delen). Het was dus
een reeks van verschillende verzamelde werken, waarvan icdcr deel een
eigen titel had.''" Westerman sprak in 1819 nog niet van een »reeks« o f »serie«
en op de deeltjes drukte hij geen serienaam af, maar aan het kleine i2"-formaat
en de uniforme uitvoering is te zien dat ze bij elkaar hoorden. Dc serie moet
een groot succes geweest zijn. In de Vondel-uitgave liet Westerman een lijst
met intekenaren afdrukken, waarop een kleine 700 namen staan vermeld,
waaronder 15 leesgezelschappen. Later kwamen daar nog zo'n 200 intekenaren
uit Nederlands-Indie bij.'-" Toen de reeks compleet was, liet Westerman
opnieuw een prospectus rondgaan waarin hij de verzameling van de overkoepelendenaam D N E D E R L A N D S C H E KLASSIEKEN« had voorzien.'^''

Vanaf 1825 kwamen er enkele literaire series bij. In datjaar zag het eerste deel
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van de »VERZAIMELINC VAN G E S C H I E D E N I S S E N ,

RO.MANS EN V E R H A L E N «

het licht bij uitgever Contzc & Ovcrbroek.''' Dc tirma kondigdc n o g ccn
twccdc dcci aan, maar verder ontbreekt van deze serie ieder spoor. In 1831
begon uitgever G. Vervloet »ccn doorlopcndc uitgave van cene verzameling
der bestc romantischc voortbrengsclen«. »De verzameling zal den algemeenen
titel vocrcn van Albidii van nvihvis en I'eiiuilen. terwijl elk wcrk daarin opgenomeii zijnen eigen titel behouden zal [...]«, schreef Vervloet in de circnlairc.''^
Er zoudcn voornamclijk vcrtaalde romans in worden uitgegcvcn.
De uitgevers van de vroegste literaire scries in Nederland waren vermoedelijk door buitenlandse voorbeelden op het idee gebracht. Westernians »klassiekenreeksx uit 1819 was een navolging van »dc klcin-formatcn van dc klassiekc
Schrijvcrs onzcr naburcn«, zoals hij in dc prospectus schreef" U i t dc bcrichtgcving in de vakbladen blijkt dat het Nederlandse bockbcdrijt zich in het
bijzondcr op Duitsland orienteerde. Duitse serie-uitgevers stuurden prospectussen en intekenlijsten naar Nederland. Dc Fricsc uitgever Cahais, die de
binncngckomcn prospcctussen netjes iiibond, krecg onistreeks 1S29 bij voorbeeld van uitgeverij J. Engelmann uit Heidelberg een prospectus voor dc
» D A M E N - B I B I lOTHEK" en F. Gartmann jr. te Rotterdam liet Cahais weten
dat bij hem kon worden ingctckcnd op Duitse series als dc »C!AKINETS.HIBLI()THEK« en de » M I N I A T U R B I B L I O T H E K

DEUTSCHER

»Bildung macht frei«).'^'' De » M I N I A T U U R

KLASSIKER«

BIBLIOTIIEEK

VOOR

(motto:

NEDER-

L ANU«, uit 1836 was hierop gei'nspirecrd en bevatte Nederlandse »klassieken<i.
Dc uitgever P. Los schreef in zijn prospectus: »Sedert lang bestaat voor
Duitschland de, ook in ons Vaderland bekende, Miniatuur-Bibliotheck [...]
Ecne dergelijke ondcrncming bestaat tot nog toe niet in Nederland.«'''
De opkomst van de literaire scries in dcjarcn twintig en dcrtig hicld vcrband
met dc toegenomen bedrijvigheid in de bedrijfstak. Het reservoir van literaire
werken waaruit een serie kon worden samengestcld werd langzaamaan groter.
Na 1815 nam niet alleen dc hoeveelheid uitgaven toe, maar ook het aantal
boekhandclarcn. Dc concurrcntie was hcvig. Het lijkt crop dat de boekhandel
daar zelf debet aan was, want er was sprakc van ccn intensief leerlingcnwezcn.
Wie veel Iccrling-boekverkopers in de zaak had, verstcvigde zijn reputatie:
»natuurlijk hoc royaaldcr hoe meer Icerlingcn, cenigen hebbeii er een, maarer
zijn er ook die vier hebben.«''" Eenmaal met een eigen zaak begonnen, luktc het
veel van deze lecrlingcn niet om het hoofd boven water tc houden. In deze periode werd regclmatig geklaagd over het aantal faillissementen als gcvolg van
de hoeveelheid »beunhazen« in het vak.'" Wanneer een boekhandelaar failliet
ging, werd zijn tonds onder collega-boekhandelarcn geveild. In dcjarcn dcrtig
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Papiercn omslag van een
deeltjcuitdc»MiNiATUUKBiBLiOTHEEKa. Deze reeks
van verzamelde werken werd
vanaf 1836 uitgegcvcn door
P. Los Gzn, uitgever te
Dordrecht. Dit deel bevatte
Gedichtefi van H.K. Foot.
Bij intekening kostte zo'n
deeltje 25 cent.

en veertig nam het aantal van dit soort veilingen toe. Het was bij zo'n gelegenheid mogclijk de hand te Icggen op grote hoeveelhedcn, veelal vcrtaalde,
romans tegen ccn dumpprijs. Sommige uitgevers rangschikten het opgekochte goed in pakketten of stellen, die soms naar soort gcordend waren. In
circulaires boden zij hun collega's »stellcn« aan van bij voorbeeld romans, of
verhalen, dichtwerken, kindcrboekcn etcetera."" Het lijkt niet on waarschijnlijk dat anderen er een serie uit samenstelden, maar een bcwijs hiervoor heb ik
niet kunnen vinden.'"'
Een tuwe schatting lecrt dat er voor 1850 een tiental literaire series, waarvan
de delen elk ook eigen dccltitels droegen, is verschenen.'"^ De meeste daarvan
bcstonden uit vcrtalingen en uit niet-contcmporaine literatuur. M . Westerman is op dit gebied een van de stuwende krachten geweest. Tot aan 1850 gaf
hij dric literaire reeksen uit. Naast de al genoenide I>KL ASSIEKEN, waren dat de
»KEUR VAN N E U E R L A N D S C H E LETTEREN« (1827—1829) waarin 52 deeltjes
verschenen, en de vijfdelige DVERZAMELING VAN V O O R T B R E N G S E L E N VAN
U I T H E E M S C H E V E R N U F T E N « (1833—1835).'°^
Uit de prospectus van Westerman voor de » K E U R VAN N E D E R L A N D S C H E

LETTEREN« blijkt dat wekelijks een deeltje zou verschijnen, met daarin »de
minst verkrijgbare stukken van klassieke Nederlandschc Authcuren [...].«'"''
Elk deel bevatte het werk van een auteur en was afzonderlijk gepagineerd. D e
naam van de auteur fungeerde als de titel van het desbetreffende deel. Naast
grote namen als P.C. Hooft en W. Bilderdijk bevatte de I>KEUR« ook werk
van minder bekende achttiendc-eeuwse schrijvcrs als Jacob Spex en H .
Schim.'"' Westerman schreef in de prospectus dat hij »ieder beminnaar« van de
»Vaderlandsche Letteren« in de gelegenhcid wildc stellen, »voor zeer geringe
kosten, zich eene keur uit dezelve aan te schaffen [...]«. De prijs was 20 cent
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per deel en om de drie maanden zou dc atrckcning plaatsvinden.
Het stempel van de uitgever rustte zwaar op deze "keuns want Westerman
besluit zijn prospectus met de mededeling dat hij de werken zal publiccren
»[...] met achterlating van al wat daartocovcrtollig en min belangrijk is, ot aan
de kieschheid, welke onzen tijd bijzondcr kenmerkt, aanstootelijk zou kunnen
zijn.« Dat moet ccn gcruststclling zijn geweest voor het beschaafde publiek. In
Lceuwarden tekenden drie leesgezelschappen in, waaronder het Lccsgezelschap voor Dames, zoals blijkt uit een slechts gedeeltelijk ingevulde »lijst van
inteckeningn.'"'^' Maar ook particulieren kochten de » K E U R « . ' ° ' De scric was
tevens opgenomen in de leesbibliotheek v a n J . M . E . Meyer te Amsterdam.'"*
Westernians D V E R Z A M E L I N G

VAN V O O R T B R E N G S E L E N

VAN U I T H E E M -

SCHE VERNUFTEN« was ccn logisch vervolg op zijn »KEUR« en bevatte vcrtalingen van onder andere Byron en Tegner. De delen haddcn hctzclfdc kleine
i2"-formaat als de » K E U R « , maar waren duurder en dikker, namelijk gemiddcld 300 bladzijden voor de prijs van ccn gulden. Ze waren nict afzonderlijk
vcrkrijgbaar. In zijn »Plan van lnteckening« prikkelde hij de nieuwsgicrigheid
van het publiek door te reppen van »een belangrijkc nicdcwcrking« die hem
was toegezegd.'"'^ Waarschijnlijk bedoelde hij daar de jeugdige Potgieter en
Jacob van Lennep mec. O o k Nicolaas Beets heeft als vertaler aan de scric niecgcwcrkt. In 1834 stuurde hij vcrtalingen van het werk van Byron naar Westerman op, in de hoop dat deze ze wilde uitgeven. Westerman antwoordde hem
dat het ccn slappc tijd voor dichtwerken was, en dat hij daarom liever de vcrtalingen in de " V E R Z A M E L I N G VAN V O O R T B R E N G S E L E N VAN U I T H E E M S C H E

VERNUFTENX wilde uitbrengen, ahetwclk men zeker is dat gclezcn wordt«.
Daaruit kan worden opgeinaakt dat dc lezers, volgcns Westerman, dc voorkcur gaven aan een literaire serie. Zelf zag hij er eveneens brood in. Naar zijn
idee bevatte een serie ccn »vcrborgen verleider«: »[...] eene verzameling, daarvan een stukje uitmakende, zou waarschijnlijk het verlangen naar het overige
opwekken en een goed succes voor het gchcel voorbereidcn.«"°

BECRIPSVERWARRING

Het woord »seric« voor de uitgavevorm raakte omstreeks 1850 in gebruik. In
de eerste helft van de negentiende eeuw werd deze manier van uitgeven over
het algemccn nog nict met het woord »serie« geassociccrd. Men sprak toen
van »een vcrzamclingn, van »werken«, »bijdragen«, »stukjes<s »klein-octavo's«
of »een stel«. Toen het woord »scrie« tenslotte ingeburgerti raakte, was de
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betckenis nauwelijks omlijnd. De uitgaven die rond 1850 als »serie« werden
gepresenteerd, beantwoorden veelal niet aan dc omschrijving die op p. 23 van
dc »Inleiding« is gegeven. N . de Zwaan kondigdc aan in 1853 met »ecn serie
van romans en verhaleno te willen beginnen.'" De door hem genoemdc titels
zijn inderdaad verschenen, maar afgezien van dc aankondiging wordt er nergens een serie-naam genoemd. Dit kwam meer voor.
Series werden vaak tot de tijdschriften gerekend. »Alweder een nieuw tijdschrift!« schreef G. van Belle in de prospectus voor » V A N B E L L E ' S B I B L I O THEEK VOOR N E E R L A N D S K A T H O L I E K E N « en ook uitgever J. van E g m o n d

nocmdc » H E T B U I T E N L A N D « in dc prospectus een tijdschrift."^ Maar beide
uitgaven bcstonden uit boeken met — behalve de serienaam — ook nog elk
een eigen titel. Tegclijkcrtijd kwam het voor dat een tijdschrift een serie werd
genoemd. »Eene nicuwc seriea kopte De Nederlandsche spectator boven de aankondiging van het Nederlandsch magazijn. Maar deze uitgave staat weer als tijdschrift bckcnd."^ Zelfs het Nieuwshlad voor denfcocfe/iaHiyc/wasonduidelijk. Het
blad nam in de lijst van tijdschriften die van tijd tot tijd gcpubliceerd werd,
sommige series wel en andere series niet op."^
Dc tcrmen en begrippen werden met andere woorden door elkaar gchaald,
wat er op kan duiden dat deze uitgavetypen in ccn overgangssituatie verkeerden. Het woordenboek helpt ons wat dit betreft ook niet veel verder."^ Toch
moest er voor )>tijdschrift« een vaste omschrijving hcbbcn gegolden, want
over het uitgeven van kranten en tijdschriften voorzover ze meer dan twee
keer per maand verschenen, diende men bclasting te betalen, het zogcnaamde
zegelrecht. In 1848 werd hicrover ccn rechtszaak gevoerd.
De rechtbank moest zich uitspreken over de vraag of het »periodieke
geschrifta de Wespen een tijdschrift was of niet. Dc belastingontvanger meende
van wel, op grond van het feit dat de uitgave in tegenstelling tot een bock »niet
afloopt maar onbepaald blijft voortduren«."'' O p het omslag van de Wespen
stond verder dat ingezonden artikelen kondcn worden opgenomen en dc aflcveringen waren genummerd bovendien. De uitgever, N . W . van Niftcrik,
verweerde zich door te verwijzen naar dc omgangstaal omdat »naar het g c w o o n taalgebruik, het woord periodiek aanwijst lets, dat aan eenige tijdsbcpaling verbonden is, en alzoo periodieke werken of tijdschriften, welkc in de zin
der wet synonima zijn, de zoodanige zijn, waarvan de uitgave van zekere tijdsbepahng afhankelijk is«."'' Zijn Wespen moest als ccn boek beschouwd w o r den, betoogde de uitgever, want het was niet aan regelmatigc verschijning
gebonden. O o k kon men zich er niet op abonneren en van i>jaargangen« was
geen sprakc. Van Nifterik wees op het grote aantal boeken dat in delen of afle-
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veringen verscheen. Zoudcn die dan ook allemaal als »tijdschritt« beschouwd
inoeten worden? De rechter was het met Van Niftcrik eens. In dc omgangstaal
bctckcnde periodiek »op gezette tijden verschijnend«, en daar dit met Wespen
niet het geval was, hoefde Van Niftcrik geen bclasting te betalen. Zijn »geschritt« was een boek en geen tijdschrift.
Het woord »tijdschrift« lijkt dus rond het midden van de negentiende eeuw
vooral te wijzcn op een regelmatigc, aan bcpaalde tijden gebonden verschijning, terwijl de vraag of de publikatie opgezet was oni steeds voortgczet te
worden er niet zo veel toe deed.'"" Als sommige scries dus tot de tijdschriften
werden gerekend, dan gebeurde dat op grond van hun regelmatigc verschijning.
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Voor de ncgcnticnde-ceuwse uitgevers lag de literaire serie in het verleiigde
van tal van voorlopers en voorgangers, zowel Nederlandse als buitenlandse.
De literaire scric was oud en nieuw tcgelijk. Bckijkt men het verloop van de
voorstadia, dan krijgt men het beeld van een zich geleidelijk ontwikkelcnde
vorm, waarin naarmate de tijd voorbijging steeds nicer clcmenten van de
negentiende-eeuwse literaire serie samen kwamen. De eerste literaire series
waren daarom nog nict zo scherp gcprofileerd door serietitels en deeltitels, als
dc latere van na 1850. Dc speurtocht naar voorlopers heeft hoe dan ook de vinger gelegd op twee constanten in de door uitgevers beproefdc stratcgiccn. Dc
uitgevers blckcn vooral geintcrcsscerd in de mogelijkheden van de uniforme
uitvoering en het effect van klantenbinding.
De min of nicer regelmatigc verschijning niaaktc de literaire series aantrckkclijk voor een belangrijkc doelgroep: de leesgezelschappen. Onderzock naar
leesgezelschappen, waarvan er in de eerste helft van dc negentiende eeuw vermocdclijk zo'n duizend bestaan hebben, wees uit dat vooral fictic en tijdschriften op deze manier werden gedistribueerd."9 Onder dc intekenaren op de
vroege series van Westerman bevonden zich zoals gezegd verschillende leesgezelschappen. Veel literaire series uit dc ccrstc helft van dc negentiende eeuw
waren speciaal bedoeld voor dit soort gezelschappen, zoals uit dc prospectussen blijkt. »Een zeer bruikbaar artikel voor Leesgezelschappen [... |« schreef A.
van der Mast <wcr zijn serie "PRISMA «.''" Een andere prospectus opcnt met
dc aanhef »Voor Leesgezelschappen en beniinnaars van Romantischc Lektuur<<.'"' En uitgever l.P. Crol spiegelde het publiek voor dat een gezaincnlijke
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aanschaf van zijn » E C H O DER BESTE B U I T E N L A N D S C H E S C H R I J V E R S « nict
alleen gemakkelijk was, maar ook financieel aantrekkelijk: »wanncer 3 of 4
personen met elkander een Exemplaar nemen, kan m e n het geheele jaar door,
bijzonder goedkoop Iezcn.«'" Literaire series waren waarschijnlijk o o k in trek
bij de gezelschappen, omdat ze de leden van een lastige taak verlosten, n a m e lijk het maken van een keuze uit het aanbod.
Het aantal leesgezelschappen neemt in de loop van de negentiende eeuw af,
terwijl het aantal series alleen maar toencemt. Scries lijken steeds meer dc taak
van »een-keuze-maken-uit-hct-aanbod« over te nemen. Wat de oorzaak is van
de groei van het aantal series na 1850, wordt in het volgcnde hoofdstuk b e s p r o ken.

1 J. Storm van Leeuwen, »De achttiende
eeuw: hoogtij van fraai Middclburgs bindwerk« in: Storm van Leeuwen, J., R. Rijksc
e.a., Goud en udijn. Middelbur^se boekhanden
van de lyde tot de igde eeuw Middclburg iyy2,
p. 15.
2 Zic J. Storm van Leeuwen, De achttiende-eeuwse Haa^se boekhand in de KoninkUjke
Bihliotheek en het Rijksmuseum Meermanno Westreemamtm 's-Gravenhage 1976, i.h.b. p. 58
e.v.
3 Met uitzondering niisschien van punt 3
zijn dit mcthodes die uitgevers tot op de dag
van vandaag nog gebruiken.
4 B. van Sclm, '»..tc bckomcn voor een
Civielen prijs« Dezeuentiendc eeuw 6 (iggo) nr
I, p. 98-116.
5 Van Selm, Op.cit. 1990, p. 98.
6 Hierbij moet men bcdcnkcn dat de genoemde formaten in grootte konden varicren,
al naar gelang de afmetingen van het vel waaruit het formaat gevouwen was.
7 Y.G. Vermeulen, Totprofijt engenoe^^en.
Motivermgeu voor deproduktie van Nederhndsfalige gedmkte teksten 1.^77-/341? Groningen 1986,
p. 10. Zie ook H. Pleij, »De betekenis van de
beginnende drukpers voor dc ontwikkeling
van de Nederlandse literatuur in Noord en
Zuid« Spektatorii {1992), p. 12J-26}.
8 Vermeulen, 0/J.f(7. 1986, p. 165.
9 B. Capp, Astrology and the popular press
London 1979, p. 26e.v.
10 Vgl. M. Lowry, The world of Manulius
Oxford 1979, p. 140-141. Lowry wijst er op
dat Aldus Manutius' cursief niet als ccn geisoleerd fenomecn moet worden beschouwd. Er
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waren meer drukkers die voortboorduurden
op het humanistische schrift.
11 S.H. Steinberg, Five hundred years of
;;mjrm^Middlesexz.j., p. 193.
12 H. Schmoller, )>Rcprints. Aldine and
after« Penrose annual 1953, p. 35-42, p. 35. Zie
ook R. Hirsch, Printing, selling and reading
Wiesbaden 1974. p. 26 (noot). Over de prijs
van deze uitgave is niets bckcnd.
13 Uit Steinberg, Op. cit. z.j., p. 131.
Steinberg noemt het formaat hicrvan 16".
Volgcns A. Willems, Les Blzeviers. Histoire et
amiales typographique [1880] Nieuwkoop 1962
(reprint), p. XCVII, valt het 16'' en 24" in dit
geval niet gemakkelijk van elkaar te onderschciden, vanwcge de afmetingen van Elzeviers planovellen.
14 H. Furstner, Geschichte des niederldndischen Buchhandels Wiesbaden 1985, p. 46. Een
gcmiddeldc kan niet worden gegeven, de o p lagccijfers liepen sterk uiteen.
15 Zic Van Selm, Op.cit. 1990, p. l o i , die
een pamflet uit 1658 aanhaalt waarin een predikant beweert dat zijn jaarsalaris van /500,—
ontoereikend was. Inhet pamflet liet depredikant zien dat hij onder m c e r / 2 5 , - p e r jaar aan
de boekhandel uitgaf Het bedrag omvatte
ook de aanschaf van inkt, pcnncn, papier, et
cetera.
16 Willems, Op.cit. 1880/1962 p. CXVIIC X X . Willems baseerde zich wat betreft de
reacties van het cHtepublick onder andere op
brieven.
17 Met dank aan Ellen Grabowsky, die
mij hieromtrent informeerde. Vergelijk overigens de huidige »standaardformaten« van
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strcckroni.nis. boiiquer-reeks-dcelrjes en vcrdc zijn zojuist gchoudcn prcek in. krecg er
100 gulden voor, waarna Du Mortier er een
stripbockcii.
iS Zie ook R.M. Wiles. Scriii!publication bundeltje van maakte zodra er tien preken
ill Hnglatui before 17^0 Cambridge 1957. p. 15. bmnengekomen waren. (A.C'. Kruseman,
19 R. Chartier. Lectures ct lcc!eur< dans hi Bouu'stoljhi voor ecu gcschicdcnis ran den Sederhrancc d'Atwien Regime Paris 19S7, p. S7-12S landschen boekhandel Amsterdam iSS<')-iSS7dl
Lp-72).
Clip. 2 4 7 - 2 7 0 .
29 Prospectus z.j. (±1780) Collccric Ca20 J. 1 lemels. Op de hres voordepers Assen
1969. p. 2S-29. Het IV.S.T. I1.2koloni 2S02 hais. Bock B. Bibl. van dc Kon. Vcr.
geeft als betekenis van de blauwboekjcs: bro30 Hemels, Op.cit. 1969, p. 28-29.
chures, sehotschriften, notiticboekjes en
31 Gecitccrd naar Hemels. Op.til. 1969,
pamtletten,
p. 29.
32 "Wetten op het zegelrecht, in betrek21 W/c catalogus uit 1981 is samengestcld door dc ronian-werkgroL'p, afdeling king tot den boekhandel" in:G.L. Koopman,
Verlichting, van het Instituut voor Neerlan- Whunlijst van boekhandelaren in Nederland 'sdistiek, U.V.A., en bevat een inventarisatie Gravenhage 184S, p. S5.
van populair proza uit 1670-1830 dat in origi33 Wiles. Op.til. 1957.
iiccl of fotokopie. dan wel op microfiche aan34 Bckeken: 21 septcnibcr-30 noveniber
wezig is in de Universiteitsbibliothcck van 1720; 1 januari-7 maart 1724; 11 niaart-2omei
Amsterdam.
1730; 1 oktobcr-iodecembcri74o;2oktober22 i)c categoric »onbckcnd<i staat voor dc II december 1760; 27 mei-i7juli 1790. Stadstitels die zonder formaatvcrmelding opgcno- bibliotheck Haarlem.
nieii zijn. Overigens gevcn de cijfers slechts
35 Voor de onderzochte periode, zie noot
een indikatie, dc gcbruikte catalogus is niet 34. Een voorbeeld van uitgave in atleveringen
volledig en geeft bovendien alleen gegevens vindt men ook bij A. Nieuweboer, »Depopuover oorspronkclijk Nederlands werk. Dc lariteit van het vcrtaalde verhalcnd proza in
meer volledigecatalogus vanJ.L.M, Gielesen i8e eeuws Nederland en de rol van de boekA.P.J. Rlak. Bibliografie van hei Xedvrlandstalig handel bij de praktijk van het vcrtalcn*' Docuuarratief fictioneel proza 1670-1700 Nieuwkoop mentatieblad werkgrocp achttiende eeuw nr 53/54
1988, is niet gebruikt omdat deze slechts dcr- 1982, p. iiy-143. namelijk in de daar gecitig jaar bestrijkt, en nict chronologisch gcor- tecrde advertentie van uitgever Van Tongcrlo
dend is. Het chronologischc register achtcrin voor de Historic van Sidney Bidulph (1761).
gceft niet direkt uitsluitsci over formaten.
36 Advertentie van J.& J.Enschede OpAanduidingen als »Vcrzamcling«, »Wcgh- reclitc Haarlcmse courant 27 oktober 1740. Adkortcr" etcetera komen niet voor in hun index vertentie van J. van Braam in idem, no 45,
op "significantc woorden".
1720.
23 liisloirv dc Peditionfrau^aise Fans lySc;1991, dill, p. i48(HiernaH./7.r-,).
24 H./:",r II, p.238.
25 \l. Roirier, Bibliothequc iinii-crscllc dcs
romans: redacteurs, textes, public Gcncvv 1977.
De prospectus is afgedrukt in her eerste deel
van dc »BiBi KITHFQUE UNivrRsr.i I F DLS
KO.MA.MS".

26 Prospectus Collectie Cahais, boek I.
Bibl. van de Kon. Vcr.
27 Hemels, Op.cit. 1969, p. 23, Wat men
het zak-formaat noemde. was meestal het 16"formaat.
28 Volgcns Kruseinan zou dc thcoloog en
IctterkundigeJ.H. van der Palm (1763-1840)
na elkc preekbeurt even een bezockje aan zijn
uitgever Ou Mortier hebben gebracht. Hij le-
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37 Prospectus van uitgever L. A.C. Hesse
voor zijn in 24 atleveringen vcrschijncnde De
nieuwe nwrgen- eft avond- oefeningen op elken dag
van het jaar, door J. S. Seyffertz.j. (vermoedelijk 180S}. Collectie Cahais Bock G. Bibl. van
de Kon. Ver.
38 [G. Pollard), "The beginnings of the
number trade« Times literary supplement 1934,
p. 254-255.
39 M. Hamer, Writingby numbers: Trollope'sserialJicliofi Cambridge 1987. p. 3.
40 K. Korevaart, »Het dagblad als bron
voor de literatuurgeschiedenis" in: Berg, W.
van den en P. van Zonneveld. Xederlandse literatuur van de iwgcntiende eeuw Utrecht 19S6, p.
147. Vergelijk dc opmerkingen gemaakt hiervoor op p. 3S. naar aanlciding van de uitgave
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van korte stukjes in de vorm van een tijdschrift.
41 N. Maas, 'H juli 1869: De afschaffing
van het dagbladzegel. De krant en de litcratuur« in: Schenkcveld- van der Dussen,
M.A.(red.), Nederlandse literatuur, eengeschie(/efiiV Groningen 1993, p. 490-494.
42 O.S. Lankhorst, »'Diesnodeuitwerkzels van een listige eigenbaat'. Inventarisatie
van uitgaven bij intekening in de republiek tot
1750" De zeventiende eeuw 6 (1990) nr 1, p.
129-136.
43 H.E.P. II, p. 30.
44 Lankhorst, Op.cit. 1990, p. 133.
45 Uitgever Jean Neaulmc in een advertentie in de Oprechte Haarlemse courant 17 februari 1724; zie ook advertentie 6 dec 1740,
van Jacob I'Admiral, die zichzelf een straf van
2000 gulden voorhoudt.
46 I.H. vanEeghen, De Amsterdamseboekhandel 1680-1725 Amsterdam 1978, V.I, p. 51.
47 Anonicm verschenen bij Job. D. Zanker, Koningsbergen. Zie verder Lankhorst,
Op.cit. 1990, p. 129.
48 P.T. van Rooden cnJ.W. WesseHus,
»Two early cases of publication bij subscription in Holland and Germany" Quaerendo
X V I 2 (1986), p. 110-130.
49 Furstner, Op.cit. 1985, p. 53.
50 Zie Van Eeghen, Op.cit. 1978 V.i, p.
50. Ook in Frankrijk en Duitsland geldt begin
achttiende eeuw als de periode waarin het uitgeven bij intekening opkwam. Zic H.E.P. II,
p. 21-33 ^n R. Wittmann, Buchmarkt undLektiire im 18. und ig. JahrhundertTvibmgcn 1982,
p. 50.
51 Van Eeghen, Op.cit. 1978 V. i p. 195.
Meer over de bescherming van rcchten later in
dit hoofdstuk.
52 H.E.P. II, p. 232 en P. Kafker, Notable
encyclopedias of the seventeenth and eighteenth
centuries: nine predecessors of the Encyclopedic
Oxford 1981.
53 Direkt bij de aanvang van dit werk
werd vastgelegd dat als auteur van het Lexicon
de uitgever en initiatiefnemer Zedler moest
worden aangemcrkt, en niet de eigenlijkc
schrijvcrs ervan. H. Hiller, Zur Socialgeschichte von Buch und Buchhandel Bonn 1966, p.
37e.v.
54 Opdracht van de uitgevers aan de burgemcester van Amsterdam, dd. 15-10-1725,
afgedrukt in het eerste dccl.

55 L. Balsamo, Bibliography. History of a
tradition Berkeley 1990, p. 33-60.
56 H.E.P. II, p. 252-253 en J. Stouten,
"Verlichting in atleveringen: over tijdschriften in de achttiende eeuw« in: Spies, M.
(red.), Historische letterkunde, facetten van vakbeoefening Groningen 1984, p. 120. Het tijdschrift (»journal«) als uitgavevorm maakte
een soortgelijke ontwikkeling door: van een
verzameling bockuittreksels tot een tijdschrift
dat behalve uittreksels ook oorspronkelijke
bijdragen bevatte. Het onderscheid tussen
BJournal" en "bibliothequc" is nict altijd even
duidelijk.
57 Furstner, Op.cit. 1985, p. 68.
58 H / . N . r . , I I I , i . K o l o m i 3 7 .
59 Zic P. Altena, »Van boekenhaat en bibliomania. De verbeelding vandebibliothcck
in Nederlandse literatuur van dc achttiende
eeuw« Parmentier^ (1992) nr 3/4, p. 29-37.
60 Uit: Kleine dichterlijke handschriften,
verzameld door Pieter Johannes Uijlenbroek
Nieuwe beknopteuitgave. Amsterdam 1823,
deel 1, laatste bladzijde.
61 Voorbericht bij Tafereel van natuur en
konst, behelzende, bij eene algemeene landbeschrijving en beknopte historic der verscheiden volken, alle de voornaamste bijzonderheden die in de
bekende waereld, met betrekking tot de natimrlijke
historic, den godsdienst, de staatkunde, de weetenschappen, konsten, koophandel, enz. voorkomen
Eerste deel. Amsterdam bij Pieter Meijer, op
den Dam 1769.
62 Prospectus West and Hughes, 1800.
Collectie Cahais, Boek E. Bibl. van de Kon.
Vcr. Vergelijk overigens dc afbeelding van
een uitgchold boekblok gevuld met een serie
miniatuurboekjes, in Storm van Leeuwen,
Op.cit. 1992, p. 36.
6} Zie ook A. Martin, »Notcs surles Bibliotheques de campagne et autres collections
de fictions en prose en France au XVIIIe siecle« Australian journal of French studies 10
(1973-b), p. 239-25364 D. Inklaar, Francois-Thomas de Baculard
d'Arnaud, ses imitateurs en Hollande et dansd'aurrc5/)(iy5DenHaag 1925, p. 201 e.v.
65 Prospectus Brusse & zn. en W. van
Bergen z.j., Collectie Cahais, Boek E. Bibl.
vande Kon. Ver.
66 Nieuweboer, Op.cit. 1982, p. 120.
67 J. Buisman, Populaire prozaschrijvers
van i6ootot 1815 Amsterdam i960, noemtdrie
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York 1988.
80 F.L. Schick. The paperboniul hook in
AmericaNew York 195K. p. 47-50.
81 "The cheap librariesi< Publishers weekly
if<77, p- 396.
82 Altick. Op.cit. 1958, p. 7.
83 G. Hoogesteeger, I'an lopende bode to!
telematica Groningen 1989. p. 40.
S4 Kruseman. Op.cit. 1886-1887 dl 1. p.
90.
85 Ziede »BibHograt~ie van werken uitgegcvcn door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen" door F. Schenk in: Mijnhardt,
W.W. en A.J. Wichers(red.). Omhelalgemecn
volksgeluk Ed^m 1984.
86 Zoals blijkt uit de Lijst van hetgccn door
of vanwcge de Maatschappij is uitgegci'e}i toi 1866,
archiefM.N.L., U.B. Leiden.
87 P.G. Hoftijzer, "Nederlandse boekverkopersprivileges in de achttiende eeuw.
Kanttekeningen bij een inventarisatie^ Docunientalieblad werkgrocp achttiende eeuw 11
(1990), p. 159-180.
88 Zic de inleiding bij B.P.M. Dongelmans. Van Alkmaar tot Zwijndrecht Amsterdam 1988, p. 15-25.
89 Prospectus M. Westerman 1819. CAhais-collectieBoekH. Bibl. vande Kon, Ver.
Meer over deze serie in hfst. 3 p. 105.
90 Ziede »Inleiding<', p. 21,.
91 Onder de intekenaren bevonden zich
ook verschillende boekhandclarcn, die voor
meer dan een exemplaar intckcnden. Lichtend
voorbeeld voor alien was Koning Willem I,
die voor 6 exemplaren had getekend. De namenlijst werd aangevuld in de delen 4.5 en 6.
92 De prospectus (z.j.) bevindt zich in de
p. 9-^-114Prospcctussen-en Personaliaverzameling van
78 Dat valt althans op te maken uit R. Westerman, Bibl. vande Kon. Ver.J. ImmerWittmann, Geschichte des deutschen Buchhandels zecl gaf blijkcns een prospectus in boek I van
MCinchen 1992, p. 212, waar Meyers "Mi- dc Collectie Cahais een soortgelijke reeks uit
.Ni.\ruRBiBLiOTnr:K« als een soort noviteit in "klein-octavo", waarvoordeeerstestappen
wordt opgevocrd. Meyer maakte gebruik van waren gezetin 1821. Zie ook B.P.M. Dongelde mazen in de wetgeving, zodat hij in de mans, /. Immerzeel junior An^stcWct^n 1992, p.
reeks nadrukken van nog beschermde auteurs 166.
kon opnemen.
93 Dit deel bevatte A. von Tromlitz" De
79 Later maakte Tauchnitz er een ge- blinde. »met gcgraveerden titel«.
\^•oonte van om de auteurs wel om toestcm94 Circulaire G. Vervloet, 1831, Bibl.
niing tc vragen. De reeks, waaraan al spoedig van de Kon. Ver.
Amcrikaanse auteurs werden toegcvoegd.
95 Prospectus M. Westerman, 1819. CAJIwas zeer succesvol en bleef bestaan tot 1955. lectie (~ahais Boek H. Bibl. van de Kon. Vcr.
Zie W.B. Todd & A. Bowden, Tauchnitz in96 Prospectus F. Gartman jr. ±1831. in
ternational editions iii English 1841- ;955 New Collectie Cahais lioek I. Bibl. v.d. Kon. Ver.

uitgevers. De serie was in 1790 door J. Meyer
begonnen. De tweede eigenaar J.P. van Heel
verkochtdeuitgaveechter in iSoi eerstaande
uitgevers F.J. van Tetroode en J. Weege, die
hem vervolgens in datzelfdejaar aan J. Allart
overdeden, zoals blijkt uit een circulaire van
Tetroode en Wcege in de Collectie Cahais
Hoek E. Bibl. van de Kon. Ver.
68 N . N . , "Over de leesbehoctte der
vrouwiijkc sexc" Nieuwe bijdragen tot het nienschclijkgeluk 1797 dl II, p. 53-72. Geciteerd uit
J.J. Kloek, »Lezen als levensbehoet'te. Roman
en romanpublick in de tweede helft van dc 18e
ccuw« Literatuur i {1984), p. 138.
69 A. Martin, "Baculard d'Arnaud ct la
vogue des series de nouvelles en France aux
XVIII siecle« Rcvuc d'histoire litterairc de la
Prance 1973-a, p. 982-992. Voor het Nederlandse romanlezende publiek ?ic Kloek,
Op.cit. 19S4.
70 Martin. Op.cit. 1973-a, p. 987.
71 De gegevens zijn atkomstig van tellingen op basis van de 5. T.C.N, die zoals al eerder vermeld (zie noot 22) niet volledig is.
72 S. Eliot, »The three-decker novel and
its first cheap reprint 1862-1894" 'Phc library
6th 1985 volume7, nr i, p. 38-53.
73 Wiles, Op.cit. 1957, p. 15.
74 Steinberg. Op.cit. z.j., p. 248. R.l),
Altick, "From Aldine to Everyman: cheap reprint series of the English classics 1830-i9o6<'
Studies in bibliography XI (1958), p. 5-6.
75 Altick, Op.cit. 1957, p. 266.
76 Sadleir, Op.cit. 1969, p. 92-94.
77 A. Ward, "Repercussions on the
book-tradc" Book production, ftclion and the
German reading public ij.fO-!Soo Oxft)rd 1974,
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97 Prospectus P. Los Gzn ±[836. Bibl.
van deKon. Ver.
98 Nieuwsblad 1852 nr 9, p. 38 in een reactie op het toegenomen aantal boekhandelaren
en faillissementen.
99 Zie voor deze verwikkelingen L. Kuitert, '>De second-hand handel, een doorbraak
op het gebied van de goedkope litcratuur« De
negentiende eeuw 15 (1991), p. 185-202. Vergelijk Wittmann, Op.n'f 1992, p. 131.
100 Kuitert, Op.cit. 1991, p. 187.
loi Vergelijk Kruseman, Op.cit. 1886i887dlll,p.4i5.
102 Een schatting op grond van de Naamlijst van Saakes, de prospectusscnvcrzameling
van Cahais, en het Nieuwsblad.
103 Al omstreeks 1829 had Westerman
voor de "VERZAMELING« een intekenlijst
doen rondgaan, zoals blijkt uit de Collectie
Cahais, Boekj. Bibl. van deKon. Ver.
104 Prospectus M. Westerman z.j. Bibl.
van de Kon. Ver.
105 Deze laatste twee worden bij voorbeeld niet genoemd in het Lexicon van
Winkler Prins.
106 Plan en »Lijst van Inteekening« bevinden zich in de map Prospcctussen Westerman, Bibl. van de Kon. Ver.
107 Er staat een particulier op de intekenlijst, en in de boedelinventaris van een notaris
te Weesp komen we de "KEURW ook tegen.
ZieM. van Dijk »Boeken in boedelinventarissen<». Bijlage bij Dokumentaal 18 (1989) nr i.
108 Catalogus der Hollandsche boeken, uit de
Hollandsche, Fransche en Hoogduitsche lees-bibliotheek van den boekhandelaar J. M.E. Meyer
z.j. (vermoedelijk v.a. 1839) Bibl. van de
Kon. Ver.
109 »Plan van Inteekening« z.j. (vermoedelijk 1829) Collectie Cahais, Boek J. Bibl.
van deKon. Vcr.
110 Brief N. Beets aan M. Westerman, 27
februari 1834. Brief M. Westerman aan N.
Beets 21 maart 1834. Geciteerd naar Zonneveld, P. van (red), Het dagboek van de student
Nicolaas Beets 1833- i8j6 's-Gravenhage 1983.
111 Prospectus N. de Zwaan, 1853. Bibl.
van de Kon. Ver.
112 Prospcctussen in de verzameling van

de Bibl.van de Kon. Ver. onder de namen
Van Belle en Van Egmond.
113 Als tijdschrift aangemcrkt door E.
Wiskerkeen M. Mathijsenin »Bibliografie literaire tijdschriften 4. i830-i839« De negentiende eeuw 7 (1983) nr4, p. 268. Een serie volgcns De Nederlansche spectator 1862, p. 90. Het
ging in 1862 overigens om een heruitgave van
het Nederlandsch magazijn.
114

In 1869 bij voorbeeld de WROMANTI-

SCHE BIBLIOTHEEK«, naautopsieals serie gci-

dentificeerd.
115 Het Woordenboek der Nederlandsche taal
noemt een serie »een reeks«, en een tijdschrift
een »drukwcrk in boekvorm« dat bij tussenpozen verschijnt en bijdragen bevat van verschillende auteurs. Zo geformulcerd, kan ccn
scric inderdaad een tijdschrift zijn.
116 Nieuwsblad 1848 nr 16 (ongcpagineerd).
117 Nieuwsblad 1848 nr 17 (ongepagineerd).
118 Tegenwoordig is dat laatste juist het
kenmcrk van periodieken. Periodieken, in het
jargon van de Regels voor de titelbeschrijving
»seriele publikaties« genoemd, zijn volgens
deze regels "gcwoonlijk gcrangschikt in een
numcrickcot chronologischc volgorde en bedoeld om steeds voortgczet te worden.« Wespen zou vandaag de dag door bibliothccarisscn
als een tijdschrift worden behandeld.
119 D. Jansen, »Uitgerekend op intekening. De kwantitatieve ontwikkeling van het
leesgezelschap in Nederland, 1781—1850« De
negentiende eeuw 14 (1990), p. 181-189. Zie
voor de romanaanschaf van leesgezelschappen J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, »Negcntiende-eeuwse boekaanschaf - twee steekproevenw in: Colloquium over leescultuur en
boekverspreiding in Noord en Zuid in de ige eeuw
Gent 1987.
120 Circulaire A. van der Mast 1842,
Bibl. van de Kon. Ver.
121 Prospectus J. Thompson
voor
» N l E U W MAGAZIJN VAN OORSPRONKELIJKE
EN VERTAALDE ROMANS EN VERHALEN«

1845. Bibl. van deKon. Ver.
122 ProspectusJ.P. Crol, 1845. Bibl. van
de Kon. Ver.
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Ge'illustreerde teestcatalogus van second-hand handclaar
Gebr. CA^hen, waarop verschillende bevolkingsgroepcn zijn
afgebeeld. alien dansendom het boek. Vermoedelijk uit 1906.
Coll. Gebr. Cohen/Bibl. van de Kon. Ver. (foto UBA)
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* * ee, luidde in 1846 het antwoord van K. Fuhri op dc vraag »Bestaat
# * # !|e cr verval of kwijning in den boekhandel?«. De Verecniging ter
.J.
3|eji Bcvordering van de Belangen des Boekhandels had de kwestie in
^ * # ^ ••^* de vorm van ccn prijsvraag aangesneden ter gelcgenheid van haar
25-jarig bestaan. Aanlciding waren de klachten over kwakzalvers en beunhazen in de boekhandel. Het antwoord van uitgever Fuhri, onderbouwd in een
brochure van zo'n 175 bladzijden, verkreeg de eerste prijs. Volgens Fuhri
stond de handel er in alle opzichten juist gunstig voor. »Dc boekhandel heeft
zich gevormd naar de beschaving, welkc zich onder alle standen heeft uitgcbreid en hij heeft cr dubbel door gewonncn« schreef hij. Het leespublick was in
aantal toegenomen, waardoor de vcrkoop "tot cene vcrbazende hoogte« zou
zijn opgevocrd.'
Fuhri stond in zijn optimisme niet alleen. Over het algemccn waren uitgevers en boekverkopcrs rond het midden van de eeuw ervan overtuigd dat het
goed ging met dc boekhandel. De cijfers lijken hen gelijk te geven. De toename van het leespubliek in de tweede helft van de negentiende eeuw is weliswaar nog maar nauwelijks onderzocht, maar gezien de stijging van het aantal
uitgegcvcn titels per jaar, mag men voorzichtig aannemen dat ook de vraag
toegenomen was. In 1856 werden 1859 titels uitgegcvcn, in 1876 stceg dat getal
tot 2225 en in 1896 verschenen er 2717 uitgaven.^ Er verschenen nict alleen
meer titels, ze werden bovendien in ccn hogcre oplagc uitgegcvcn. In Boekhandel en hibliographie, het handbock voor uitgevers, wordt in 1883 een oplagc van
1000 voor boeken als gcmiddeldc genoemd. Uitschicters naar 3000 tot zelfs
10.000 kwamen bij romans ecu hoogstenkele keer voor.^ Dit hield een aanmerkclijke stijging in ten opzichte van de jaren 1826—1835, toen bij een grote
uitgever het gemiddelde op 816 exemplaren lag, brochures en dergelijke meegerekend.'' Volgens sommigen was vooral de vraag naar het goedkope bock
toegenomen en daar moest de handel op inspringcn: »De lompen worden
goedkooper, de arbcidsloonen bcknibbeld, de snelpersen wachtcn, het fabriekmatige staat ons meer dan ooit ten dienst, het publiek cischt het zcerdegelijke en zeer-goedkoope — bczorgen wij ons zelven geld en ons land eene
bloeijcnde en ccrlijke Industrie tc meer!«.'

Cjocdkt)pc boeken in ccn hogc oplagc: zulkc doclstcllingcn schiepen ccn klimaat waarin de literaire series tot ontwikkeling kondcn komen. zoals in dc
»Inleiding« al is besprokcn. Dat cr na 1S50 steeds meer series werden uitgegcvcn, lijkt dan ook het gcvolg van het zockcn naar de beste methode om goedkope boeken in een hoge oplagc uit te gcvcn. Dc Gebr. Kraay schrcven in dc
prospectus voor hun scric »HLT BUITI;NI.AND« dat goedkope romans alleen
uit te gevcn waren als er sprakc was van »l" Een grooter dcbiet dan gcwoonlijk, 2° Eene verbindtenis van dc zijde des Publicks voor den aankoop van een
scric werken."'' Dc lage prijs en de hogc oplage zijn dc slcutclwoordcn in dit
hoofdstuk. In hoeverre was in de tweede heltt van de negentiende ccuw een
serie goedkoop tc maken, met welk oogmerk werden dc oplagerijfcrs verhoogd en hoe dachten de uitgevers de oplagc at tc zettcn? Was cr, met andere
woorden. ccn markt voor dc literaire seric-uitgavc? Dat zijn dc vragen clic aan
dc ordc zullcn komen. Er hebben zich in de onderzochte vijftig jaren grote
veranderingcn voltrokkcn op bij voorbeeld tcchnisch en sociaal-culturecl
gebied. De oorsprong daarvan ligt vaak nog verder tcrug in de tijd. In dit
hoofdstuk wordt daarom geprobeerd nict allccn dc status-quo, maar ook een
ontwikkeling weer tc gcvcn. Overigens moet men hierbij bcdcnkcn dat die
ontwikkeling voor een belangrijk deel ook opgaat voor dc nict-literaire scries.

Goedkope

boeken

D R U KK HN

»De eeuw des stooms en der vooruitgang heeft nict weinig op onzen handel
gcwcrkt |...]« mccndc uitgever H . A . M . Roelants in 1852.' Hij docldc op enkele belangrijkc tcchnischc uitvindingen, die het drukken gocdkopcr haddcn
gemaakt. Een van dc bclangrijkstc gcbcurtcnissen op dat gebied was de installatic van dc ccrstc snclpers rond 1814 in London, l^cze machine, ontworpen
door F. Kocnig en A.F. Bauer, werkte met een tandwiclaandrijving, die men
ook op stoomkracht kon latcn draaien. Dc traditionele handpers kon per uur
zo'n 150 afdrukken aan, maar het mechanick van dc snclpers voerde dat aantal
op tot 1000. Dc snclpers zou het drukken 25% gocdkopcr maken, zodat hoge
oplages rendabel werden. Dc machine werd vooral gebruikt voor het drukken
van bijbels, kranten. periodieken en scricwerkcn, de uitgaven die altijd al in
hogcre oplagen verschenen.'
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In 1828 werd de eerste snelpcrs in Nederland in gebruik genomen door de
firmajoh. Enschede en Zonen in Haarlem, die de machine gcbruikte voor haar
Oprechte Haarlemsche courant en voor bijbels en gezangboeken.'° Maar het zou
nog enige tijd duren voordat dc snclpers hier gemccngoed geworden was. In
1853 schafte uitgever A. W. Sijthoff een snclpers aan. Tcgelijk wierp hij zich o p
als importeur van deze machines, wat hij vergezeld liet gaan van de uitgave
van De machine-meester aan de snelpers, een handleiding die hij uit het Duits had
laten vertalen. " Dat wierp al gauw vruchten af In 1855 gaven inmiddels vier
van de 291 boekdrukkers op over een snelpers te beschikken en in 1866 waren
d a t e r al 51 op de324.'^De eerste snelpersen werkten niet op stoom, maar werden met de hand aangedreven.'^ In Nederland was P . D . van Es, drukker van
onder andere het Nieuwsblad voor den boekhandel, in 1857 de eerste die een snelpers op stoomaandrijving installeerde. N a 1876 raakten de machines met
stoomaandrijving zo ingcburgerd dat drukkers die ze gebruikten zich »stoomdrukkerij* gingen noemen.''' Wie geen eigen snelpcrs bezat kon opdrachten
uitbesteden aan de stoomdrukkerijen. Boek- en steendrukkerij Thieme liet per
advertentie weten tien snelpersen voor dat docl in huis te hebben.''
De groci van het aantal snelpersen en de stijging van de oplagecijfers gingen
gelijk op. In een toespraak voor de leden van de Verecniging ter Bevordering
van dc Belangen des Boekhandels wees uitgever A . C . Kruseman op die w i s selwerking. D e produktie kon gewoonweg niet meer buiten de snelpers.
»Tien jaar geleden behoorde het nog tot de zeldzaainheden op drukkerijen van
middelmatigen omvang een snelpers te zien; wie durft er thans meedoen zonder? Zijn de oplagen van vele onzcr editien niet minstens verdubbeld?« sprak
hij in 1872."" Het stond voor ccn serieuitgever als H . A . M . Roelants vast dat,
mits de prijs maar laag genoeg was, zo'n hoge oplage lucratief kon zijn. Zijn
eigen ondcrncming, de serie OKLASSIEK, L E T T E R K U N D I G P A N T H E O N « was

daar een voorbeeld van. In het vakblad rekende hij voor »dat men van een gr.
8° werk, waarvanjaarlijks 25 Ex. verkocht worden, en inhet Pantheon a / o , 3 0
wordt herdrukt, 3000 en meer Ex. door de ijverige pogingen des Boekhandels
verkoopen kan [...]«.''

En ook uitgever N . de Zwaan benadrukte in de folder

voor zijn BSCHELLING-SERIE« de mogelijkheden van een hoge oplage: »Hoe
gering dus de prijs van elk deeltje op zich zelven moge schijnen, kan het debiet
bij massa toch tot een belangrijkcn en winstgevenden omzet aanlciding
gcvcn.«'"
Een andere stimulans tot het verhogen van de oplages, was de doorbraak
van de stereotypic. Het principe van dc stereotypic was al in 1673 uitgedacht,
maar sloeg in eerste instantie niet aan. Eind achttiende eeuw probeerde de
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Franse drukker Didot het procedc nieuw Icvcii in te blazcn, door verbctcring
van dc technick. In 1S05 werd stereotypic ook in Engeland toegepast cii rond
1829 was deze druktechniek in de meeste Westcrse landen bekend. "^
Stereotypic hield in dat van een uit losse letters gezette drukvorm een niatrijs
werd gemaakt van gips of papier-mache. Van dc matrijs werd een stereotypieplaat gegotcn. De losse letters gingen daarna weer tcrug in dc Icttcrkast, terwijl dc drukker te alien tijde van dc stereotypicplaat ccn (vrijwel) onbeperkt
aantal afdrukken kon maken. Het voordeel zat hem nict alleen in de besparing
op losse letters, maar ook in dc mogclijkheid dc produktie af tc stemmcn op de
vraag. Van een boek dat met stereotypic was gcdrukt kon gemakkelijk een
herdruk gemaakt worden. Eventuclc foutjes konden op de stcreotypicplateii
vcrbeterd worden, zodat de herdruk vaak minder, in icdcr gcval nooit meer
zctfouten bevatte dan dc ccrstc druk.^° Stereotypic werd daarom vaak gebruikt voor Bijbels en andere werken waarvan men tot in lengtc van dagen
herdrukkcn verwachttc. In 1829 bracht dc Amsterdanisc firma G. Dufour &
Gie de reeks »Ei)iTiONS STEREOLYPES* op de markt, een met stereotypic
gedruktc verzameling met werk van »antiekc<i en klassieke schrijvcrs."' Ook
andere herdrukserics werden met stereotypicplaten gcdrukt. bij voorbeeld
Tauchnitz H C O L L H C T I O N or B R I 1 ISH A U T I I O R S « en Rcclams » U N I V E R S A L -

Bini lOTHEK". Beide series waren daardoor heel g o e d k o o p . "
In Nederland was het weer de Haarlcmse firma Enschede die al in 1816 een
stercotypic-installatic volgens het nieuwe procedc in gebruik nam. Maar veel
andere uitgevers waren daar nog niet aan toe. Lange tijd heerste hier dc mciiing dat Nederland te klcin was voor hoge oplagen en dus geen voordeel had
bij stereotypic. Bovendien was men gewend aan uitgeven-bij-intckening,
waarmec de oplage al vast stond voordat er uitgegcvcn werd."'
Sommigen wczen op het gevaar van een Nederlandse achterstand in deze.
De vcrkoop van de goedkope buitenlandse stereotypic-uitgaven in N e derland, zoals die van Reclam en Tauchnitz, was groot en zou de bloci van de
Nederlandse literatuur in dc wcg staan. O p het Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres van 1872 merkte een van dc sprckers bezorgd op: »lVlet
bchulp der stereotypic zullcn de vreemdelingen hunne voornaamste lettcrkundige voortbrcngscls tot spotprijzen onder onze bevolking verspreiden; en. wat
tienmaal crgcr is, den geest hunner voornaamste schrijvcrs onder onzc volksklasscn uitbreiden, een gecst, die voor onzc nationaliteit niet anders dan noodlottig kan zijn.«''' Zijn gloedvolle betoog voor meer stereotypic in Nederland
werd vooralsnog door de voorzitter weggcwuifd onder de woorden dat dit
een kwestie was »dic beter op ccn nij verheids- dan op een letterkundig congres
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kan besprokeii worden*."' Maar dc redactie van het Nieuwsblad gafde sprcker
gelijk en vond dat de tijd rijp was voor stereotypic.^'' In 1875 maakte het Adresboek voor het eerst melding van vier drukkers bij wie stereotypic mogelijk
was.^' In 1890 gaven al 21 firma's op dat er bij hen gestereotypeerd werd.
Soms het een uitgever op de band afdrukken dat het een stereotypie-uitgaaf
betrof^' Waarschijnlijk deed hij dat om aan te geven dat er een hoge oplage
van gemaakt was, wat op een succesvol boek duidde. Als zo'n vermelding niet
o p de uitgave staat, valt mocilijk na te gaan of we met stereotypic tc doen h e b ben of niet. Een enkele keer treft men in fondsvcilingcatalogi met de hand
geschreven opmerkingen over sterotypieplatcn aan, want deze werden tcgelijk met de restanten van de oplage doorverkocht. Z o valt in de catalogus
van de verkoop van het fonds van H . A . M . Roelants te lezen dat hij met zijn
» K L A S S I E K , L E T T E R K U N D I G P A N T H E O N * ook de bijbehorende s t e r e o t y p i c -

platen van de hand deed.^' Van A.W. Sijthoff is bekend dat hij vanaf 1875 de
stereotypic toepaste. Hij drukte onder andere J.J. Cremers Novellen en Da
Costa's Dichtwerken op deze manier.'" Beide titels verschenen ook in zijn »50CENTS EDITIE«. Het lijkt aannemclijk dat hij de hele serie met stereotypicplaten drukte.

PAPIER

D e extra kosten die een hoge oplagc met zich meebracht, vloeiden nict zozccr
voort uit het drukken, maar uit de aanschaf van het benodigde papier. Want
papier was niet goedkoop. In prospcctussen krecg het publiek daarom precics
uitgelegd hoevcci papier er in de uitgave was verwerkt: de prijs van een bock
werd meestal per vel berckend. Tot diep in de negentiende eeuw werd papier
uit lompen vervaardigd. Pas na i860 dringt in Nederland aarzelend de goedkopcre grondstof hout door.'' Tekenend is in dit vcrband dat het uitgevershandboek Boekhandel en bibliographic uit 1883 alleen het papier gemaakt uit
lompen behandelde.^^
Wel hadden technische vernieuwingen op het gebied van de papicrfabricage
de prijzen doen dalen. De belangrijkste uitvinding op dat gebied was die
van de papiermachinc in Frankrijk in 1798. De machine mechaniseerde het
scheppen en uitpersen van de papiergrondstof In Nederland waren de loonkosten zo laag, dat het mechaniseren van dc papicrfabricage maar een geringe
besparing betekende. Rond het midden van de eeuw waren er hier hooguit vijf
machinale papicrfabrieken, zodat er veel geimportcerd werd. G o e d k o o p
papier uit met name Duitsland overspoelde aanvankelijk dc m a r k t . " D e
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papiertabrikanten gebruikten de machines vooral voor het maken van grote
hoeveelhedcn papier van dezelfdc kwalitcit in een standaardformaat. Door
deze massafabricage kon de prijs omlaag. '^
Voor uitgevers mocten bij het papierverbruik dus twee overwegingen een
rol gespeeld hebben. Encrzijds diende er zo min mogelijk papier gebruikt te
worden. Dit kon onder meer bereikt worden door boeken in kleine formaten
uit tc gcvcn. Anderzijds was het praktisch een papicrsoort in standaardformaat
tc bcstellen want dat was het goedkoopst. Kleine formaten werden zoals in
hoofdstuk I naar voren kwam, bij voorkcur in een serievorm uitgegcvcn, zodat »standaardpapier« niet alleen goedkoop maar ook noodzakelijk was om dc
scriedeeltjes een uniform uitcrlijk te geven. In het handboek voor uitgevers
werd bij een prijsbcrckening van papierformaten de serie » G U L U E N S EDITIE«
als voorbeeld g e n o e m d . " Voor het »KLASSIEK, L E T T E R K U N D I G P A N T H E O N *

werd waarschijnlijk ook standaardpapier gebruikt. Toen de serie op ecu
fondsveiling aan een andere uitgever werd verkocht, vroeg deze of hij het papicrrestant van het » P A N T H E O N « erbij gelcvcrd krecg. "•

BINDEN

Het was rond het midden van de negentiende eeuw gemakkelijker geworden
om scriedeeltjes op goedkope wijze van ccn uniform uiterlijk te voorzien. Dit
had te maken met de opkomst van dc uitgevcrsband.
Wat de klant aan het begin van dc negentiende eeuw uit de boekwinkel
mcenam, waren bedrukte vcllen papier, cvciitueel ingcnaaid. Uitgevers lictcn
het binden aan de klant over omdat dit een nogal kostbare en tijdrovende
aangelegenhcid was. De bedrukte vcllen kregen in de winkel cvcntueel een
aantrekkelijker voorkomen door het vignet, dat van oudsher op de titelpagina
kon worden gcdrukt. Een vignet gaf een allcgorischc voorstelling weer, of ccn
gebeurtenis die in het boek beschreven was. Het waren vooral romans die met
een vignet werden opgesicrd. De vignctten waren bedoeld om klanten tot aankoop te verleiden »want ccn bock met een plaatje voorin, heeft lets voor bij 't
publiek".^' Toch werd er over de vignctten veel geklaagd omdat ze de boeken
onevenredig duur maakten: »Waarom toch moet bij ons elke roman, of elk
werk, dat maar cenigzins naar cenen romantischen inhoud zweemt, met een
vignet versierd (?) worden, dat dikwijls smakeloos en zonder uitdrukking is,
in alle gevallcn aan den inhoud van het werk niet de minste waarde bijzet en
wat het voornaamste is, op de prijs van hetzclve eenen belangrijkc invloed
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heeft!«, aldus een anonieme criticus in het Nieuwsblad.^"
Het kwam in dc ccrstc helft van de negentiende ccuw steeds vaker voor dat
de ingenaaide vellen een kartonnen of papiercn omslag kregen. ^'^ Dat was bedoeld als bescherming, want de boeken moesten soms heel wat afreizen voor
ze hun bestemming haddcn gevonden. Wanneer een klant het boek gekocht
had, verving hij doorgaans het karton alsnog door een leren band. Seriedeeltjcs met een geringe omvang werden dan wel eens bij elkaar gevoegd, wat bij
voorbeeld met de » K E U R

VAN N E D E R L A N D S C H E LETTEREN«

veelvuldig

blijkt te zijn gcbeurd. Dcsalniettemin versierden de uitgevers het papiercn of
kartonnen omslag met een etiket, een sierrandjc of een afbeelding van de titelpagina. V o o r een serie als » L E C T U U R O P REIS E N I N D E H U I S K A M E R « fun-

geerde het plaatje op het omslag als een smaakmaker. O p ieder deel waren —
in een kadertje — een of meer lezers afgebeeld: lezend in de postkoets, op de
wandeling, in dc ziekenkamer. »Een en ander geeft duidelijk genoeg aan, waar
deze werkjes bruikbaar en aangenaam zuUen zijn« schreef de uitgever op de
achterzijde. Rond het midden van de eeuw moesten de verleidingskunsten van
plaatjcs en vignctten wijken voor de mogelijkheden van een nicuwc vinding:
de linnen band.
In 1820 verscheen in Engeland het eerste boek in linnen bij uitgever William
Pickering. Hij liet zijn reeks B D I A M O N D CLASSICS* in Hnnen bandjes steken
waarmec hij de kopers de kosten en de moeite van een leren band bespaardc*"
Het veel goedkopere linnen zag er aanvankelijk uit als imitatieleer. Vanaf 1832
kwam het vaker voor dat dc linnen bandjes goud of blind bestempcld waren,
»Lczen in de koets«. Omslag met vignet van
ccn deeltje uit Fuhri's recks OLECTUUR OP REIS
EN IN DE HUISKAMER« uit ± 1 8 5 3 . (foto UBA)
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kwam het vaker voor dat de linnen bandjes goud of blind bestempeld waren,
want het was niet — zoals karton — alleen maar bedoeld als een tijdelijke bescherming. Linnen bleek sterk genoeg om ccn levcn lang nice tc kunnen.
Rond het midden van dc eeuw werd linnen ook in Nederland op grote schaal
gebruikt. In 1852 merkte een boekverkoper op dat dealoude leren band »thans
al zeer dikwerf in onze kasten afgewisseld wordt door het linnen met prachtige
stempels bcdrukt.n"''
Dc serie-uitgever kon met linnen zijn voordeel doen. llct was nu mogelijk
om op goedkope wijze ccn serie een unitorm uiterlijk tc geven, dat tcgelijk
mooi en duurzaam was. Hij kon op dc voorkant of op dc rug bij voorbeeld de
titel van de reeks latcn drukken. En dat was belangrijk want »Van den titel kan
het geheele dcbiet van een wcrk afhangen«, meende het vakblad."*" Uiteraard
gold dat ook voor het papiercn omslag, dat als ecu goedkoop altcrnatief bleef
bestaan.
De vroege series hacldcn vaak nog geen titel, zoals in hoofdstuk i naar voren
kwam. Maar vanaf ±1860 lijken de meeste serie-uitgevers het nut van ccn pakkende scrietitel te hebben ingezien. »Uwc mccning dat een veel omvattende
titel voordeelig zou zijn als de reeks bij intcckening werd genomen is zeer
juist" schreef dc uitgever van een serie aan de redacteur daarvan.•*'
L^c linnen band was gemakkelijk te decorcren. Het Nieuwsblad attendecrde
de uitgevers op het belang van mooic bandjes: »Zc mocten sprekeit en zich doen
kcnnen in den winkel, waarin ook menig partikulier rondwandelt en de blinde
en zwijgendc personen laat staan.«"*"* Het effect van ecu uniform gedccorecrde
serieband was volgens sommigen groot. In vergelijking met »losse« uitgaven
gaf de serie nicer »harmonic« in de bockenkast: »1 loeveel rustiger indruk
inaakt daar tcgcnovcr ccn serie werken in gclijkcn band. En hoevcel bctcr aan
het doel beantwoordend, waar men het gezochte deel in ccn oogopslag kan
vinden."'" Een serie-uitgever kon met goud of blinddruk de seriebandjes ccn
»logo« meegevcii. Het bandontwerp werd bij de binder gekozen aan dc hand
van ecu stalcnbock. Wanneer het om een serie ging vroeg de binder daar vaak
geen geld voor, omdat het ontwcrp dan meer dan ccns gebruikt zou worden."*'
De sericuitgevers hoopten dat dc unitorme serieband — al dan niet in linnen
uitgevoerd — in de boekwinkel de aandacht van de bezockers zou trekkcn. De
uitgever van de »ScnELLiNe;-SERiE« prees in de circulaire het »nctten het oog
trekkenden omslag« aan, dat de verkoop van dc recks zou bevorderen."' Uitgever Bohn wildc dat zijn »BIBLIOTHEEK VAN N E D E R L A N D S C H E S C H R I J F STEKS" duidelijk zichtbaar in de winkel zou worden uitgcstald. Hij vcrmoeddc
dat de meeste mensen pas zouden intekcncn »als men dc Bihliotheek in natura
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voor zich ziet*.'''' Ook dc uitgever van de » G U L D E N S - E D I T I E « prentte de
boekverkopcrs in »te willen zorgen, dat de Guldens-editie steeds kompleet in
uwen winkel voor handen zij. Als dan wordt zij ook verkocht.«"" Dat advies
zal niet door iedereen opgevolgd zijn, want in 1882 tclde de »GULDENS-EDITIE«
al meer dan 100 delen.

GOEDKOPE

SELECTIEMOGELIJKHEDEN

»Wij hebben de uitgevers wel ccns hooren vergelijken met kanniballcn (sic),
omdat zij wijn dronken uit dc schedels van schrijvcrs en dichters.*'*^ Deze
sneer aan het adres van uitgevers hield vcrband met de gebrekkige rechtspositie van de schrijvcrs. Het tegenwoordige auteursrecht stamt uit 1912. Tot aan
datjaar was het intellectuecl eigendom niet erkend. De enige bescherming die
gegeven werd, was bedoeld om de schrijver de vruchten te laten plukken van
zijn gedane arbeid. »Auteursrecht« was geen onvervreemdbaar eigendom en
er konden daarom zaken mee gedaan worden. Dit had zijn weerslag op de
serie-uitgave.
Dankzij de wet op het »kopijregt« uit 1817 stonden ccn uitgever allerlei m o gelijkheden open om goedkoop een serie samen te stellen. Deze wet was het
rcsultaat van vroegere voorstcUen uit 1814, 1815 en 1816 en zou tot 1882 van
kracht blij ven. D e wet van 1817 was bedoeld om een einde te maken aan de beperkte bescherming door privileges.'' Al in 1795 was gesteld dat het omwille
van de grote investeringen, vooral in »veelvuldige periodique Werken, welke
dagelijks, weekelijks, maandelijks ofjaarlijks gcdrukt en uitgegcvcn worden,
en waar voor zomtijds groote sommen besteed zijn, zoo voor de inventie, aangelegdc correspondentie als inkoop van Copijregt« noodzakelijk was een landelijke regeling te treffen.*''
In dc wet van 1817 werd het rccht om manuscripten tc drukken en te verkopen toegekend aan de auteurs »en hunne regtverkrijgende«. Wanneer een
schrijver zijn manuscript inclusief de rechten aan een uitgever verkocht had,
was deze dus eigenaar daarvan geworden. Een belangrijkc uitzondering werd
gemaakt voor werken waarvan het auteurschap twijfelachtig was, of die o m wille van het algemeen belang zo veel mogelijk goedkoop gcdrukt moesten
worden. Tot deze categoric werden bijbels, werken van de Griekse en Latijnse
auteurs, testamenten, catechismussen, psalm- en kerkboeken, tijdwijzers,
almanakken en schoolboeken gerekend. Deze waren alle vrij van rechten.
Het kopijrecht gold tot twintig jaar na de dood van de auteur en werd pas
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toegekend wanneer aan ccn .i.mtal tormalitciten was \"old,uin. Lr niocstcn bij
voorbeeld dric exemplaren \,in het gedruktc werk bij het Gciiiccntcbestuur
worden gcdeponccrd.
Dc wet van 1S17 gold onvcrkort ook \'oor vcrtalcrs »cn hunne rcchtvcrkrijgeiidei'. Ecu \ertaling werd gezien als een nieuwe schepping. dc vertaler als
auteur daarvan. ledere \crtaling geiioot dus tot twintig jaar na dc dood van dc
\crtalcr wcttelijke bescherming.
Dc wet voorzag niet in CLMI regeling onitrcnt dc tc \crtaleii werken zclt.
Buitenlandse auteurs w.n'cn op geen enkele manier beschcnnd. Deze situ.itie
veranderdc pas in 1912, toen Nederland de Beriier Convcndc (i<SS6) had ondcrtekcnd. Tot die tijd was het werk van buitenlandse auteurs in Nederland
vogelvrij en op enig honorarium hoetden zij nict te rekenen. Si)inniige uitgevers vcrtaalden zelf \\ aarmec dc kosten zich tot die \aii dc niatcriclc produktie
bcpcrkten." Dc uitgevers als A.C. Kruseman. A.W. Sijthoft en De L.tveii b.
Bohn oiulerhielden doorgaans wel contacten met dc buitenlandse auteurs en
stuurden hen in icdcr gcval ecu preseiitcxcmplaar toe.
Dc wet stond aan een ieder toe ecu buitenlands werk tc vertalen, zelfs als cr
al cell vertaling van dat wcrk bestond. Een nieuwe vertaling was imnicrs weer
ecu »nieuwe schepping« en viel dus als zodanig ook weer onder het kopijrecht.
Het kwam wel ecus voor dat van een werk twee vcrtalingen tcgelijk verschenen, die elkaar in de wcg zatcn.-* O m aan deze (niverkwikkclijke situatie ecu
eind tc maken had de Verecniging ter Bevordering van dc Belangen des Boekhandels, waar een belangrijk deel van dc uitgevers lid \an was, een eigen regeling uitgevaardigd. Degene die het oorspronkelijke werk als eerste aan zijn
Gemecntcbestuur toonde, krecg het vertaal-rccht toegekend door de Verecniging. Dat "toncu" was nodig omdat wel ecus rcchten \\ erdeii geclaimd voordat een boek verschenen was.-' De uitgever in kwestie moest vervolgens door
middel van advertentics aan zijn collega's bekend maken dat het \-ertaalrecht
bij hem berusttc. Het vertaalrecht gold voor tien jaar, maar allccn de leden van
de Verecniging waren verplicht zich daar aan tc houden. Het stond dc niet-lcden \Tij om binnen die termijn ccn nieuwe vertaling te levcren. Dit gebeurde
wel eens, maar over het algemeen hielden ook niet-leden zich aan de gedragscodes van de Verecniging. In 186S werd dc termijn tcruggebr.iclit van tien jaar
naar dric jaar.
Het werk van auteurs die ,il Linger dan twintig jaar dood w.iren, was eveneens rechtenvrij cii dus goedkoop beschikbaar. Schrijvcrs uit vorige ecuwcii
waren daarom bij serie-uitgevers in trek. Het uitgeven van »klassiekcn«
schaaddc bovendien geen collega-uitgevcrs. Dat lag anders met auteurs die al
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twintig jaar dood waren maar wicr uitgever nog in levcn was. De leden van de
Verecniging hielden dan hun fatsoen. Zo gold het als ongepast om werk uit tc
geven van de in 1856 overledcn H. Tollens. Dicns uitgever G . T . N . Suringar
en zijn zoon H. Suringar bleven tot 1900 de officiele uitgever van Tollens. De
firma Suringar wilde op de fondsveiling van 1900 zelfs het »auteursrecht« op
Tollens verkopen. Maar de veilinghouder R.W.P. de Vries waarschuwde
tegen te hooggespannen verwachringen. Tollens was al lang niet meer beschcrmd, »we behocven dit cr niet bij te vertcllcn maar het is toch zoo.«'''
Verder kon ecu serieuitgever manuscripten van Nederlandse auteurs aannemen, maar hiervoor moest wel betaald worden. De tijd dat schrijvcrs hun
werk als een erebaan beschouwden, was in de tweede helft van de negentiende
eeuw toch echt voorbij. Uitgever W. Gosler ontplooide in 1885 ccn opmcrkclijk initiatief met de uitgave van Het manuscript. Orgaan ter bevordering der
gemeenschappelijke belangen van uitgevers, schrijvers en redactien. Hierin konden
schrijvcrs en vcrtalcrs hun werken aanbieden aan genteresseerde uitgevers die
het blad gratis toegezonden kregen. De prijzen die gevraagd werden, varieerden van vijf gulden per vel, tot 200 gulden voor een complete roman van 500
bladzijden.
Wanneer een uitgever recent verschenen, oorspronkclijk Nederlandse boeken in de serie wilde opnemen, kon hij gocdkopcr terecht bij de fondsveilingcn, die al in hoofdstuk i ter sprakc kwamen. Alle soorten kopij werden daar
verhandeld, rijp, groen, vertaald en niet vertaald. De fondsveilingen kregen
na 1857 steeds vaker het karakter van »dump«-handel, waar uitgevers hun
overschotten kwijt k o n d e n . " Vaak werd met het restant ook het kopijrecht
doorverkocht.
In dcjarcn 1880—1883 zouden op deze manier 1370 »fondsartikelen« van
eigenaar verandcrd zijn.-'''' O m d a t cr gemakkelijker met hoge oplagen kon
worden gewerkt, bleven uitgevers wel eens met aanzienlijkc restanten zitten.
Er werd met dc oplagen natuurlijk wel ccns misgegokt. Sommige uitgevers
drukten opzettelijk te hoge oplagen. De kosten o m 1500 exemplaren te drukken in plaats van bij voorbeeld 700, waren relatief gezien niet zo veel hoger en
op een fondsveiling kon voor het restant nog een goede prijs verkregen w o r den. De boeken werden doorgaans ongebonden verkocht. De nieuwe eigenaar bond de losse vellen in en voorzag ze van een nieuwe titelpagina, zodat
het restant er anders uitzag dan de exemplaren die door de oorspronkelijke
uitgever in de handel waren gebracht. Was alleen het kopijrecht, zonder restanten, verkocht, dan kon de nieuwe uitgever het boek een totaal nieuwe
gcdaante geven, bij voorbeeld in de vorm van een kleiner formaat.'' O o k de
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serievorni was zo'n nieuwe gcdaante. Uitgevcr A.C. Krusenian nieendc dat
de Honierus-vertalingcn van J. van 's Gravenwecrt, die al in 1819 en 1824 bij
een andere uitgever waren verschenen, in zijn reeks » B U I T E N L A N U S C H E
KLASsiEKhN" een nieuwe bestemming zouden vinden. Hij was van plan dc
prijs van de deeltjes laag tc houden om ervoor te zorgen dat zc niet alleen onder
een vermogend en »geleerd« publiek vcrspreid zouden wordcn. Van 's Gravenwecrt had zijn bedenkingen tegen opname in de recks, omdat hij vond dat
Homcrus van een andcrc ordc was dan de ovcrigc schrijvers uit de recks. Maar
hij kon niet andcrs dan toestemmen omdat Krusenian cigenaar was van dc
kopij.'" Van de 28 titels in Kruscmans reeks waren er 9 opgckocht uit andere
fondscn/" Dat hoefde niet noodzakelijkerwijs op een cchte veiling te zijn
gcbeurd. Er werdcn ook »onderhands« titels aangeboden, dat wil zeggcn per
(schriftclijkc) aanbieding buiten de fondsvciling om. hi 1X88 krccg uitgever
A.W. Sijthoff zo'n aanbieding van Ybe Ybes, uitgever te Velp. Dcze bood
hcni de rechtcn op de gezamcnlijke dichtwerkcn van S.J. van den Bergh aan,
voor opname in SijthotTs » 5 0 - ( : E N T S EDITIE«. Hij vrocg er 150 gulden voor,
maar Sijthoff ging niet op het aanbod in.''"
De wet van 1817 had bepaald dat schoolbockcn niet ondcr het kopijrecht
vielen. Een uitgever die een schoolbock wildc herdrukken hoefde dc auteur
daarvan otficiccl niet om toestemniing tc vragen, maar kon ovcrigens ook niet
vcrhinderen dat anderen op bun beurt zijn uitgave nadruktcn. Volgens het
Xicuu'sblad was bij voorbeeld Ncerlaiids letterscluit, een schooluitgave van
G.A.J. Francke, voor het nierendccl overgenomen uit Jonckblocts Ccsckiedi'iiis der Nedcrlaudsche Uitcrktiiide. '•'
Het was theoretisch gczien mogelijk dat ecu uitgever een complete schoolserie uit nadrukken samenstelde. Voor zover valt na te gaaii gebeurde dit niet.
Fatsoensnormen zuUen daarbij ccn rol hebbcn gespeeld. Het nadrukken van
complete werken van beschermde Nederlandse auteurs, ten behoeve van een
schoolreeks, ging vcrmoedelijk te ver. Wei werden in 1S69 de verzamclde
werken van Vondcl, in de editic van Jacob van Lennep, nagcdrukt. Vondcl
was niet nicer beschermd maar de aantekeningen van Van Lennep wel.
Daaroni spande dc oorspronkelijke uitgevcr ogcnblikkelijk een rechtszaak
aan. Maar hij krccg van de rechter te borcn dat het nadrukken van zijn Vondeluitgave een zaak van algemcen nationaal belang was gewccst, en daarom niet
strafbaar was.'''' Wat vaker voorkwam was de uitgave van een schoolbloemleziiig, samengestcld uit fragmenten van het wcrk van Nederlandse auteurs die
nog geen twintig jaar dood waren.'' De uitgever hoefde hiervoor geen rechtcn
af tc dragen.
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De wet van 1817 was op het punt van de schoolboeken scherp bekritiscerd.
D c Vereeiiiging ter Bevordcring van de Belangen des Boekhandels had al in
i860 een voorstel voor een nieuwe wet ingediend bij de Tweedc Kamer, maar
pas in 1881 werd een wetswijziging aangenomen.'''' De uitzondering voor o n der andere schoolboeken werd geschrapt omdat de minister meende dat deze
bcpaliiig ertoe zou kuiincn leiden dat boeken werden uitgegeven »[...] in
schijn bestemd voor schoolgebruik, maar in werkclijkhcid hun plaats vindcnde op leestafels van volwassenen.«''' O o k werd de duur van het »auteursrecht«, zoals de bescherming inmiddels genoemd werd, aangepast."* Want
was de termijn tc lang dan »zou er nooit een tijd komen, waarop het Volk zijne
rechtcn zou kunnen doen gelden op de nalatenschap zijner beroemde v o o r o u ders«, zoals s o m m i g e n vreesden.'"' Vanaf 1882 gold het auteursrecht tot vijftig
jaar na de eerste uitgave, en was de auteur dan nog in leven, dan bleef het
voortduren tot zijn dood. Voor werken die voor 1882 gepubliceerd waren,
bleef de oude termijn — twintig jaar na de dood van de auteur — gehandhaafd.
Aan het eind van de negenticnde eeuw waren dus de werken van auteurs als
I. da Costa (f i860), Jacob van Lennep (f 1868), E, Potgieter (f 1875), J.J,
Crcmcr (f 1880) en A.L.G. Bosboom-Toussaint (f 1886) voor een groot deel
vrij van auteursrecht. Serie-uitgevers maakten daar af en toe gebruik van.
A.W.

Sijthoff

gaf rond 1900 de » B I B L I O T H E E K

VAN N E D E R L A N D S C H E

scHRijvERSn uit die voor cen belangrijk deel uit dit soort vrijgekomcn
werken bestond.'" Maar, zoals al uit het geval Tollens-Suringar naar voren
k w a m , was men over het algemeen behoedzaam wanneer het ging o m auteurs
die traditionccl gczien bij andermans fonds hoorden.
Een cxcmplaar uit
de »BlBL10TH£EK VAN
NEDERLANDSCHE SCHRIJVERS« en
wel De (iichtwcrkeu vmt W.j. van
Ze^elen in twee delen, gedatccrd
190K. Deze twee dclcn dragen
het imprint van de Gebr. E. & M.
Cohen uit Amsterdam, die als
second-hand handelaren
opereerden.
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111 hoevcrre konden lioge oplagen ook daadwerkelijk vcrkocht wordcn? Was
cr met andcrc woorden een publiek voor de scries? K. Fuhri signalccrde in
1S46 ecu ntocncniendc lecslust onder alle klasscn dor niaatschappijo en in 1884
schrccf dc rcdactie \aii het .\'/i7nr.</i/ii(/dat ook dc »kooplust« merkbaar toegeiionicn was: »ccii gocd, nuttig bock, bchalve Bijbcl ot vader C!ats, in cigeiidoni tc hebbcn, is thans geene zaak van wcelde nicer, ni.iar ceiic behocttc." '
Of cr na iSso wcrkcliik zo'n grotc tocnanie \ an het aantal Iczcrs'kopers pl.iatsvond is bij dc huidigc stand van het lezcrsondcrzock niet met zckcrhcid vast tc
stellcn. " Maar er zijn voldocndc aaiiwijzingen om uitspraken als die van Fuhri
en het Sii'iiicsbldd scrieus te iicnicn.
Dc mate van altabetisering gcctt ccn indikatie van de hocvcclheid meiisen
die beschiktc over een zckerc »leesvaardighcid<'. Voorzichtige schattingcn
gcvcn aan dat in 1S50 67 a 72"/(i van dc Nederlandse bcvolking gealfabctiseerd
was. In 1870 was dit aantal gcstcgen tot 7s a So% en in 1S90 beschiktc 80 a 85%
\du de Nederlanders over deze elcmentaire vorm van Iccsvaardigheid. ' Dat
het aantal aiialfabctcn daalde, hield verband met het verbctcrde onderwijs. Dc
wet op het lager onderwijs uit 1S57 had richtlijncii uitgc\M;irdigd met bctrekkiiig tot dc Icerstof Voortaan nioest cr op dc lagcrc school Iczen. schrijven,
Nederlandse taal, rckcncn, geschiedenis, aardrijkskunde, keiinis der natuur,
inectkiindc en zingcii wordcn gcgeven. Lager onderwijs bleet wcliswaar tot
1900 niet vcrplicht. maar in 1858 ging ccn kleine 7S"/o van di' kinderen tusscii 6
en 12 jaar naar school en dat aantal zou alleen maar toeneiiieii. •"
Vcrvolgondcrwijs was tot 1863 beperkt toegankclijk. In dat jaar niaaktccen
nieuwe oiiderwijswct de wcg naar het middclbaar onderwijs \Tij voor
»ambachtslicden en agrariers«. Want voor hen werden de burgerdag- en burgcravondscholen iiigericht. Voor de tockomstige ambteiiaren en handelslui
werden de liogere burgcrsscholen (H.H.S.) ingestcld en speciaal voor nieisjcs
was er dc iniddclbarc nieisjcsschool. Het gymnasium bleet dc vooroplciding
voor de univcrsiteit en was als zodanig bestemd voor een elite. De H.u.s. trok
vooral de kinderen uit de gegoede burgcrij, en was nicer op de praktijk gericht. De ll.B.s. sloeg dan ook aan. hi 1864 zaten cr 75ojongens op dc ii.B.s., in
1870 waren het er al 3559. In 1871 komen er voor het eerst ook mcisjes 111 dc sta-
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tistieken voor, 18 in dat jaar.'-' In 1875 waren er 1260 gyninasiasten.'''De cijfers
laten wel zien dat middelbaar onderwijs voor het grootste deel van de Nederlandse jeugd nog helemaal niet aan de orde was.
Lezen was cen belangrijk onderdeel van de les, zowel op de lagere als op de
middelbare school. Lezen zou kennis vermeerderen en de deugd bevorderen.
Het werd gezien als een elcmentaire vorm van beschaving. Later kwam daar
ontwikkeling van het gevoelsleven en de fantasie als strevcn bij." Op de middelbare scholen werd Nederlandse letterkunde een onderdeel van het lesprogramma. Kennis van de vaderlandse literatuur zou van nationaal belang zijn.'*
Daarnaast wees men op het humaniserendc effect van de letterenstudie. Het
vakblad Noord en zuid spiegelde de leraren »den geheel ongeletterden daglooner« voor, die in een kleine wereld leeft, waarin verleden en toekomst niet bestaan. Maar, i>Richt nu uw oog op den letterkundig ontwikkelde. Met helder
hoofd, gevoelig hart en levendige verbeelding zit hij in zijn studeervertrek
[... j Hij is inderdaad een man met tooverkracht begaafd«.™
Voor deze »tooverkracht« werd in het middelbaar onderwijs gemiddeld 3
uur per week uitgetrokken. De hogerc klassen kregen soms een uur minder.
Een landelijk lecrplan bestond niet.'° ledere school kon in de meimaand een
eigen lecrplan opstellen, dat voor de aanvang van het nieuwe schooljaar goedgekeurd moest worden door de Minister van Binnenlandse Zaken. Wat wel
was vastgelegd waren de H.B.s.-exameneisen: »Het examen in de letterkunde
omvat de hoofdtrekken van hare geschiedenis sedert het begin der i7de eeuw
en dc kennis van enkele van hare voornaamste voortbrengselen in de I7de en
i8deen mcer in het bijzonder in de igdeeeuw.a*' Het lezen van eigentijdse literatuur werd dus gestimuleerd. Een veel gebruikt schoolbock als W.J. Wendcls
Schets van de geschiedenis der Nederlandsche letteren hield daar rekening mee. In de
eerste druk uit 1871 waren de nieuwere schrijvers al vertegenwoordigd, maar
de sclectie werd voor de dcrde druk flink uitgebreid.*'
Veel scholen beschikten over een schoolbibliotheek. Het nut daarvan was
tweeledig. Enerzijds werd de leerling aangeleerd om ook buiten de lessen om
te lezen, anderzijds kon de leerling zijn huisgenoten latcn meelezen: »het boek
te huis opengeslagen blijft niet in het uitsluitend bezit van den leerling; oudere
brocders en zusters, soms ook de ouders, lezen mede. Zoo komen wij tevens
tot een ander doel der schoolbibliotheek; het leveren van goede lectuur voor
ouderen van jaren.a"^
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Wic ook na de schooljaren wildc blijven lezen, nioest aan ccn aantal iioodzakelijk voorwaarden voldoen. Vrije tijd en voldocndc geld waren daarvan de
belangrijkste. Onder dc gegoede burgcrij, waar men beschiktc over voldocndc huispersoncel, was vrije tijd nicts uitzonderlijks. Het was voor de
rijkcre burger ccn van dc niogelijkhcdcn om zich van dc anne te ondcrscheiden: wic zich recrcccrde was ecu »gentleman«.^^ In dc tweedc helft van dc
negenticnde eeuw wordt over het algemeen dc opkomst van dc vrije tijds-cultuur gesitueerd.^'' Dat hield in dat er ccn niarkt ontstond voor goedcren en
diensten die dc vrije tijd aangenaam wistcn op te vullcn. Lectuur was daar een
onderdeel van. Dc recrcatieve functie van het lezen is terug tc vinden in titels
van onder andcrc series: " L E C T U U R O P REIS EN IN DE H U I S K A M E R « ,
SPANNIN(;SLECTUUR
HUISGEZIN,

VOOR

K ATH()L1EKEN<(,

»BlBLIOTHEEK

»UIT-

VOOR HET

G E Z E L L I G EN N U T T I C ; O N D E R H O U D A A N D E N H U I S E L I J K E N

HAARiX'.'" Na tie opening van de eerste spoorlijn in 1839 necnit de categoric
»reislectuur« toe. Een reis duurde lang en was vaak te runioerig voor een goed
gesprek. Men kon zich dan verdiepen in boeken uit series als » D E REISGENOOT« of »B EL INF A N T E ' S G O E D K O O P E SPOOR W EGLECTU U R«, dic voor het

luttele bedrag van 15 cent de rcistijd aangenaam verkortten. Reislectuur was
ook geschikt voor het lezen tijdens de wandeling, ccn vrijetijdsbcstcding die in
de iiegciiticnde eeuw niet ongcbruikelijk was.
Wie tot de »wcrkende stand* behoorde, en niet over pcrsoneel beschiktc zal
weinig tijd over hebbcn gehad om een bock te lezen. Een werkdag duurde
vaak elf uur. Ondcr bij voorbeeld tabrieksarbeiders lijkt de )>lceslust« dan ook
niet groot gcweest tc zijn: »|...] als ik tusschen 6 eu 7 uur tchuis kom, ben ik te
moc van den gcheelen dag werken en het loopen, om ccn bock op te iieiiicn.« '
Ook tijdgenoten spraken niet van »lezende fabrieksarbeiders«, maar van ecu
lezend »volk<(. Opnierkclijk is in dit verband dc stijging van bet aantal uitgaven
met het prefix avolksc In 1848 was er welgctcld een krant met »volks« in de
iiaani, in 1870 waren het cr zes en in 1890 al twaalt.

Op de vandeling.

Een novitcit was de »volks-

Op de toilettafel.
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uitgave«, cen variant van de Dgoedkope uitgave* die al langcr bestond."''
Wat was dat, een volksuitgave? Nicolaas Beets zei er over: »eene zoogenaamde Volksuitgave [...] waaronder ik eene zoodanige versta, waardoor
deze uitnemende poezie onder het bereik van een groot publiek gebracht en
haar genot en bezit niet grootendeels tot die bevoorrechten beperkt wordt,
wie het niet ongelegen komt drie, vier gulden voor een cnkelen versbundel uit
te geven.a''" H e t volk was volgens hem de brede groep mensen die zich geen
luxe kon veroorloven. Een cchte definitie van »het volk« is niet te gevcii. Het
lijkt enerzijds d e naam voor de »werkende stand«, waaronder sommigen ook
de kleine burgcrij rekenden, anderzijds krijgt men soms de indruk dat iedcrccn
tot het volk behoorde — bchalve de spreker zelf Zoals met meet dingen het
geval is, nioet er bij de uitspraak »volk« dus vooral gekeken worden naar wie
het zegt, en ten behoeve van welk onderscheid de term gebruikt wordt.
De volks-uitgave was vrijwel altijd een herdruk — al dan niet in de vorm
van een verzameld werk-uitgave — en kenmerkte zich door een eenvoudige
uitvoering en een lage prijs. Tegenover de volksuitgave stond de »Iuxe uitgave* of "prachteditie*. Het waren vaak populaire (Nederlandse) schrijvers, z o als Jacob van Lennep, die — naast de ogewone* en de volksuitgave — ook in
een prachteditic verkrijgbaar waren. Dc prachtedities waren bedoeld voor de
meer »bcschaafden«, zoals uit prospectussen blijkt. Waarschijnlijk lag voor de
negenticnde-ccuwse lezer die de term gebruikte, hicrin het onderscheid tussen
»het volk* en hemzelf: de meer of mindere mate van »beschaving« die bij voorkeur in uitcrlijkheden tot uitdrukking k w a m . "
Tot de lezcrs rekende men bchalve »het volk*, ook dc »ambachtsman«, »het
minste burgerhuisgezin*, »den gegoeden middenstand*, »menig welgegoed
burger*, »jonge liefhebbers, kweekelingen*, alle bcschaafdcn*, »jonge mcisjes* , »de werkman*, »de kleine middenstand*, ja zelfs »de jonge moordenaar
Klaas Boes* die d o o r verkeerde lectuur tot zijn misdaad gckomen was.'^"
Het lijkt cr o p dat het lezen zich over bijna alle bevolkingsgroepen had ver-

Zcs vignetten van Fuhri's »LECTUUR OP REIS EN IN DE HUISKAMERO, afgebeeld op het

winkelbiljet z.j. Coll. K. Fuhri/Uibl. van de Kon. Ver. (foto UBA)
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spreid. Dat wil natuurlijk niet zeggcn dat icdereen las, maar wel dat lezen niet
langcr stand-gebonden was. Dat lezen onder de wcrkcnde stand ook als een
i'r/;c(//rf3'bestcding werd gepropagcerd, blijkt uit het aantal titels waarin werd
verwczen naar de enige vrije dag: de zondag. In een willekeurig jaar verschenen bij voorbeeld De zondagshode, Het zoiidagshoek, De zondagsvermake}!.'" O p
zondagen werd kcnnelijk ter »verniaak« gelezen. Aan het eind van de iicgentiende eeuw schaften dc bibliotheken voor arbeiders »ontspanningslectuur«
aan, waaronder fictic werd verstaan. Het argument was tocn dat dc atgepeigerde arbeiders juist graag wilden lezen. Het zou hun »atniatteiid wcrk* en
"onrustig arbcidersgezin* compenscrcn.''''' Hoewel de beschikbare tijd dus
beperkt was, lijkcn ook op het gebied van het vrijc-tijds-lezen de standsverschillen steeds kleiner te wordcn.
De verschillen waren groter op financiccl gcbicd. Want hoewel boeken
goedkoper te niakcii waren, bleef de prijs voor velen nog lange tijd te hoog. In
1862 was de gcmiddelde prijs van cen bock ongeveer cen gulden.''- Het weekbudget van een arbcidersgezin met drie kinderen bedroeg rond 1870 tussen dc
zes en de zeven gulden, waarvan slechts cen gulden resteerde na aftrek van
huur en voedsel.''''' Het lijkt niet waarschijnlijk dat het restant in boeken werd
gei'nvesteerd. Hooguit kon daarvan — om maar lets tc noenien — ecu nuiiinier van het Volkshlad van De Vriend van Arnien en Rijkcn worden gekocht,
dat maar cen cent kostte.
Ecu enquete uit 1890 wijst uit dat dc inkomenspositie van arbeiders tocn wel
lets verbeterd was. Plusminus 13% van het weekinkomen — een bedrag van
een paar kwartjes — bleef over voor vrijetijdsbcstcdingen.'" Van dic paar
kwartjes konden inmiddels wel boeken worden gekocht, zelfs meer dan een.
De ranisj-handel was inmiddels opgekomen. Zogenaamde »sccond-hand
handelaren*, die op fondsveilingen restanten van met name roiiians opkochteii, deden dic voor spotprijzen van de hand.'''' Zij advertccrden veelal in kranten, in dc hoop een breed publiek te bereiken. De opmaak van de advertcnties
was opvallend. De second-handhandelaar Bollc Het een dialooog afdrukken:
"Hebben juUie al dic Boeken bij Bollc gckocht?*/»Nou, ik kan het je recommandeeren, kijk eens wat je bij hem voor / i , — bekomen kunt. *'•"''
Voor mensen die niet veel geld te bcstedeii hadden, was verder dc bibliotheck een uitkomst. Openbare bibliotheken speelden in de negenticnde eeuw
geen rol van betekcnis, maar de particulierc leesbibliotheek wel. Over de reikwijdte van een leesbibliotheek bericht L.F.J. Hassels, in zijn Schelseti cfi
fragmenten voor en achtcr de toonhaiik; nil de nagehuen papiereu van een ongelukkig
hoekverkooper (1853), dat onder het pseudoniem Octavius Kwarto vcrscheen.
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A.W. Biuna's »Vooi; DLN c o u r i " en "W'AIJI MKiin \ .\<u! i i i N BiBLiOTHEEK* Van Van Holkema & Warendorf werden doordcbeideuitgevers
als geschikte reislectuur aangeprezcn. Afgebeeld zijn het in rood linnen
gebonden deel 2 van Bruna's reeks uit 1893, waarin de nummcrs 7 tot en met 12
waren opgenomen. Elk nummer bevatte een novelle, in dit geval van Kuif,
M. Pott, Mark Lemon, Prinses Elsa, A.M. van ErpTaalmanKipcn Stella
Zadoks. Het in een soortgelijk rood linnen bandje gestoken tiende deel van
»WARENDORF'S NOVELLEN-BIBLIOTHEEK* (1894) bevatte novellen Van A. Prcll
(namelijk Een loshol),}. Schonberg, A. von Winterfeld, C. Dijkstra,
A. von Ramshorst en H. Harms.

Hassels was zelf (ondcr andere) uitgever. Uit deze quasi-niemoires komt naar
voren dat de leesbibliotheek »alle rangen en standen* bediende. Zijn klanten
bctaalden 5 a lO cent per week voor een boek.'°° Andere bronnen niaken melding van de mogclijkheid een jaarabonnement op de leesbibliotheek te nemen.
Daar betaalde men dan bcdragen varierend van 4 tot 15 gulden per jaar voor.""
Vaak werd los daarvan een verhuurprijs per week berekend, zodat men dan —
al met al — niet echt goedkoop uit was. De abonnementhouders kregen bij
nieuw aangeschafte titels voorrang op de »losse« leners. Op grond van de
spaarzame gegevens kan men voorzichtig concluderen dat de verschillen tussen de leesbibliotheken ondcrling groot zijn gcweest. Sommige waren goedkoop en »volks«, andere duur en »beschaafd«.'°^ Filantropische instellingen,
zoals dc Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, hadden hun eigen leesbibliotheek.'"'
Wat de leesbibliotheken met elkaar gemeen hadden was de samenstelling
van het assortiment. De catalogi laten zien dat er vooral romans, reisbeschrijviiigen en tijdschriften te leen waren. Deze categorieen waren namelijk
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het nicest in trek bij dc leners.'"'' Zelfs de »nutsbibliotheken<', dic gczien hun
doelstelling licver godsdienstige en zedekundige werken hadden uitgelccnd,
gingen daarom overstag en schaften steeds meer romans aan. Het percentage
romans in de collectic van dc Utreehtse nutsbibliotheek steeg in de tweedc
helft van de negenticnde eeuw van 48% naar bijna 70%, terwijl de stichtclijke
lectuur in 1913 nog maar 1,5% van het assortiment bcsloeg. In 1846 was dat
30%.'"-'
Hocvccl leesbibliotheken cr waren, is niet exact te bccijfereii. Maar dat
hull aantal groot was lijdt geen twijfel. 13e al cerder aangehaalde K. Fuhri
noemdein 1846 een aantal van 100leesbibliotheken.""'In 1862 gaven 202 boekhaiidclaren in het Adreshoek op dat zij een leesbibliotheek of lecsinrichting
exploiteerden."" Maar het is heel goed mogelijk dat daarnaast schoenmakers,
broodbakkers of kastelcins, dic niet in het Adreshoek werden opgenomen, ook
een leesbibliotheek runden. Leesbibliotheken waren voor uitgevers cen belangrijke afnenier, zoals kan wordcn afgeleid uit prospectussen en circulaircs.
Vaak wordt daariii deze doclgrocp bij name genoemd: "Voor leesbibliotheken*, »Voor H . H . Lccsbibliothcckhouders* etcetera. Dit was veelal het geval
bij de duur uitgevoerde romans: "Romans met groote letter en brecde marges
opdat ze dik zullen zijn en voor 10 cent verhuurd kiinncn worden, romans in
twee deelen omdat hij die het ledeel huurt ook het tweedc huurt |...1« klaagde
de rcdactie van De portefeiiille.""' Uitgevers waren over het algemeen blij met
de leesbibliotheken en vrcesden deze concurrenten niet.'"'-' Er zouden namelijk
vooral mensen komen »die anders geen boek zouden koopen, en misschien
ook niet lezen, maar door de goedkoope wijzc en de algemeenhcid der zaak cr
toe uitgclokt en verleid wordcn.*""
Een andcrc nianicr om goedkoop aan lectuur tc komen, was dcelncming aan
ecu leesgezelschap. Deze gezelschappcn kochten gezamenlijk boeken (vooral
romans) ot tijdschriften in, dic daarna circuleerden langs de verschillende leden. Wanneer iedcrccn ze gelezen had, werden ze meestal ondcr de leden geveild. Dc bloeitijd van de leesgezclschappen wordt over het algemeen voor
1850 gcsitueerd. Omstrceks 1850 waren er nog ±155 actievc leesgezclschappen.'" Leesgezclschappen kwamen in stedelijke gebieden nicer voor dan op
het platteland, Het was dc lectuurvoorzicning »van den beschaatden Nederlander*, die in sommige gevallcn twee maal per week van bet gezelschap een
boek of tijdschrift kreeg toegezonden."^ Een abonnement op een leesgezelschap kon zo'n zes gulden per jaar bedragen."'
Vanwege het intensicvc gebruik dat van de boeken werd gemaakt, zouden
leesgezclschappen net als de bibliotheken cen voorkeur hebbcn gehad voor
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grote formaten op stevig papier."'' Het signalenient van dc meeste series:
veelal sober en in klein formaat uitgevoerd, beantwoordde niet aan deze voorkeur. In hoofdstuk 3 en 4 wordt nader ingegaan op de vraag welke doelgroep
de hteraire serie-uitgevers voor ogen hadden, en waar de series uiteindelijk terecht kwamen.

Reeksen

Uit het voorafgaande zijn twee tendensen naar voren gekomen. Enerzijds was
er sprake van een verbreding van het leespubliek en een vervaging in dit
opzicht van de scheidslijn tussen arm en rijk, hoog en laag, zodat men zou
kunnen zeggen dat lezen geen distinctiemiddel meer was. Anderzijds waren
lectuurvormen als het tijdschrift en de roman sterk in opkomst. Deze categoric uitgaven w o r d t wel de »ontwikkeldenlectuur« genoemd: lectuur die een
niet al te hoog intellcctueel niveau vereiste en niet direct een practisch nut diende."^ De gestegeii vraag naar »ontwikkeldenlectuur« weerspiegelde zich in de
productiecijfers, zoals onder nicer blijkt uit dit staatje:"*
1848

1851

1855

1870

1896

1577

1824

1841

2001

2717

Totaal aantal uitgaven

91

192

334

357

634

Romans

Het aantal tijd.schriften zou in tienjaar tijd met een dcrde zijn toegenomen: van
154 tijdschriften in 1851 tot 204 in i860.'" De meeste daarvan hadden cen abonnenientsprijs tussen de een en twee gulden per jaar, maar tien gtilden of vijftig
cent kwam eveneens voor" Uitgevers probecrden romans en tijdschriften op
verschillende nianieren te verenigingen. Er verschenen diverse leestijdschriften waarin korte vcrhalen en gedichten werden gepubliceerd, bij voorbeeld de
Htiis-bihiiotlieek (1867) van A. ter Gunne, en sommige kranten namcn feuilletons op.'"-' Series waren ook zo'n tussenvorm. Het waren immers in zekcre zin
periodieken. O p sommige series kon men zich »abonneren«, namelijk w a n neer men intekcnde op de reeks.
In de tweede helft van de negenticnde eeuw kwamen uitgevers met een
nieuw soort tijdschrift op de markt, dat bedoeld was om zoveel mogelijk informatie te biedeii over pas verschenen boeken, in het bijzonder romans. '^° De
uitgever zelf was meestal redacteur. Het was de bedoeling dat zo'n blad functioneerde als »brug* waarop »koopcr en verkooper elkander de hand reiken«,
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ccn avcrkccrmiddel* tussen schrijver, lezer en uitgever, aldus het redactioneel
van De leeswijzer, dat tussen 1884 en 1889 werd uitgegeven door W. Gosler.'''
Bladen die met een soortgelijke doelstelling van start gingen waren onder andcrc Onze tolk (1869—1877) van uitgevcr C. Zwaardemaker, De portefeiiille
(1879—1895) begonnen bij uitgever G.J. Thienic, Degids voor leesgezclschappen
en rederijkerskamers (1887—1893) uitgegeven door J. Minkman, Vivcit's aankondiger voor den boekhandel (1899—1905) van Uitgeversmaatschappij »Vivat*, iVfderlandsch bihiiografisch archief van Nijgh & van Ditmar (1891) en Van den
Broecke's Litterarische wegu'ijzer (1896). In dit type tijdschrift werd ecu titclopgave van nieuwe Nederlandse uitgaven gepubliceerd. Er stondcn daarnaast
meestal korte recensics in, en een opsomming van de inhoud van andere, gclijksoortige tijdschriften. Opvallend zijn verder de achtergrondartikelcn over
schrijvers en nicuwtjes omtrent hun wel en wee. Niet zcldcn werden portretten afgedrukt van de besproken schrijvers, die zo tot ccn bezienswaardigheid
uitgroeiden. Deze »hunian interest* komt in de oudere tijdschriften als Dcgids
en de Vaderlandsche letteroefeningen niet voor. Maar in de tweedc helft van de
negenticnde eeuw wordcn de schrijvers langzaani aan tot "bekende Nederlanders* gemaakt. Bekend is de cultus rond Multatuli. '"^ Een chroniqueur niaaktc
melding van talrijke dagjesmensen dic het slot Amerongen bezochten, 0111 de
kamer te zien waar Jacob van Lennep aan zijn roman De pleegzoon had geschreven.'"' O o k werden lezingen en voordrachten van schrijvers druk bezocht.
Volgens J.J. Cremer was het met ongcbruikelijk dat er zo'n 3 a 400 mensen per
avond afkwamen op de zaal waar hij fragmenten uit zijn Betiiwsche novellen
voorlas.'"''Je zou kunnen zeggen dat cultuur voor een bredcre groep van de
bcvolking cen amusenientswaardc gckregen had. Deze tendens valt ook te
denionstrcren aan dc groeiendc popularitcit van negenticnde-ccuwse rederijkerskamers.''"'
De — om ze zo maar te noemen — recensiebladen waren bedoeld om orde tc
schcppen in de chaos van de boekproduktie. Die chaos was betrekkelijk.
Gevorderde lezcrs hadden waarschijnlijk zo hun eigen methodes o m icts van
hun gading te vinden. Maar voor dc minder geoefende lezcrs konden deze tijdschriften behulpzaani zijn bij het maken van een keuze. Diezeltde functie
vervulde ook de seric-uitgave.
Het gestegeii aanbod van romans maakte het de mensen moeilijk om te
kiezen: ul'timbarras du choix doet dikwijls niet kiczen* vreesde het vakblad voor
de boekhandel.'^'' De uitgever bood dan met zijn reeks een oplossing. Hij
prescntecrde zijn scrie als een voorselcctic, gemaakt door hemzelf of door een
redacteur, en van specifickc kenmerkcn voorzicn. »Alleen de beste romans van
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de meest bekende schrijvers zullen in deze serie worden opgenomen en de inhoud zal voor elk van welke richting ook, geschikt zijn en voor niemand
kwetscnd* verzekcrde N.J. Boon, uitgever van de BGEILLUSTREERDE R O M A N
B I B L I O T H E E K * . ' ^ ' Een serie-uitgever probeerde op deze manier de kopers aan
zich te binden.
Het is heel goed mogelijk dat dit aspect van series — de voorselcctic —
vooral aansloeg bij het publiek dat van huis uit niet gewend was boeken te
kopen. Sommige series lieten door hun overkoepelende titel merkcn zich tot
deze doelgroep te richten: » V O L K S - L E C T U U R « , " N E D E R L A N D S C H E V O L K S BIBLIOTHEEK*,

" D O R D T S E VOLKSBIBLIOTHEEK*,

" O N Z E SELECTA*.

An-

dere series gaven door de titel aan wat voor soort lectuur ervan verwacht kon
worden: D e

"OPERA-BIBLIOTHEEK*,

"BIBLIOTHEEK

VAN V O L K S V O O R -

D R A C H T E N K , B E L E K T R O T E C H N I S C H E B I B L I O T H E E K * . Z o ' n naam k o n o o k

duiden op de manier waarop de series gebruikt konden worden en vaak was er
sprake van een vermenging van deze kenmerkcn. Z o waren series met reislectuur enerzijds bedoeld voor gebruik in de trein, reden waarom ze dun en in een
klein formaat waren uitgevoerd. Maar het lijkt crop dat dcze doelmatigheid
tegclijkertijd een speciaal soort luchtige lectuur suggereerde. Dat zal een aantrekkelijke eigenschap van de spoorwegreeksen zijn gcweest. De reiziger die
niet veel tijd had o m een passende keuze te maken, liet zich daarin door de
serie-uitgever bijstaan. Door zijn goedkope uitgaven als "reislectuur* te p r e senteren, kon de uitgever bovendien de meer »bcschaafde« kopers bereiken,
die goedkope boekjes eigenlijk hun stand niet waardig vonden.
Het "beschaafde* publiek, dat al langcr boeken kocht en las, zal zich v c r m o e delijk niet als »volk« hebben willeii laten aanspreken. O m deze groep te bedienen moesten scries juist icts bieden waarniec de "beschaafden* zich van het
"volk* konden onderscheiden. Naar het zich laat aanzien weken de scries o p
dit punt niet af van dc andere Icctuurvoorzicningen, die zich ofwel tot het
»volk* ofwel tot de "beschaafden* richtten. D e mensen die zich tot die laatstc
categoric rekenden, vielen misschien voor het prestige van sommige series:
het idee van »een collectie* en de niooie harmonische bandjes.
De al eerder genoemde chroniqueur schreef over het laat negentiendeeeuwse leespubliek dat het de neiging vertoonde niet langer allerhande boeken
door elkaar te verzamelen, maar nicer theniatisch te wcrk ging.'^* Men verzamclde vaker op onderwerp, of op genre of vakgebicd. Voor actuele uitgaven
ging men naar de leesbibliotheek. Reeksen sloten bij de verzamelbehoeftc aan.
Een serie maakte zo'n collectie immers zichtbaar, dankzij dc uniformc banden.
D e waardering voor het serie-uiterlijk zou ook te maken kunnen hebbcn g e -
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Prospectus waarop het verzameld
wcrk van G. Ebers afgebeeld is in
ccn aanlokkelijk kastje z.j.
(vermoedelijk 1899. Coll. van
Holkema & Warendorf/Bibl. van dc
Kon. Ver. (foto UBA)

Voorzijdc prospectus » WERNER-SERIE«,
een verzamelde werk-uitgave van de
schrijfster E. Werner, hicr in een
aanlokkelijk kastje afgebeeld. Coll.
P. (Jouda Quint/Bibl. van dc Kon. Ver.
(foto UBA)

had met dc opleving van de bibliotilie, eind negcntiende eeuw.'"'' Er waren
wcliswaar altijd al liefliebbers van mooic banden gcweest, maar er zijn aanwijzingen dat een ander publiek zich gaat intercsseren voor het uitcrlijk van het
boek.
De liefdc voor een bijzondcre band trof men van oudsher aan bij de selecte
groep van beter gcsitueerdc biblioficlcn."" Een boekenkast met niooie banden
verhoogde het aanzien van de eigenaar: hij was zo'n bibliofiel. De bockband
had dcrhalve cen niet in geld uit tc drukken waarde, meende het Nieuwsblad in
1880.'" Dc redacteur van de De portefeiiille schrcet: »Hct is mij ecu aangenaam
denkbeeld, dat als iemand in mijiic atwezigheid door de ramen van mijn geslotcii boekenkast de banden ziet staan, hij uit de band zal kunnen afleiden, welke
waarde ik aan het bock hecht en veelal wat soort boek het is«, terwijl hij zich
beklaagde over het gebrek aan eerbied voor de bockband onder het gros van
het publiek.'-'" Voor de bibliofiel was de bockband ccn fetisj waarmee hij zich
onderscheidde van andere boekenkopcrs.
In dc laatstc decennia van de negcntiende eeuw neenit dc intercsse voor boek
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en boekband toe, getuige de plaats die het onderwerp dan in tijdschriften inneemt.'" Er werden tcntoonstellingen van boekbanden georganiseerd in 1880
en 1896, en in 1898 werd cr gesproken over een "museum van nationale boekdruk en bockvcrsicringskunst*.'''' Verder valt er een opleving van de prachtedities te bespeuren waarvan de kwaliteit in prospectussen breed uitgemeten
werd. De interesse voor de buitenkant van het boek bleef niet beperkt tot m u seumbezoek maar manifesteerde zich dus eveneens in de boekwinkel.
Een harmonisch gebonden seric-uitgave kon in die behoefte aan mooi verzorgde boeken tegemoet komen. Het is niet ondenkbaar dat de bibliofiele
liefde voor de boekband het prestige van series verhoogde bij de bredcre groep
van boekenkopcrs. De bibliofielcn waren immers geen modale burgers, maar
een kapitaalkrachtige groep van notabelen. Wie een harmonisch gebonden serie in de kast had, kon zich een bcetje een bibliofiel voelen. Sommige uitgevers
maakten gebruik van deze liefde voor het boek, door de series in speciale kastjes of in een »etui« te leveren. Uitgever H. Altman bood de » S A L O N - B I B L I O THEEK* aan "in 8 zeer fijne Engelsche bandjes, verguld op snede, in een fraai
linnen koffertje met vergulden stempcl*. De

"MINIATUURBIBLIOTHEEK

VOOR J O N G E D A M E S * werd geleverd »in een notenhouten rococo-kastje*.'^^
Soms werden dit soort kastjes in de prospectus afgebeeld.
Er waren dus grote verschillen tussen de serie-uitgaven. Sommige waren
goedkoop en toegespitst op lezers die hulp konden gebruiken bij de keuze van
lectuur. Anderen waren duur en exclusief wat in de uitvoering tot uitdrukking
werd gebracht. Voor beide typen geldt dat de uitgever vaak al in de naam tot
uitdrukking bracht voor welk soort lezers/kopers de serie bedoeld was. De series die zich v o o r wat betreft de prijs en de doelgroep opstelden tussen deze
twee polen, kregen een meer neutrale uitvoering.

VERKOOPKANALEN

Het aloude systeem van uitgeven bij intekening (zie hfst. i) bleef gedurende de
negcntiende eeuw in gebruik. Veel series, maar niet alle, werden bij intekening verkocht. Dat gebeurde vooral bij series waarvan bij aanvang al het aantal
delen vaststond. Over het algemeen waren dat de reeksen die uit herdrukken
bestonden. De prospectus en de serietitel werden gebruikt om het publiek tot
intekening te verleiden.* [...] het is mijn eenigc hoop op kans van slagen
der onderneming als geheel, dat de inteekenaren op Hooft ook de volgende
deeltjes zullen nemen* schreef de uitgever van de " N E D E R L A N D S C H E D I C H -
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»BiBLiOTHEEK VAN NEDERLANDSCHE ScHRijVERS* hief afgebeeld in ccn aanlokkelijk kastje.
±iyoo. Coll. Maatschappij Elscvier/Bibl. van deKon. Ver. (foto UBA)
TERS*.'"' O m anderen niet at te schrikken, was het vrijwel altijd mogelijk om
in de winkel lossc dclcn uit de reeks te kopen. Uitgevers lieten dan cen hogere
prijs betalen. De intekenaren moesten het bedrag ofwel inccns voldoen, of er
werd bij aanvang van het nieuwejaar over "gedisponeerd* zoals dat hectte.
Men kon intekenen bij de boekhandel, waar ccn intekenlijst werd neergelegd. Intekenlijstcn werden ook wel ecus opgehangen in openbare gclegenheden, zoals koffiehuizen en socictcitcn."" Soms staat op dc prospectus dat men
rechtstrccks bij de uitgcvcr moest intekenen, waarmee deze zich dc boekverkoperskorting kon besparcn. Los van dc in hoofdstuk i genoemde voordelcn
van uitgeven bij intekening, kon het systeem ook nadclig uitpakken voor de
uitgevers. Er waren notoire wanbetalers, die in de vakbladen werden gesignaIccrd. Een ander problecm waarmee een uitgever zich wel eens geconfronteerd zag, was het voortijdig ovcrlijdcn van een intekenaar. Dc bockhandelaren vonden dat in zo'n geval de erfgenamen dc schuld over moesten neiiien
om de intekening tot de laatstc cent af te betalen. Maar ccn duidelijke regeling
bestond er op dit punt niet.''"
Sommige uitgevers werkten met colporteurs die huis aan huis intekenaars
probecrden tc werven. Dit zou vooral bedoeld zijn o m »hct volk* te bereiken,
dat volgens sommigen nu eenniaal »iiiet tot de clientele van den boekhandel*
behoorde.'''•' Dergelijke transacties leidden wel eens tot problemcn zoals uit de
ingezondcn brieven in het Nieuwsblad blijkt. Sommige colporteurs blekcn
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niet betrouwbaar en gingen er met het ingelegde geld vandoor. Anderen sjoemelden met de namen van intekenaren. Colporteurs werkten soms voor eigen
rekening met boeken die zij tegen lage prijs hadden weten in te kopen. D e
"colportageroman* was met name aan het eind van de negcntiende eeuw ecu
begrip en voorspelde weinig goeds. '*"
O m de problemen het hoofd te bieden kregen de colporteurs in 1868 een
eigen vakblad, De kolporteur. Er was kcnnelijk sprake van ccn aanzienlijke beroepsgroep. In het blad werden onder andere de nieuwe uitgaven bijgehouden
die geschikt werden bevonden voor kolportage. Uit deze aankondigingen
blijkt dat er vooral met prachtwerken in afleveringen, met tijdschriften en met
series werd gecolporteerd. In de eerste jaargang werden bij voorbeeld Van
Duijls

"ROMANTISCHE

BIBLIOTHEEK*

en

Suringars

"NEDERLANDSCHE

KLASSIEKEN* — beide series — aanbevolen.''*' In hoeverre colportage succes
had, is niet na te gaan. Maar tijdgenoten spraken soms hun verbazing uit over
het effect van deze verkooptechniek. Het aantal verkochte exemplaren van
Hofdijks Ons voorgeslacht (geen serie), dat in eerste instantie ongeveer 100 stuks
bedroeg, zou na colportage gestegen zijn tot 2000.''*" Opnierkclijk zijn de berichten dat plaatselijkc predikanten werden ingeschakeld 0111 als colporteur
met intekenlijstcn rond te gaan. Het gezag van dc dominees maakte dat veel
mensen intekenden. Maar volgens het Weekblad voor den boekhandel werden de
geestelijken dikwijls misleid door uitgevers die wel eens ten onrechtc ccn goed
doel aan bepaalde uitgaven toedichtten. '•*'
Wanneer men had ingetekend konden de seriedeeltjes daarna worden afgehaald bij de boekhandel. O p sommige serie-prospectussen staat aangegeven
dat de deeltjes ook franco per post thuisbezorgd konden worden. Dit was
waarschijnlijk bedoeld voor kopers uit woonplaatsen waar geen boekhandel
gevestigd was. Ook wanneer men rechtstrccks bij de uitgever had ingetekend
werd de post voor de bezorging ingeschakeld. Vanaf 1870 golden er in het gehele land dezelfde tarieven, die met name voor de verzending van kranten en
tijdschriften voordclig uitvielen. Verzending van boeken was niet goedkoop.
Uit het Partikulieren-debiteurenboek van de firma Erven F. Bohn blijkt dat in
1879 verschillende kopers hun deeltjes van de " B I B L I O T H E E K VAN N E D E R LANDSCHE SCHRIJFSTERS* per post heten opsturen, wat 15 cent aan porto
kostte, door de ontvanger te voldoen.''*'' Postbeambten profiteerden van deze
hogc prijzen. Zij mochten zelf namelijk portvrij boeken laten opsturen en die verkochten ze op eigen initiatief aan particulieren tegen een concurrerende prijs.
Gedurende de hele tweede helft van de negenticnde eeuw regendc het in het
Nieuwsblad klachten over de oneerlijke concurrentie van de postbeambten. '*^
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Door de invocring van de pakkctpost met ingang van 1882/1883 werd het
verzenden van boeken veel goedkoper en gemakkelijker. Pakjes niet zwaarder
dan 3 kilo mochten als drukwerk worden verzonden tegen ecu prijs van i cent
voor elkc 20 gram.'^'' Dit maakte de weg vrij voor ccn nieuw vcrschijnsel:
de leesbibliotheek-per-post."

En in kranten trot men steeds vaker adver-

tcnties van uitgevers dic hun uitgaven per post vcrkochteii. De second-hand
handelaren gingen zo tc wcrk want zij hadden vaak geen winkel. Deze ramsjhandelarcn boden via advertcnties in bij voorbeeld De Amsterdanuner en Het
menu's van den dag voor een vaste (lage) prijs zogenaamde »pakketten« aan die
uit verschillende boeken bestonden. Mogelijk waren zij geinspireerd door de
serieformule, want vaak gaven ze dc pakketten een overkoepelende titel nice,
bij voorbeeld »LACII EN LUIM*.'^

Sommige rcccnsciitcn iiiccnden dat op

dcze niaiiier teveel pakketten met "waardcloze lectuur* onder het publiek werden vcrspreid. Zij raadden dc mensen aan dit soort aanbiedingen tc mijdcn.'''''
Maar die raad werd kcnnelijk niet opgevolgd. Een van deze handelaren zei
jaarlijks zo'n 400.000 bockdeleii te verkopen, waarvan het niccrciidecl per
post.'"'
Vcrmoedelijk werden series ook verkocht in stationsboekhandels. maar dat
zullen niet de nicest prestigieuze reeksen zijn gcweest. Er werd namelijk
gcklaagd over het »vuil karakter* van deze winkels. In 1874 waren er in icder
geval in Zwollc en Utrecht stationsboekhandels.''' Zc zijn niet in het Adreshoek
opgenomen zodat bet heel goed mogelijk is dat er veel meer van dit soort laagdrempelige boekwinkels bestonden. Men sprak ook wel van "stationskioskcii*. Dat er behoefte was aan lectuur voor tijdens dc treinreis blijkt in icder
geval uit de hocvcclheid goedkope spoorweg-scries.

RECLAME

Een probaat niiddel oni cen serie bij het publiek bekend te maken, was reclame. Zoals in de "Inlciding* uiteengczet is, kan een serie optimaal profijt trekken van reclame doordat de aanprijzingen niet op slechts een bock, maar op de
hele reeks van toepassing zijn. Reclame bood uitgevers de mogclijkheid om
van de serietiel een mcrknaam te niaken. Er was op dit punt in de tweede helft
van de negenticnde eeuw de nodige speelruinite, want reclame was sterk in
opkomst.
De opkomst van dc reclame in dc negenticnde eeuw wordt over het algemeen gekoppcld aan de "Oiitdekkmg* van merkprodukten in dcze periodc.
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Met de merknaani "Holloway* viel nu eenniaal beter te adverteren dan met
het produkt »pillen«, omdat allerlei pillen door verschillende handelaren op dc
niarkt werden gebracht zodat reclame dan ook de concurrenten bevoordeelde.'^^ Toch maakten uitgevers al in dc zeventiende eeuw reclame voor hun uitgaven, zoals uit advertcnties blijkt.'" Deze handelwijze wordt begrijpelijk
wanneer men bedenkt dat in zckerc zin ieder boek een merkprodukt is. Wie
adverteerde v o o r zijn eigen uitgave, bevoordeelde daarmee niet de uitgaven
van de concurrent. De titel was de "mcrknaam* en op grond daarvan bepaalde
de consument zijn keuze.
Hoewel uitgevers dus met het adverteren al vertrouwd waren, nam ook binnen het boekbedrijf de interesse voor andere reclame-middelcn toe. De toon in
de advertcnties veranderde bovendien. De aloude advertenties in dc trant van
"zojuist verschenen..* werden langzaam aan vervangen door campagnes van
een agressiever soort. Deze verschuiving hangt samen met de toegenomen
concurrentie in het boekbedrijf Er was sprake van een toename van het aantal
boekhandelaren:
Toename van het aantal boekhandelaren'^*
1839

599 boekhandelaren

1850

838 boekhandelaren

1855

859 boekhandelaren

1880

1202 boekhandelaren

1900

1769 boekhandelaren

Vermoedelijk hangt de sterke opkomst van reclame in het boekbedrijf
ook samen met dc gewijzigde verhoudingen tussen uitgevers en bockverkopers. Zolang uitgever en boekverkoper merendeels in een persoon verenigd
waren, was risicospreiding niet nodig. Ecu nieuwe uitgave werd bij collegaboekhandelarcn in commissie gcgeven. O m d a t dit een algemeen gebruik
was, kwam de commissichandel neer op ecu verkapte vorm van "ruilhandel*.
Boekvcrkopers konden zo zonder hoge kosten het winkclassortiment op
peil houden. ledere boekhandelaar droeg zelf de risico's voor het boek dat hij
uitgegeven had. Was het boek eenmaal in andermans winkels terecht g e k o men, dan volstond een simpele aankondiging dat het boek alom verkrijgbaar
was.
Met uitzondering van kostbare werken of uitgaven bij intekening, was het
tot ver in de negcntiende eeuw de gewoonte de boeken in commissie te geven.
In 1831 nierkte een uitgever op "dat thans (eenigc uitgaven bij inteekening
daarvan uitgezonderd) bijna de gansche boekhandel op die wijzc gedreven
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wordt.*'-' Maar in dc loop van de negcntiende eeuw nam de kritick op het
systeem toe. Er waren allerlei praktische bezwaren aan verbonden. Boekvcrkopers vonden het lastig omdat ze precies bij moesten houden wat van welke
uitgever in commissie gczonden was, en wanneer de onvcrkochte exemplaren
weer terug moesten. Bij niet tijdige terugzending werden de boeken door
uitgevers namelijk als "verkocht* beschouwd.''' De klachten van uitgevers
werden in 1842 al door Ter Gunne verwoord: "Maar al tc vaak w o r d t hicrvan
ook misbruik gemaakt, hetzij 0111 de betaling van verkochte artikelcn te verschuiven, of om zijn winkel tc vullcn, zonder bepaald uitzigt op debiet. De
uitgever is hierdoor verhinderd zijne zaken met juistheid op te maken, moct
menigvuldig overtollige potto's en vragten betalen, en krijgt vaak zijn goed
eindclijk deerlijk gehavenden vcrwaarloosd terug f.. . ] . * ' " De uitgevers zagen
lievcr dat de boekvcrkopers bestellingen plaatstcn en bctaalden (liefst al voor
verschijnen), en waren bcrcid daarvoor ccn korting in het leven tc roepen. Op
circulaires stond dan aangegeven dat wanneer dc boeken »op rekening* genomeii werden, daar ccn »rabat« van 20 a 30% tegenover stond. Steeds meer
boekvcrkopers lijken bier vrede mee te hebben gehad. Zij moesten nu wcliswaar een deel van het risico van dc uitgave dragen, maar daar stond ecu
grotere winst tegenover. In het Xicuwshlad of het .4Igemeen adrcsboek konden ze
opgeven op welke manier zij met uitgevers handel wilden drijveii.
Er waren altijd al boekhandelaren die opgavcn al dan niet bepaalde zendingen in commissie te willcn ontvangen. Talrijk zijn dc verzoekcn van rooniskatholickc boekhandelaren die geen protcstantse lectuur wilden hebbcn en
protcstantse boekhandelaren dic geen rooms-katholiekc boeken acccptcerden.
Maar wie kijkt naar de opgaves in het Adreshoek ziet dat over de hele liiiic de
vermelding »G.C.« (geen commissicgoed) steeds vaker voorkomt. Van de 835
boekhandelaren die in het Adrcsboek van 1851 staan vernield, gaven 221 op
geen prijs te stellcn op commissicgoed en dat k o m t neer op 2 7 % . In 1873 zijn
dat cr 317 van de in totaal 9S3, dus 32%. En in 1900 lieten 749 van de 1769
boekhandelaren (44%) weten dat zc geen comnissicgocd wilden ontvangen.''"
Deze daling hield ook verband met de toegenomen specialiscring, dic maakte
dat uitgevers hun winkels en dus ook het commissicgoed atstoottcn. Toch zal
dat niet de enige oorzaak van de teruggang van cieze distributicmethode zijn
gcweest. Boekvcrkopers waren bcrcid oni nicer risico's tc nemen als daar een
grotere winst tegenover stond.'''^
Dit leidde tot een grotere activiteit op het gebied van reclame. Het inkopen
maakte de boekvcrkopers alerter, want »hij zou dan zelf leeren oordeelen wat
paste voor zijn debiet; hij zou nicer acticf zijn [... |*."'" Om dc boekvcrkopers
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zo ver te krijgen dat ze voor eigen risico de boeken zouden inkopen, nioest cr
veel reclame worden gemaakt. Zij moesten immers overtuigd raken van het
verwachte succes van de uitgave. Vandaar dat de uitgevers in circulaires hoog
opgaven van hun nieuwe uitgaven en vaak beloofden flink te zullen adverteren
of andere vormen van reclame te zullen gebruiken.

DE M O G E L I J K H E D E N

O P HET G E B I E D VAN

RECLAME

De gangbare manieren in de tweede helft van de negenticnde eeu'- / om reclame te maken voor een uitgave, waren
— advertenties, winkelbiljetten
— prospectussen/circulaires
— loterijen, premies
— fondscatalogi
Van deze verkooptechnieken maakten ook de serie-uitgevers gebruik. Welke
methode toegepast werd, hing af van de kostbaarheid van de onderneming en
de reputatie van de uitgevcr. Zo werden loterijen en cadeaus zelden door uitgevers van naam gebruikt. Prospectussen hadden meer standing, maar waren
duurder om te maken. Adverteren was het meest gebruikelijk.
De uitbreiding van dc handel maakte dat er op meer manieren meer geadverteerd werd, en in meer soorten bladen. Deze verruiming van de mogelijkheden zette in de jaren veertig in. In deze periode werd regelmatig in de vakbladen over de voor- en nadelen van het adverteren gesproken: "[...] het publiek
zoekt over 't algemeen de boeken niet meer; de boeken moeten het publiek
zoeken. Algemeene bekendheid met onze uitgaven is dus een eerste vereischtc
geworden...*"'' Het Nieuwsblad constateerde: "dc gelegenheid tot het in tijdschriften adverteren stond tot dusver alleen open in de Boekzaal, en voorts op
de omslagen van de Vaderlandsche letteroefeningen en eenige weinige andere
maandwerken, in zoo ver daarvoor plaats voor handen was.«'^^ In 1847 zou
ook Het leeskabinet plaats inruimen voor advertenties. De daaropvolgendc
jaargangen van het Nieuwsblad laten zien dat goed voorbeeld goed deed volgen.""^ Veel tijdschriften boden voordelige advertentic-ruimte aan.""* Wat het
adverteren desondanks duur maakte, waren de belastingen. Er moest voor een
advertentie 25 (later 35) cent aan "zegelrecht* wordcn betaald, omdat ccn advertentie als een »openbare aankondiging* werd beschouwd. Er werd streng
de hand gehouden aan deze belasting. Hing een boekverkoper cen winkelbiljet
voor het raam, dan werd dat beschouwd als "aankondiging* en moest er zegel-
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recht worden betaald."'' Het zegcl werd tcgelijk met het dagbladzegel in 1869
afgcschaft. Tot die tijd werd in statistieken bijgehouden hoeveel cr aan zegelrecht op advertcnties binnenkwam. In 1846 was dat ruini 31.000 gulden, in
1867 ruini 75.000 gulden, nicer dan het dubbele.""' Dc uitgevers zouden de
grootste adverteerdcrs zijn gcweest. In de Haarlenischc courant van 1866 stondcn in totaal 3212 advertcnties, waarvan er 2746 van uitgevers afkonistig
zouden zijn gcweest.''
Voor prospectussen ot »programnia's« hoefde gccn zegelrecht betaald te
worden."" Prospectussen hadden meestal het formaat van dc uitgave zelf en
waren soms door de auteur van het boek geschreven.""^ Er stond, bchalve de
nodige lof, informatie in over de bedoeling van dc uitgave, over dc prijs
en over de wijzc van betaling en dergelijke. Zc waren bedoeld om vcrspreid
te wordcn ondcr het publiek. Met dat oogmerk werden ze in tijdschriften
meegezoiideii of in de (bock)winkels ncergelegd. Het was daarbij zaak dc
nieuwsgierighcid te prikkelen, wat bereikt kon wordcn door »[...| het gratis
versprciden namelijk in socictcitcn, koffijhuizen en spoorwegstations van de
eerste aflevering eener niet onbelangrijke oiidcrncmiiig.«''°Zo'n eerste atlevcring werd vaak halverwege ecu cruciale passage afgebroken, zodat dc lezer
sterk geneigd zou zijn de tweede ook te kopen. '^' Circulaires waren zakelijker
van inhoud en bestemd voor de boekvcrkopers. Z e hadden veelal de opmaak
van een brief De winkelbiljetten (affiches) werden bchalve in boekhandels
opgehangen in "Socictcitcn, Logementen, Koffijhuizen, Stoomboten, Wachtkainers der Spoorwegen, Diligences, Stoomboten en Schuitcn.*''"
Ecu opmerkclijkc vorm van reclame in de tweede helft van de negenticnde
eeuw was het aanbieden van cadeaus bij aankoop van een bock. Voor zover
valt na te gaan, kwam dit voor 1S50 nauwclijks voor. Maar daarna werden dc
vrcenidste zaken cadeau gegeven. Soms ging daar cen loterij aan voorat.
Kopers werden gelokt met pendules, piano's, zelfs complete villa's als hoofdprijs. Vaak bestond de premie uit ccn schildcrij of gravure. Zo kregen dc intekenaren op H. van Duyljr's " R O M A N T I S C H E IUBLIOTHEEK* in 1870 »eeii lot
naar ccn traaije Schildcrij in olicvert van den berocmden schilder Schmidt,
voorstellende: Eene vrouw met groenten op de markt zittende.*.'"' D.A.
Thieme gaf de intekenaren op zijn »NE1=RI.ANDS BIBLIOTHEEK* een »Praclitige groote Staalgravure, getiteld Oudcrvrcugd en Kinderpret* in 1867.' * Dc
Verceniging ter bevordcring van de belangen des boekhandels zag dit
"cadcaustclscl* als ecu siiict op het blazoen van de boekhandel en sprak van cen
"loterijkraam* .' '
Fondscatalogi werden tegen het eind van de negenticnde eeuw steeds klcur-
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HOOfDPRIJS VAN DE GRATIS PSEKIi: OP WOOD, DE OltBESCHAAFBE

VOLKES.

Afbeelding van dehoofdprijs uit dcverloting die uitgevcr A.W. Sijthoff in i874 0rganiseerde
bij zijn tijdschrift Kunstkwuiek waarbij J.G. Woods De onheschaajde volken het premieboek was.
Het getoondc ameublement kwam van de fabriek vanJ.C. van Gemund en zn. te Haarlem.
De kast werd een >»etagcre-kast« genoemd. Fuhri's wetagere-editie* had er een plaats in kunnen
krijgen. Prospectus z.j. Coll. SiJthofF/Bibl. van deKon. Ver. (foto UBA)

rijkcr. In plaats van de droge opsomming van titels, werden vaker illustraties
en citaten uit recensies afgedrukt. Sommige catalogi lieten alleen een selectie
uit het fonds zien, bij voorbeeld boeken die als cadeau konden dienen. De catalogi verschenen dikwijls in het najaar of vlak voor het Sint Nicolaasfeest. In
deze uitgeverscatalogi werden series onder de serienaam opgenomen, dit in
tegenstelling tot bibliotheekcatalogi waarin men meestal alleen de aparte deeltitels noemde. Achterin een seriedeeltje werd vaak een lijstje met de andere
titels uit de reeks geplaatst.
Uitgevers gebruikten, net als tegenwoordig, vaak citaten uit recensies in
hun advertenties, catalogi en prospectussen. Z o nu en dan waren er discussies
over de verstrengeling van literaire kritick en commercie. Waren recensenten
wel onafhankelijk genoeg? D e Journalistenkring, die in 1884 was opgericht,
sprak zich daar kritisch over uit."'' Sommige bladen zouden boeken waarvoor
ook advertcnties waren geplaatst, gunstiger bespreken dan a n d e r e . ' " Andere
bladen waren niet veel meer dan cen reclamefolder van een uitgever zoals de
Extra St. Nicolaas-bode, vraaghaak voor het geven van Jraaie, goedkoope boekgeschenken van de Gebr. Cohen.
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Series sloten in veel opzichten aan op nieuwe tcchnieken, nieuwe mogelijkhcden en nieuwe wensen rond het midden van de negcntiende eeuw. Er was een
zakelijker klimaat ontstaan waarin vraag en aanbod beter op elkaar werden atgestemd. Reeksen boden boeken op niaat, want door het etiket dat de uitgevcr
crop geplakt had, kon een recks — met een bcetje geluk — dc juiste doclgrocp
bereiken. Series waren dus praktisch voor dc uitgevers en voor het publiek,
waarmee de snellc groci van het aantal reeksen na 1850 te begrijpen is.
Het is opvallend dat juist veel literatuur m serievorm werd uitgebracht. Er
hebben — zoals in de Bijlage te zien is — zcker 220 literaire series bestaan. Er
is van ongeveer de helft daarvan een prospectus/circulaire of uitgebrcide advertentie bewaard gebleven. Uit dit materiaal kan opgemaakt wordcn welke
cigenscbappen volgens de uitgevcr de literaire reeks aantrekkclijk maakten.
O m d a t reclame doorgaans de wensen en verwachtingeii bevestigt (en niet zozeer doorbreekt), zeggen de prospectussen tegclijkertijd icts over de ver-wachtingeii van het negentiende-eeuwse publiek."" O p grond van dc bestudering
van het rcclamcmatcriaal verkrijgt men ecu eerste antwoord op de vraag
waarom literatuur in serievorni in trek was. Dit voorlopige antwoord komt
op het volgende neer:
1. de series zouden het cultured erfgoed onder bereik van velen brengen
2. de serie zou cen selectie uit dc beste auteurs bieden
3. de serie zou garant staan voor een regelmatige aanvoer van lectuur
4. de serie zou goedkoper zijn dan lossc uitgaven
5. de serie zou juist luxe uitstralen en er mooi uitzien.
In de volgende hootdstukkcn wordt nader bckeken of de uitgever de literaire
wensen van zijn publiek goed ingeschat had.

1 K. Fuliri, Adiri aiiH tic hoekverkcopers in3 Door niij aangetrotfen oplagccijtcrs in
Nnii'Wdiirf Amsterdam 1846, p. 31.
de fondsboeken van A.C. Krusenian en De
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69 Lezing van A.(!. Krusemannaniensdc
aan tc Icggen. Deze daad was blijkens de rcac- Verceniging op een van dc letterkundige conties in de pers nieuw en ongchoord. Zie hier- gressen. Handelingen van her Nederlandsch taalvoor L. Kuitert, »De second-hand handel, een cn letterkundig cougrcs 1869, p. 273-274.
doorbraak op bet gebied van de goedkope li70 Deze reeks, antiquarisch volop verteratuur" Dcnegenuendeecuw 15 (1991) nr4. p. krijgbaar, wordt niet genoemd in de fondslijst
IS5-202.
bij .4. IV. Sijthoffs i'itgever.<maatschappij N. I'.
Leiden i8^i-ig>i Lcidcn 1950, noch in Briiik58 Nieuu'shlad 18S3 nr 16, p. 110.
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man's calaloi^us. Er zijn ook exemplarcn die dc nog nict zo stcrk als nu, waarover meer in
iiamen van dc Gcbr. Cohen en Holkcma &• hoofdstuk 3.
Warendorf dragen, vergelijk tevcns dc illu81 Woltjcr, Op.at. 1910, p. 64.
stratic op p. 88. Zic voor cen voorbeeld van
82 Volgens de redactie van Noord'en zuid
deze fraai gebonden reeks hct cxcmplaarj. ten 1883, p. I i7en p. 320 wasditeen veelgebruikt
Brink De sdioonzoou van Mevrouw de Ro<i^i'- boek. De eerste druk bcvatte in het hoofdstuk
I'ceti 6e dnik Leiden, z.j. aanwczig in dc U.B. wF^omantische Richting - Nieuwere Tijd«
Leiden.
korte stukjes over: Feith, Bilderdijk, Hcl71 Fuhri, Op.cit. 1846, p. 27. Nieuwshlad mers. Staring, Tollcns, Da Costa, De Genestet, Ten Kate, Schaepman, Van der Palm,
i 8 8 4 n r i , p . 8.
72 Kort voor het ter pcrsc gaan van dit Kinkcr, Geel, Van Limburg Brouwer, Van
bock vcrschcen van D. vanLcntecn O. deWit Lennep, Van Koetsveld, Alberdingk Thijm,
Gcsdiicdenis van de ^rafische techniek in Neder- Lindo, Beets, Bosboom-Toussaint, Douwesland in de ige eexiiv Amstelveen 1993. Hierin Dekker, Potgieter, Huct, Crcmcr. De dcrdc
wordt op basis van de technische innovatics druk (1884) bevattc ook paragrafen over Bodc groci van het lezcrspublick besproken. De gaers, Heye, Goeverneur, TerHaar, Loosjes,
conclusies sluiten aan bij mijn vcrhaal in deze J. en C. Vosmaer, Bakhuizen van den Brink,
S. Gorter, De Veer en Schimmel.
paragraaf.
73 Kruithof, B., J. Noordman en F. de
83 H.J. van der Heim. »SchoolbibliothcRooy (red.), Geschiedenis van opvoedin^ en on- ken<' Nieuwe Bijdragcn ter bcvorderin^ van het
derwijs Nijmegen 1982, p. 364.
onderwijs en de opvoeding 1864, p. 275-290. Ci74 P.Th.F.M. Boekholt& E.P. de Booy, taatop p. 282.
Gesdiicdenis van dc school in Nederland Asscii
84 M.F. Lanfant, Sociolo^ie van de vrije tijd
1987. P- 159Utrecht 1974, p. 53.
75 jaarcijfers over 1881 en vorij^e jaren, ow- 85 W. Knulst. »Excursiedoordegeschietrent bevolkin^^, landbomv, handel, helastin^en, denis van vermaak en amuscment« Van vaudeonderwijs enz. Uitgegeven door dc Vcrceni- ville tot video Alphen aan den Rijn 1989, p. 55ging voor de Statistiek in Nederland, no 1 731882, p. 126.
86 Uitgcgcgen door resp. K. Fuhri, A.
76 J.W.G. Jansing en L. Dasberg »On- vander Hoeven, G.T.N. Suringar.
derwijsc in: Alj^emene f^esdiiedenis dernededan87 Ecn fabrieksarbeider in de Enquete, ijcdend\ 13, p. 131.
hoiiden door de Staatsconnnissie, benoetnd kradi77 J.W.G. Jansing en L. Dasberg "On- tens de wet van ig januari iSgo (Staatsblad no i)
derwijs" in: Al^emenegesdiiedenis derncdedan- {1890-1894) »DeZaankant*< vraagyoo.
dcnd\ 12, p. 219, p. 226.
88 Zoals blijkt uit J. Hemels, Op de hres
78 Vergelijk dc rol van het vak geschicde- voordepers Assen 1969, p. 466. Er kunnen l u nisinFrankrijk: »Deconscrvcring vanhetcrf- tuurlijk excniplaren verloren zijn gegaan.
gocdM, P. den Boer, Geschiedenis ah herocp
8y Zic het W.N. T. dl XXll, I, kolom 869.
Nijmegen 1987, p. 99. Zie ovcrigcns ook N. In dc Cahais-collcctie (1780-1836) ben ik de
Laaii, »Hct belang van letterenstudie in histo- »volksuitgave« niet tegcngckomcn. Wei de
risch pcrspectief« in: Westen, M.CJ. (red.), wgocdkoope uitgave«, bedoeld voor studeMel den tooverstaj van ware kunst Leiden 1990, renden en het »volksboek«, dat nict op grond
p. 187-190. Denationalcbctekcnis van dcNc- van de wijzc van uitgeven, maar qua inhoud
derlandse literatuur komt meer uitgebreid tcr bcdocld was voor het »volk«.
sprakein hoofdstuk 3.
90 Brief Nicolaas Beets aan D.A. Thie79 N . N . , Noord en zuid 1883, letterkun- me, 24 maart 1870. Door dc uitgever gecidigbijblad, p. 23-24.
teerd in een advertentie voor de volksuitgavc
80 J. Woltjer, c.a., Het onderwijs in Neder- van Da Costa's Dichtwerken, in Onze tolk 1
land Gromngen 1910, p. 63 Zie ook Staatscou- (1869-1870) nr 18, p. 156.
rani bijblad 1861-1862, p. 1065 e.v. Dc gc91 Vergelijk N. Wiitcrdink, »Bezitsvernoemde lesuren w^aren voor zowel Ncdcr- houdingcn in de negentiende eeuw« Vermolandsc taal als letterkunde bcstemd. Het on- ^ensverhoiidinjien in Nederland Amsterdam
derscheid tussen deze twee ondcrdclen gold 1984, p. 54-94, i.h.b. p. 74-75-
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92 Achtcrccnvolgcns: Nicuwsblad i856nr
12, p. 6o; Fuhri, Op.cit. 1846, p. 44,42; Krusenian, Op.cit. 1886-1887 dl I, p. 69.74,275 en dl
11, p. 401;Deportefeuille iHiio, nr $0, ip. }S)y>Dc
economist 1861, p. 499; H.E. Greve, Opetibare
leesnmsea en volksbiblioiheken Amsterdam
1906, p. 105; Dc Anisterdanuner 1903 nr 1337.
p. 10.
93 Nieuwsblad 1858. In Sietiwsblad 1834
(eerste jaargang) geenecn, maar gehccl bctrouwbaar zijn de opgaven in het Nieuwsblad
overigens niet. Ik teken hierbij tevens aan dat
voor sommige fabncksarbciders dc zondag
geen vrije dag was. Wie de verslagen over fabrieksarbcid in dc Enquete van 1887 doorlccst,
kan op meer belemmeringen voor het vrijetijds-lczen stuiten. Het gaat in deze paragraaf
nict zozeer om de minder fortuinlijke fabricksarbeiders, maar om de werkendc stand
in het algemecn.

7 a 9 gulden voor de bibliothcck van de (icbr.
van der Hoek.
102 Een "goedkopc" leesbibliotheek treffen we aan in Muitatuli's Wouterlje Pieterse. Dc
hoofdpcrsoon (»Burgerstand. llle klasse, zevende onderatdeling. Burgermensen 'op kamers" wonendc") bctaalt voor hct huren van
Glorioso veertien stuivers. Een abonnement is
niet nodig. Het Rotterdanische Leeskabinet
vroeg omstreeks i860 10 gulden abonnementsgeld per jaar. Dit soort incidentele gegevens mocten als indikatief, en nict nicer dan
dat, worden beschouwd. Zie ook Luger,
Op.cit. 1982, i.h.b. p. 114-115.

103 Zie hiervoor o.a. A. van der Neut,
»Zeventig jaar lenen. Dc Utrechtsc Nutsbibliotheek T847-I9I7<( De negentiende eeuw 14
(1990), p. 205-217.
104 J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, >.Negcnticnde-eeuwse leescultuur'< De negentiende
eeuw 14 (1990), p. 119.
94 Greve, Op.cit. 1906, p. 93.
95 Volgens een statistiek in Kruscinan,
105 Van der Ncut, Op.cit. 1990, p. 207Op.cit. (1886-1887) dl II, p. 735.
208.
96 I.J. Brugmans, De arheidende klasse in
106 Fuhri. Op.cit. 1846, p. 43.
Scderiand in de ige eeuw iSijf-iSjo Utrecht/
107 Telling gebaseerd op opgave in het
Antwerpen 1967, p. 162-163.
Algemeen adresboek 1862. Getcld zijn dc bock97 Zie A. deRegt, Arheidersgezinnen en be- handelaren die opgaven ecn IccsbibHothcck
schavingsarbeid Mcppcl 1984, p. 75. Vergelijk en/of een leesinrichting te hebben. Dezelfde
W.P.J.B. »Arbeidersbudgets« over 1886, telling wcrd tocgepast op het Adresboek van
waar sprake is van uitgaven »van intellcctucel 1880. Hoewel het aantal boekhandelaren innut« van een kleine 10 cent per week. {Bijdra- middels was toegenomcn van ± 1095 tot 1202,
gen van het Statistisch Instituut z (1886) nr 3, p. nam het aantal Iccsbibliothekcn en -inrichtingen af met 23 tot 179. Daar mag niet zondcr22-39)98 Zie overigens ook hoofdstuk r. Meer meer uit gcconcludeerd worden dat hct aantal
over deze I9c-ecuwsc ramsj-handel in Kui- werkelijk daalde want boekhandelaren konden zelfbepalen hoe zij in hct adresboek opgctert, Op.cit. 1991.
99 Advertentie D. Bolle in De Amsterdam- nomcn wildc worden.
mer, dagblad voor Nederland 1884. 20 februari.
108 De portefeuille VI (1884-1885) nr 29,
2eblad.
p. 233.
100 O. Kwarto, Sdietscn en jra^menten
109 Zie bij voorbeeld een discussie in het
voor en achter de toonhank; uit dc nagclaten papie- Nieuwshlad i884nr 82, p. 578 en nr 86, p. 610.
ren van een ongelukkig boekverkooper 1853, p.
110 A. tcr Gunne, Gedachten over den Ne146. Hasscls was bchalve auteur ook uitgever derlandschen boekhandel De-ventcr 1846, p. 30.
van o.a. de »Bibliotheek voor hoogere bur111 D. Jansen, »Uitgerekend op intckcgcrscholen«, een serie niet-vcrtaalde buiten- ning. De kwantitatieve ontwikkeling van het
landse literatuur.
leesgezelschap in Ncdcrland« De iwgentiende
101 Fuhri sprak in 1846 van 4 gulden eeuw 14 (1990), p. 185.
(Fuhri, Op.cit. 1846, p. 96). Een abonnement
112 A.H.A, Ekkcr, "Onze lectuut" V'aop de leesbibhotheek van J.M.E. Meyer derlandsche letteroefeningcn 1867 II, p. 568-579,
kostte blijkens zijn Catalogus 15 gulden per I.h.b. p. 568.
jaar. B. Luger, »Wie las wat in de negentiende
113 Zie W. van den Berg, Concordia. Fen
eeuw?« De negentiende eeuw 6 (1982), p. 112
Veenendaals leesgezelschap Veenendaal 1992, p.
maakt melding van een abonnementsprijs van 16.
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114 Kruseman, Op.cit. 1886-1887, dl I, p.
460.
115 J J . Kloek en W.W. Mijnhardt, »Negentiende-ecuwse boekaanschaf- twee stcekproeven« in: Colloquium over leescultuur en
boekverspreiding in Noord en Zuid in de ige eeuw
Gent 1987, p. 19.
116 Kruseman, Op.cit. i886-i887dlll,p.
730. De gcgevens over 1896 komcn uit Van
derMeulen, Op.cit. 1897, p. 78. Bij hem vallen romans in de categoric wTaal- en letterkundc", waar schoolboeken overigens niet bij
gcteld zijn. Bij Kruseman onder »Fraaie lettcren, kunsten en romans«. In beide gcvallen
worden de grenzen niet gesteld, zodat de vergclijking nict helemaal zuiver is. Hoe problematisch hct vaststcllen van de produktie per
genre is. blijkt uit een vergelijking met cen telling van Dongclmans die eveneens op basis
van Brinkman's catatogus is gcmaakt. Hoewel
ook daaruit naar vorcn komt dat er in de
tweede helft van de negentiende eeuw, in vergelijking met de eerste helft, nicer romans
verschenen, wijkcndecijfers in absolute zin af
met die van Kruseman (B. P.M. Dongelmans,
»Over boekenslijters, boekverkopers en uitgevcrs in de negentiende eeuw. Enkele ontwikkelingeiK' in: Kloek,J.J. en W.W. Mijnhardt (red.), De productie, distrihutie en coniwmpfiei'rtM f»/fwMr Amsterdam 1991,p. ii3cn
115). Omdat het mij gaat om wat het negcntiende-ecuwse publick onder »ronianlcctuur"
vcrstond, hcb ik hier het door Kruseman gepubliceerde staatje opgenomen.
T17 Kruseman, Op.cit. i886-i8S7dlII, p.
74. N.B.: het zcgelrecht (belasting op periodieken) wcrd pas afgeschaft in 1869. Na dat
jaar neemt het aantal tijdschriften verder toe.
118 Kruseman, 0;7.a7. 1886-1887 dl II, p,
[8.

122 Zie hiervoor A. Jongstra, De Multatulianen. 125 jaar Multatuli-verering en MultatuU/uiWe Amsterdam 1985.
123 F. Nagtglas, Wat het was en hoe het
i^errf Utrecht 1894, p. 146.
124 Brief J.J. Crcmcr aan A.C. Kruseman, z.d. (vermoedehjk 1862). Kruscman-archiefU.B. Leiden.
125 Zie Van den Berg, Op.cit. 1991, p. 62.
126 Weekblad voor den boekhandel 1851 nr
13 (ongepagincerd).
127 Prospectus N.J. Boon, 1896. Bibl
vande Kon. Vcr.
128 Nagtglas, Op.cit. 1894, p. 145.
129 Zie R. van der Meulens Over de Hefhebbcrij voor boeken Leiden 1896, waarvan het
Nieuwsblad (1896 nr 93, p. 517) overigens
mcldde dat hct in zccr korte tijd voUedig uitverkocht was.
130 Zie voor de maatschappelijkc positie
van negenticnde-eeuwse bibliofielen de door
B. van Selm geiniticcrdeartikelenreeks »Portretten van Nederlandsc boekvcrzamelaars«
in De boekenwereld jx^r^^ngcn 8 en 9 (19911992 en 1992-1993)131 Nieuwsblad [88onr 87, p. 498.
132 De portefeuille i (1879-1880) nr 1,
p. 1.
133 bv. De portefeuille I (1879-1880) nr i,
p. 1 en Nieuwsblad 1896 nr 16, p. 73, nr 22, p.
n o . Vergelijk E. Braches, Het boek als nieuwe
kunst. Een studie in Art Nouveau Utrecht 1973,
die overigens een zccr specifiek type boekband bchandelt, in tegenstelling tot de genoemde tijdschriften.
134 Nieuwshlad 1880 nr 87 p. 498 en 1896
nr 16, p. 73, nr 22 p. 110. Over het museum:
Nieuwsblad 1898 nr 93, p. 585. Hct pleidooi
voor het museum was ondertekend met het
pseudoniem )>Bibliophile«.
13 5 Lijst van Inteekening H. Altman
1877. Bibl. van de Kon. Ver. Titelbeschrijving » MiNiATUURBi8LiOTHEEK« in Brinkman's catalogus 1891-1900.
136 Brief S.L. van Looy aan A. Verwey,
29 augustus 1892. Verwey-archief U.B. Amsterdam.
137 Brief H. Tollens aan G.T.N, Suringar 31 januari 1854. Suringar-archicf Bibl.
van de Kon. Ver. Zie ook B.P.M. Dongelmans,J. ImnwrzeelJunior Amstelveen 1992, p.

119 Zieb.v. A. Boon-dcGouw, )>Fcuilletons in de Rotterdanische pers in de jaren
1880-1920" Tijdschrijt voor sociale geschiedenis
1984, p. 291-313120 Vergelijk de recenserende tijdschriften aan het begin van de negentiende eeuw,
die meer aan studieuze literatuur deden en in
ieder geval geen nieuwtjes over het wel en
wee van schrijvers brachten. M. Mathijsen,
oConcurrentic voor De gids: literairc tijdschriften tussen 1835 en 1845" De negentiende
eeuw 12 (1988), p. 49-80.
155138
121 Deleeswijzer 1 (1884-1885) nr i, p. 1.
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1855 "f 47. p- 224, nr 49, p. 236 en iir 50. p239-240.
139 Nieuwshlad 1865 nr 29, p. 13S n.a.v.
een discussie over '>volkslectuur«.
140 Zieb.v. D(';H'r/t'/f»i7/f 2 (1881) nr 50,
p. 4y,'t< en Dekroniek 1904 nr 509. p. 309.
141 De kolporteur \ (1868) nr. i ennr. 11.
142 Kruseman, Op.{-i7. 1886-1887 dll. p.

vande Kon. Ver.
156 Zie bij voorbeeld de klachten in het
Nieuwshlad 1861 nr 46. p. 220 en 1856 nr 12, p.
61.

157 Prospectus A. l e r Gunne 1S42. Bibl.
van de Kon. Ver.
158 Tellingcn vcrricht op de Adreshoeken
uit 1851, 1873 en 1900. Alleen de gedrukte
411.
vermcldingen zijn geteld, handgeschrcven in143 Weekblad voor den boekhandel 1852 nr formatie zoals men die aantreft in dc exempla20, (ongepagincerd). Zie ook J\'7C»N'.</IW 1880 ren van dc Bibliothcck van dc Koninklijke
Verecniging zijn buitcn bcschouwing gelanryo, p. 516.
144 Zic bij voorbeeld p. 131 van dit ar- tcn.
chiefstuk. Bohn-archiefU.B. Leiden.
159 Een grote uitgever als A C . Kruse145 Zie bij voorbeeld Nieuwsbhui [877 nr man hield in 1875 inzijnboekhoudinguitslui47, p. 264ennr49, p. 273.
tend »in commissic" gegevcn cxemplarcn bij,
146 G. Hogesteeger, \'an lopendc bode tot maar breiddc deze categoric in 1876 uit met
telematica Groningen 1989, p. 47-50 en »in commissie of voor rekening«. Zic "Lijst
van gcplaatste fondsartikclen" over 1875,
Nieuwsblad 1871 nr 1, p. 4.
147 Prospectus D. Buys Dzn. voor de 1876, 1877. Kruseman-archief. Bibl. van de
)> Eerste Ncderlandsche leesinrichting (in 4 ta- Kon. Vcr.
len) van wetenschappclijke en populair-ge160 Weekblad voor den boekhandel 1851 nr
nceskundigc boek- en plaatwcrkcn, moderne 13 (ongepagincerd). Zieoverigensook F. Ticromans, enz.« z.j. Bibl. van de Kon. Ver. lebier Langenschcidt. Werhung fiir Deutsche
N.b.: Met '>populair-geneeskundige bock en Gegenwartsliteratur. Ein Beitrag zur Theoric und
plaat-werkeu" werden vaak fotobocken met Praxis der Literaturvernhttluug Frankfurt am
»naakten<' bedoeld, die meer dc erotischc Main 1982, p. 132.
nieuwsgierigheid prikkelden dan enigc we161 Weekblad voor den boekhandel 1852 nr
tenschappclijke intcressc.
20 (ongepagincerd).
148 Advertentie D. Bolle in De Amster162 Nieuwsblad 1847 nr 10 (ongepagidamnwr. Dagblad voor Nederland 16 februari ncerd).
1884.
163 Er is hier waarschijnlijk sprake van
149 T. de Beer in De portefeuille 5 (1883) een wisselwerking. In dezejaren kwamcn er
vecl nieuwe tijdschriften bij. die op hun beurt
nr28, p. 318.
150 Brief Gebr. Cohen aan A.C. Kruse- wccr konden bestaan dankzij de groter worman x.d. 1886. Personalia-map Gebr. Cohen, dcnde groep van adverteerders (niet alleen
Bibl. van de Kon. Vcr. Zic ook Kuitert, boekhandelaren). Zie voor de groci van de
tijdschriftenmarkt ook Kloek en Mijnhardt,
Op.cit. 1991.
[ 51 Blijkens een mcdedcling in Dc Neder- Op.cit. 1987, p. 17-19.
huidschespectator 1874, p. 399.
164 Dat daar nu in de gebonden delcn
152 Zie W. Schreurs, Geschiedenis van de vaak weinig van in lerug te vinden is. komt
reclame in Nededand Utrecht 1989, p. 19-20. doordat de binder de gewoonte had de adverOok G.H. van Hcusdcn, Ecn eeuw adverteer- tcntiebladen eruit te lichten alvorcns dc jaarkunde Assen 1962.
gang in te binden. Zie bij voorbeeld de losse
153 Zic ook D. Grosheidc, »Aankondi- advcrtentiebladen behorende bij Degids in de
ging van nieuwe uitgaven in de i7cceuw« Bi- map Prospectussen P.N. van Kampen. Bibl.
van de Kon. Vcr.
hliotheekleven 47 (1962), p. 456-462.
154 Overgenomen uit Furstner, Op.cit.
165 Nieuwsblad i856nr47. p. 250.
^9^5* p- 79. die zich op Kruseman, Op.cit.
166 Algenwene Statistiek voor Nederland
i^S6~i^)ij en de Algemeeneadreshockenh-A^ecr- Leiden 1871-1872.
dc. N . b . onder boekhandelaren dient men
167 Telling verricht door Kruseman,
hier tc verstaan: uitgcvers en boekverkopers.
Op.Lit. i 8 8 6 - i 8 8 7 d l l l , p . 154155 C'irculairc G. Vervloct 1S31. Bibl.
168 "Wetten op het zcgelrecht" in: G.L.
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Koopman (red.), Naamlijst van boekhandelaren
in Nederland 1848, p. 85.
169 Zie Nieuwsblad 1851 nr 7, en Van der
Meu]en, Op.cit. 1897, p. 301.
170 Weekblad voor den boekhandel 1852 nr
20 (ongepagincerd).
171 Zie Greve, Op.cit. 1906, p. 104. Vergelijk P. Goetsch, »Literatursoziologische
Aspekte des victorianischen Romanschlusses« Poetica, ZeitschriftfUrSprachundLitteraturwissenschaft 1978, p. 236-261.
172 Circulaire Sijthoff voor De gradeuse
1864. Bibl. vande Kon. Ver.
173 Allc gegevens uit de prospectussen,
die in deze paragraaf zijn vcrwcrkt, zijn onder
dc firmanaam terug tc vinden in de mappen

van de prospectussen-verzameling van de
Bibl. vande Kon. Ver.
174 Prospectus D.A. Thieme 1867. Bibl.
vande Kon. Ver.
175 »Kort overzicht van het verhandclde
in de Algemeene Vergadering der Ver. ter
Bevordering van de belangen des Bockhandels« Nieuwshlad 1880, p. 372 (bijlage).
176 Blijkens een berichtin De leeswijzer i
(i884-i885)nr5,p. 75.
177 Zie cen discussie in De leeswijzer 5
(1888-1889), p. 277-279178 Zie Tielebier Langenschcidt, Op.at.
1982, i.h.b. p. I 5 - I 9 c n p . 383-386. Verg. ook
het onderzoek van Y.G. Vermeulen, Tot profxjt en genoegen Gromn^cn 1986.
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Alle Dceleit worden arzonilerlljk verfcoeht.

ALLE DE WEHCKEN

JACOB CATS.
Tweede Deel.

Hofijeiachltn. — Invalltnde Gedaehlen.

SCBIEOAM,

li

H . A. tf. ROELINTS.
1052.

--H?^:

leiler Deel Is op zlcli zelfoompleet.

Hct »KLASSIEK. LETTERKUNDIG PANTHEON«opende in 1852 met

lacob Cats. Er werd in dat eerstejaar nog meer werk van deze
dichtcr opgenomen. Cats' Hofgedachten, en invallende gedachten op
voorvallcnde gelegentheden vcrschcen als nunimer zeven in de serie.

3

E E N B A N D MET H E T

SERIES

VERLEDEN.

MET N I E T - C O N T E M P O R A I N E LITERATUUR.

n het voorwoord bij deel i van zijn Vondel-uitgave uit 1820
schrcef uitgever M. Westerman »dat ik mij niet misrekend heb,
toen ik nieende te bespeuren, dat de Werken van onze klassische
Schrijvers, en wel inzondcrheid die van de Prins onzcr dichteren,
cene nieuwe uitgave (dat wil zeggen een vermeerdcrd getal) behoetden, om
hct algemeen verlangen te bevredigen [.••]«.' Dankzij de plm. 900 intekenaren
kon hij het vcrvolg van zijn reeks met vertrouwen tegemoet zien. In hoofdstuk I is Westerman opgevocrd als dc motor achter de eerste Hteraire series in
Nederland. Hij wildc in de trant van »de kleine formatcn van de klassiekc
schrijvers onzer naburen« een goedkope uitgave van de dichtwerken van V o n dcl, Cats en de Gebroeders van Haren op de markt brengen. Het waren vooral
de »meer en meer toeneniende zucht voor de vaderlandschc letterkunde, en de
klimmcnde achting voor de geschriften onzer waardige voorvaderen« die hem
o p dit idee hadden gebracht, schrcef hij in de prospectus.^ Volgens Westerman
vulde hij met zijn goedkope uitgave van niet-contemporainc schrijvers een
leenite op, want de oudere Nederlandsc literatuur was i>niet algemeen genoeg
verkrijgbaar«. Westermans alleenheerschappij hecft kort geduurd, want al
spoedig wcrd hij nagevolgd door P. Los.' Na 1850 nam de concurrentie verder
toe. Tussen 1850 en lyoo verschenen cr 23 reeksen die waren samcngesteld uit
werken van niet-contemporaine schrijvers.* Dat lijkt niisschien weinig, in
vergelijking tot het totaal aantal series. Maar ze vertegenwoordigden een herkenbaar segment in het boekenaanbod, dat in de literairc kritiek de aandacht
trok. Bijna spottend schreef cen recenscnt in 1892 over de »klassiekenreekscn«:
"Naast een zich vernieuwend » P A N T H E O N « eene reeks » Z W O L S C H E H E R DRUKKEN«, en naast deze beide weer eene » B I B L I O T H E E K VAN N E D E R L A N D SCHE LETTERKUNDE*, terwijl dc »NEDERL ANDSCHE KLASSIEKENO zich
handhaven, of eene verjongingskuur ondergaan; 't hecft er waarlijk icts van,
alsof het publiek hongerig uitziet naar de producten onzcr letterkunde | . . . ) « . '
Dat er bij hct publiek vraag naar dit soort series werd vcrondersteld, hield verband met de drie punten die Westerman al in zijn prospectus noemde:
— gestegcn interesse voor het litcrair crfgoed
— gcbrek aan betaalbare uitgaven van oudere literatuur

io6
— de rivalitcit met hct buitcnland
Gedurende de negentiende eeuw kcrcn deze motieven met enige regelmaat
terug in uitspraken van recensentcn en literatorcn. Wat de uitgevcrs betreft,
voor hen was uitcraard de vraag naar »klassiekcnreekscn« ecn stimulans om
zo'n recks te beginnen. Maar het was niet de enige. Reeksen met niet-contcmporainc literatuur hadden voor uitgevcrs spccitieke voordclcn in petto, zoals
ook al even in de »Inlciding« ter sprake kwam. Er zitten daarom twee kanten
aan de opkomst en de bloei van dc »klassiekcnreeks«: bclangsteUing van de
kant van hct publiek, en spccitieke uitgeversbclangen. Beide zullcn in dit
hoofdstuk behandeld worden. Vervolgcns wordt bekeken hoe de »klassiekcnrcckseiiK werden samengestcld en hoc ze werden oiitvangcii. Uit dc titels die
dc recenscnt in 1S92 noemde, blijkt al dat nict allc scries van niet-contemporainc literatuur het woord »klassiek« in de titcl voerdcn. Dc keuze voor deze
term had meestal te maken met dc manicr waarop de scries werden samengestcld. Ik kcnii daar straks op terug. Gemakshalve gcbruik ik in dit hoofdstuk
de term »klassieken<i in plaats van de nogal logge tormulcring »werken van
niet-contemporaine schrijvers«. Wat men dcstijds onder »klassiek« vcrstond,
komt op p. 127 ter sprake.

BclaiKistcUiii'^ van de kant van hct publick

GESThCEN

I N T E R E S S E VOOR HET L I T E R AIR E R F G O f c D IN HET

ALGE.MEEN

Westerman signalccrdc cen »klimmende achting voor de geschriften onzer
waardige voorvadereni<. Hij zal gcdoeld hebben o p de activiteiteii van meiiscn
als Bilderdijk en N . G . van Kampen, die zich tot taak hadden gesteld hct Nederlandsc Hteraire ertgoed onder het stot vandaan tc halcn. Deze vvaardering
voor het eigcii verleden was niet alleen de literatuur voorbehouden. Ook op
het gebied van de (politiekc) geschiedenis, dc folklore en de maatschappelijkc
omgangsvormen keek men met enige weemoed terug naar — met name — dc
zcventiende eeuw. Niet alleen het verzct tegen Filips II cii de vcrbreiding van
hct protcstantisme, maar ook de vcronderstcldc harmonic in dat tijdvak werden bewondcrd. De zcventiendc-ceuwse mens was cen »uomo universalis",
vond men. ' Alles zat zogezegd in iedcrccn.
Dc herinnering aan dc »gouden eeuw<( zou het prillc Koninkrijk der Ncderlandcn ecu stevige basis kunnen gcvcn. Die oudc tijdcn waren »dagcn van
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Desuccesvolle Reclams »UNIVEHSALBiBLiOTHEEK« was ook in Nederland tc koop. Dc
uitgever hooptc met deze advertentie in het Adresboek
van 1907 de Nedcrlandse boekverkopers tot
meerbestellingen tc bcwcgen. De reeks bcstond uit
minuscule, dunne boekjes zodat de collectic in
werkelijkhcid maar weinig gclijkcnis vertoonde met
de hier afgebeelde boekenkast. (foto UBA)

werkzaamheid en kracht« geweest, zoals Bakhuizen van den Brink o p m e r k t e . '
Gedurende de negentiende eeuw werden de wapenfeiten uit het verleden,
maar ook historische figuren uit de gouden eeuw met enigc regelmaat
herdacht." Het eigen verleden was een geliefd thema voor prijsvragen van de
verschillcndc gcnootschappen. Zelfs de regering liet zich op dit punt nict
onbetuigd en schreef in 1826 een prijsvraag uit, die een handboek over dc
vadcrlandse geschiedenis moest opleveren. Het was de bedoeHng dat zo'n
boek de vaderlandsliefde zou bevorderen en respect zou afdwingen van andere
naties voor Nederland.' Dit lijkt ecn algehelc tendens te zijn geweest. D e herinnering aan het verleden werd gekoppeld aan nationalistische scntimentcn.
Het nationalisme was enerzijds hct doel, andcrzijds de voedingsbodem van
een vergroot historisch bewustzijn. '°
De eigen taal en cultuur vormdcn cen belangrijke bron van inspiratic. D e
zeventiendc-eeuwse kunst stond niet op zichzelf, maar was een »afspiegeling
van hct volkskaraktcr«." De herinnering hieraan zou dc Nedcrlandse cultuur
in ecn eigen traditie plaatsen. Politick instabiele tijden, zoals Nederland die
kende na 1813, na dc afscheiding van Bclgie in 1830, ten tijde van het revolutiejaar 1848 en de Frans-Duitse oorlog in 1870, zijn een vruchtbare voedingsbodem voor de vestiging van tradities. Bij gebrck aan bestaande, worden ze
»ontdekt« zoals met volkslicderen aan het begin van de negentiende eeuw gebeurde, of »herontdekt« zoals met de Nedcrlandse literatuur uit de zcventiende
eeuw hct geval was.''' Tekenend in dit verband is Westermans reeks, die bij
haar eerste verschijning in i8ig nog naamloos was, maar bij de herdruk in
plm. 1830 de naam D N E D E R L A N D S C H E KLASSIEKEN« kreeg.

EEN B A N D MET H E T V E R L E D E N

loS
De Nedcrlandse "klassickcii". gcmodcllccrd naar de Grieksc. Latijnscen met
name dc Duitse klassieken, konden als het bcginpunt \ a n een eigen literairc
traditie worden beschouwd. De wortcls van dc vadcrlandse literatuur, »de
ontluiking der Ncderlandsche poezij", Icgde men in de werken van schrijvers
als Vondel en Hooft: onze nationalc klassieken." I^e middelccuwen werden
nict vcrgctcn, maar aan hct begin van de negentiende eeuw overhcerste de
niening dat dit een minder beschaafd tijdvak was geweest.''' De nteeste zeventiendc-eeuwse autcurs werden daarentcgen als ecn lichtcnd voorbeeld
beschouwd. ^ Aandacht voor deze literatuur liet zien dat dc Nederlandsc bcschaving al cen paar eeuwen lang in ontwikkeling was. Dat verstcrktc het
saamhorigheidsgcvoel en hct besef cen natie tc v o r m e n . ' ' Een collectic Nedcrlandse klassieken, bij voorbeeld in de vorni van een serie, sloot hier op aan.
Zo'n scric was als ecu »baiid, die onze gchcclc Letterkunde saniensiiocrt«.''
In hoofdstuk 2 is naar vorcn gekomen dat de interesse voor literatuur in het
algemeen groeiende was. Meer mcnscn lazcn in de tweede helft van de negentiende eeuw vaker bij wijzc van aangenaani tijdverdrijf. Sommigen kozcn
daarvoor dc zeventiendc-eeuwse autcurs. Dat deed in ieder geval dc litcrator
A.S. Kok, die de »klassiekcii« in zakformaat mcenam op zijn wandeltochtcii:
»Latcr hcb ik rondgezworvcn in dc bosschen aan den voct der duinen met de
Lamartinc's Oden en Hymncn of met ecu trcurspel van Vondel. Palamcdcs
bijv. in dc hand.c'^
De "klassieken" vervulden ook nog een andere functie. Ze waren zoals
gezcgd ecu ijkpunt voor vadcrlandslicvcndc burgers, ma.ir dat niet alleen. Zc
zouden deel uit mocten maken van de culturele bagage van al wie aanspraak
wildc maken op »bcschaving". Een outwikkcldclczcrhoordc zijn klassieken te
kcnncn. »Die kennis echter maakt, mijns inziens, een zoo gcwigtig, ja noodzakclijk dec! ecncr beschaafdc opvoeding uit | . . . j " schrcef M. Sicgcnbcck in
1828.''' Het literairc crfgoed, al dan niet nationaal, werd cen onderwerp waar
licflicbbcrs in gcnootschappen over debattccrdcn en waaromhecn prijsvragen
werden uitgcschrcvcn."" Dc gcnootschappen hadden ecu hogc drempcl. Aan
hct begin van dc negentiende eeuw lijkcn de klassieken dan ook vooral dc licthebberij van een elitair publick te zijn geweest. Het was veclal niet njogelijk zc
via de leesbibliotheek tc bctrckkcn: »Maar, lieve mama! Zulkc werken \crhuren zij in onze leesbibliotheek nict.« wees ecn jonge dochter haar moedcr wat
dit betreft terccht.'' Klassiekc werken mocstcn gekocht. maar dc aanlcg van
zo'n verzameling was niet voor iedcrccn wcggclcgd. Zo kregcn de klassieken
ecu zcker prestige tocbedccld. Met cen bibliothcck van klassieken demonstrccrdc men zijn »bcschaving«.
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In dc loop van dc eeuw werd wel ecus gewezen op de uitwassen die daarvan
het gcvolg waren. Sommige mcnscn zouden klassieken aanschaffen, alleen
maar om het uiterlijk vertoon. De klassieken zouden daarom veclal in kostbare, grote folianten zijn uitgegeven. ^^ In het toneelstuk De hoekhandelaar, of het
welbetaald handschrift uit 1835 werden hier grapjes over gcmaakt: »Er is op het
oogenbhk iemand in den winkel, die zich eene groote bibliothcck wil aanschaffen. Hij snoeft gewcldig op zijncn rijkdom [...] Wclnul Wij hebben i m mers klassiekc werken genoeg.«^' Vanuit het Nieuwshlad klonk de verzuchting
dat dc klassieken niet meer werden gekocht om te lezcn: daar nam men tegenwoordig kraiiten voor. Wie zich toch een collectic klassieken aanschaftc, deed
dat volgens het blad om een andere redcn: i>De behoefte aan boeken, ter wille
van het fatsoen ontstaan, wordt bevredigd door goedkoope uitgaven der klassieken". ^'* Tegen het eindc van de eeuw associeerde een zekcre »Minus« de
klassieken alleen nog maar met niet-lezers: dc groep die zich haastte om al »wat
klassick heet, geroemd wordt om 't mooi, in of uitwendig, tc koopen louter
o m hct bij tc zettcn in ... haar bocken-niausoleum met glazcn deuren.«^'
Ook buiten de boekhandel waren de klassieken in dc mode. In de rederijkerskamers, ecn andere »herontdektc« traditie, wcrd het literairc crfgoed
voorgcdragen. D e Amsterdamse rederijkerskamcr »Achilles«, opgericht in
1846, had ecn voorkcur voor de toneelstukkcn van Vondel. ^'' Gezelschappen
als »Achilles« trokken aanvankelijk een deftig publiek. De status van de klassieken wcrd daarmee bevestigd. In de tweede helft van de negentiende eeuw
lijkcn de klassieken bij de rederijkers enigszins uit de gratic te geraken. Z e
werden in declamatorisch opzicht tc moeilijk bevonden.^' Dat zou te maken
kunnen hebben met een meer algcmenc drempelverlaging van de rcderijkerskamcrs. Deze ontwikkelden zich in de tweede helft van de eeuw in de richting
van het wat »volksere<( amateurtoncel.^ Maar wie kijkt naar de namen van de
verschillende kamers ziet dat men nog lange tijd met Vondels naam pronktc.^'^
De vadcrlandse klassieken waren ook ecn thema voor de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen. Niet verwonderlijk als men bedenkt dat ze als
»nationaal« en »beschavend« werden gezien. Maar uit publikatics vanuit N u t s kringen wordt duidelijk dat het wat deze missie betreft vechten tegen de bierkaai was. De doelgroep van 't Nut, waar men »het volk« toe rekende, was
gcneigd de klassieken links te laten liggen.^" Inderdaad werden Tollens en
Borger vaker voorgcdragen dan Vondel of Cats.^' Het Engelse volk zou
dwepen met Shakespeare, maar; »Het volk van Nederland kent zijne dichters
niet." Met dat argument plcitte P. Hiigenholtz Jr. in 1866 voor volksvoorlezingen van grote Nedcrlandse dichters.^' En temidden van de boeken die 't
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Nut geschikt vond voor volksbibliothckcn prijktc hct » KLASSIEK, LETTEUKUNDIC; P A N T H E O N " . "

F. Nagtglas mccndc dat met dc klassieken cen a\'ercchts effect bcrcikt zou
worden. Daar zou het volk niet op atlcomcn. Hij zag meer heil in hct voorlezcn
van cigentijdse romans.''' Een catalogus van de Amsterdamse »leesinrichting«
van 't N u t laat zien dat er in 1S78 met uitzondcnng van dc oudc Wcstcrniaiiuitgave van Vondel, geen werken van Nederlandsc zcvcntiende-ccuwsc
autcurs aanwczig waren. Wel vecl contcmporaine r o m a n s . "
Al met al Hjkt hct cr op dat klassieken vooral dc intcressc hadden van dc meer
ontwikkcldc Iczcrs, die wc dc verzamelnaam »liefhebbers« kunnen gcvcn. Het
is niet ondenkbaar dat dc klassieken, onder nicer vanwegc het aanzien van deze
groep, geacht werden actief tot cen zekcre ontwikkeling bij te dragen. waardoor zc in trek waren hij dc groep die graag voor ontwikkcld, vadcrlandslicvcnd en beschaafd wildc worden aangezicn.
Dc bclangsteUing voor dc Nederlandsc klassieken bracht vcic pcnneii in bcweging. Bilderdijk had al in een vroeg stadium fragmcincn van oudc. nicest
middcleeuwsc Nederlandsc teksten gcpubliceerd en besproken. O o k had hij
cen hcruitgavc van dc gcdichtcn van Hoott en Huygens bczorgd.'' Hct gczag
dat hij uitstraaldc, zal zckcr bijgedragen hebben tot dc waardcring voor het
literairc crfgoed.'

Later waren hct vooral Potgieter en Bakhuizen van den

Brink die in De f;ids ecn lans braken voor de zeventiendc-eeuwse dichters.'^
Geinspircerd door buitenlandsc publikatics verschenen ook in Nederland verschillende litcratuurgcschicdcnissen.''' Pas na 1S60 werden ze door de vakpcrs
in een apartc categoric gerangschikt.'*'^' Dat hing vcrmoedclijk samcn met dc
stijging van het totaal aan studies op litcratuur-historisch gcbicd. Tussen 1850
en 1875 verschenen cr in totaal circa 198 studies van deze aard. Het merendeel
daarvan [143] kwam uit na 1863, het jaar waarin dc onderwijsvernieuwmgcn
werden doorgevoerd.'' Vaak ging ecn litcratuurgeschicdcnis gepaard met enkele "proeven" van dc zeventiendc-eeuwse mccstcrs. Deze werden dan geprescntccrd als voorbeeld van welsprckcndhcid.'" Daarnaast wees men op de
kracht en de zuiverhcid van dc zcventieiidc-ccuwse taal. Dc opkomst van dc
handboeken voor litcratuurgcschiedenis ging hand in hand met — wat wel gcnocmd wordt — »de protcssionaliscring van dc nccrlandistiek".'" Toch was er
in dc eerste helft van dc negentiende eeuw nog geen sprake van een apart vak
letterkunde. Uit dc manicr waarop de »proeven« werden geprescntccrd, blijkt
al dat men toen de rctorica en dc taalstudie voorop steldc. Dc literatuur was
daartoc ecu middcl, geen dock »Lcttcrkuiidigcn« waren »taalgclcerden«."
M. Sicgcnbcck was m 1797 dc eerste hoogleraar in dc "Nedcrlandse 1 aal
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en wclsprekendheid". Zijn colleges waarvoor hij dc bloemlczing Pweven van
Nederduitsche welsprekendheid samenstelde, waren vooral bedoeld voor theologen enjuristcn, nict voor »taalgclecrden«. Pas in 1815 kreeg hij er enkele coUega'sbij.'"

BELANGSTELLING

VANUIT

HET

ONDERWIJS

Wanneer de studic van dc Nederlandsc literatuur op de scholen ingevoerd
werd, is moeilijk aan tc duiden. Er is pas recent een begin gemaakt met een
bestudcring van de ontstaansgeschiedenis van dit schoolvak.*'' Al in 1757 was
er sprake van ecn particulier initiatief, en in de Bataafse tijd waren er zelfs
plannen voor landelijke invoering van het schoolvak »Nederlandse letterkunde", maar deze zijn nooit vcrwezenlijkt. Tot aan 1863 bleef het literatuuronderwijs een zaak van de scholen zelf Er zijn aanwijzingen dat sonxmige
scholen inderdaad op eigen gelcgcnheid lets aan Nedcrlandse letterkunde
deden.*' Ecu indikatie geeft ook de uitgave van dc verkorte versie van Siegenbecks Beknopte geschiedenis der Ncderlandsche letterkunde die door schoolboekenschrijver N . Anslijn Nz in 1828 was gemaakt. Deze werd nadrukkclijk ten
behoeve van het onderwijs op de scholen uitgegeven. O o k andere literatuurgeschiedenissen en i)aangeklede« bloemlezingen kregen met zoveel woorden
de aanduiding »voor schoolgebruik« mee. Maar omdat voor schoolboeken
vrijstelling van het kopijrecht werd verleend, kan men daaruit niet zonder
meet opmaken dat ze ook met het oog op scholiercn werden geschrcven.''" In
dc herinnering van Eelco Verwijs waren lessen over het Nederlandsc literairc
crfgoed in 1848 nog cen novitcit.'*'' Vanaf wanneer de scholier ook onderwijs
kreeg in de buitenlandsc literatuur, is onbekend. Vcrmoedclijk ging de invoering van de Nedcrlandse letterkunde daaraan vooraf *°
Dc ondcrwijsvernieuwingen in de tweede helft van de negentiende eeuw
zijn in ieder geval een stimulans voor de letterenstudie geweest. Een van de
onderdelen die blijkens de wet van 1863 in hct literatuuronderwijs aan dc orde
moesten k o m e n , was dc Nederlandsc zcventiende-eeuwse letterkunde. De
ontwikkeling die dit vakonderdeel doormaakte, kan gezien worden als een afspicgeling van hoe men in het algemecn over het hteraire crfgoed dacht. O m
die redcn alleen al is het zinnig wat dieper op deze ontwikkeling in te gaan.
Enkele jaren na de invoering van de H.B.S. in 1863, verzuchtte dc recenscnt
van Het leeskabinet: )>Ondcr de werken, die aan de redactie van dit tijdschrift ter
aankondiging worden toegezonden, nemen die over hct onderwijs niet de
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minste plaats in. Dit is inzonderhcid het geval geworden sedert cerst hct lager
en toen hct middclbaar onderwijs bij de wet geregcid is [... |«. Volgens dc recenscnt had de wet ook dc uitgevcrs »tot cenc ware razernij" gebracht." Er
verschenen enerzijds veel bloemlezingen. In dc pcriode 1850—1882 werden er
in de Brinknian 's catalogus 36 bloemlezingen uit Nederlandsc literatuur opgenomen.'" I^aarnaast werden tal van hcruitgavcs van de Nederlandsc klassieken
op dc markt gebracht. In hct laatste decennium van dc negentiende eeuw werden cr 63 tckstcditics gcteld. waarvan het merendeel een uitgave van Nederlandsc autcurs uit dc zcventiende eeuw bctrof ". Geannotecrdc tckstuitgavcn
waren meestal bestemd voor hct onderwijs. Kort gezcgd werden dc Nedcrlandse klassieken op school om dc volgende redenen gcbruikt:
— om dc taal
— om hun bcschavcndc werking
— 0111 hct nationalc karakter
— om dc literair-historische betckenis.
Dc volgordc is nict willckcurig; cr lijkt zich een tendens voor tc docn van ecu
waardcring uitsluitcnd om de taal via inhoudclijke kwaliteiten als nationaal en
hcschavend naar een nicer lilerair-historische benadering in dc laatste decennia
van de negentiende eeuw. Excmplarisch voor deze ontwikkeling zijn twee artikclen met bijna dezelfde titcl gcschrcven door respecticvclijk F. van Zettcn in
1S68 (»Hct nut der letterkunde voor den ondcrwijzcrn) en ]. H. van den Bosch
in 1891 (»Dc letterkunde en dc ondcrwijzcr").'*
In 1868 schrcef Van Zettcn nog zonder enigc aarzcling in zijn vakorgaan;
"Geschiedenis der letterkunde is geschiedenis der taal, en niet het middcl om
anccdoten van Vondel, Hooft, en Bildcrdiik op te disschen, noch om met nauwgczctheid den gcboorte en stertdag der schrijvers te bepalen.«" Het ging hem
dus vooral om de taal, en zckcr niet om ecu biografisch-historische aanpak.
Wel zict hij bcschaving als bijkomend voordccl van dc letterenstudie. Hct lijkt
cr op dat voor deze benadering van de letterkunde met name bloemlezingen
werden gcbruikt. Dc diverse »proeven« die dc bloemlczing bcvatte. waren
voldocndc om de zuivcre taal en de »gezoiidc denkbeelden« over te dragen.'''
Ecu bloemlczing had als bijkomend voordccl dat al te scabrcLize passages nict
hoefden tc worden opgenomen. En dit soort bundels kon aan dc zuilen worden aangepast. Er verschenen bij voorbeeld verschillcndc bloemlezingen
speciaal voor katholickc scholen, samengestcld uit de »pennevruchtcn van
voortrcftclijkc katholickc schrijvers, die in nicnige bloemlczing nauwelijks
cen plaatsje vinden.""
De bcschavcndc tunctic van dc Nedcrlandse klassieken kreeg steeds meer
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aandacht. Ze werden de verspreiders van »licht en kcnnis« genoemd.''* Van
Vondel roenidc men zijn pedagogische kracht en het nationalc van zijn werk.''''
W.J. Hofdijk beval in zijn schoolboek daarom de bestudcring van het Nederlandsc hteraire crfgoed aan »zelfs bij aldien zij beneden die onzcr naburen
stond". Hij wees op het nationalc belang daarvan.'*° Een essay in het traditioiiele vakblad voor leraren Nederlands, Noord en zuid, was in.zijn geheel gewijd
aan de heilzame werking van »onze groote klassiekcn«. Wie ze las was o n m i d dellijk Miauw verbonden met cen geest veel grooter dan de zijne« zodat hij
Dvcredeld, bezieldzich eenhoogerencdcler wczen gevoclt".'"' O m d a t de mens
geneigd is andcren na te apen, zou er op deze wijzc van de klassieken een voorbeeldwcrking uitgaan. De klassieken kregcn cen modclfunctie toebedacht. De
verschuiving van een bestudcring van de vadcrlandse klassieken uitsluitcnd
om de taal, naar een invalshoek die ook dc letterkundige betckenis omvatte, is
terug te vinden in aanpak van de vakbladen. De Taalgids (1859—1867) moest
vervangen worden door een nieuw blad, dat de naam Taal en letterbode (i 870—
1875) zou dragen. »Wij zuilen echter vooral medewcrking op letterkundig terrein moeten hebben | . . . | hoewel ik nict geloof dat het letterk. gedeelte mettertijd het taalkundige zal predomincren", schreef de uitgever aan de tockomstige
redacteur van het blad.''^ O o k Noord en zuid kreeg er vanaf 1883 cen »Letterkundig bijblad" bij, om de leraren op letterkundig gebied bij tc scholen. N a z e s
jaar was hct »Bijblad« weer verdwenen. Dc letterkundige bijdragcn werden
tussen dc taalkundige opgenomen, waaruit valt op te maken dat beide benaderingcn inmiddels even belangrijk gevonden werden.
Kort daarna, in 1891, verschecn het artikel van J . H . van den Bosch over
»De letterkunde en de onderwijzer«. ' Daarin wordt een lans gebroken voor
»dc rcchten der Littcrarischc wetenschap«. De bcschavcndc werking en de
nationalc betckenis van de Nedcrlandse klassieken hebben in zijn artikel
plaatsgemaakt voor een historisch-esthetische benadering. Het begrijpen en
waardcren van de oudc dichters vereiste volgens hem de inleving van poetisch
gcschooldc Iccrlingen. Zij moesten dus enerzijds hct verleden beter leren begrijpen, anderzijds doordrongen raken van de literatuur op zichzelf Oudere
en nieuwere literatuur moesten beide op een esthetische manier bestudeerd
worden. De taal zou daarvoor het middcl zijn, niet het doel.'"*
De generatie literatorcn uit hct laatste decennium van dc negentiende eeuw
was beinvloed door hct idceengocd van de Tachtigers. Met name Albert Verwey hecft zich in de discussie over de waarde van de Nederlandsc klassieken
gestort. De betckenis van de klassieken voor de contcmporaine literatuur
was groot, ze lieten volgens hem de continuiteit van de literairc traditie zien.
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Verwey nieende dus dat dc klassieken nog doorwcrkten tot in dc eigen tijd.
Geschiedenis en kunst lagcn volgens Verwey zo dicht bij elkaar, dat een historische en ecn esthetische benadering van de klassieken noodzakelijkerwijs
samcnvielcn. Taalstudie was ook voor hem slechts een middcl, geen doel.'"'
Verwey zag meer heil in cen selectic van mooie fragmenten dan in algemenc
studies.
Het lijkt crop dat series vanuit literair-historisch oogpunt dc voorkcur verdienden boven dc grote concurrent: dc bloemlczing. Ecn Icraar schrcef »de
aandacht van dat 'Jonge Holland' in spe bezig tc hoiidcn met enkele losgcscheurde brokken uit onze bcste schrijvers, hoe schoon ze ook mogen zijn, is
mij bij niijne korte ervaring steeds gcbleken een onmogelijkheid te zijn."'" Een
klassieken-serie die complete werken bevattc, gaf volgens hem cen minder
fragmentarisch bceld van dc literatuur en drocg tijdens het lezcn bij aan beter
inzicht in de vadcrlandse lettercn.
Ecn nadecl van een serie was dat dc selectic, in vergelijking met dc bloemlezingen, minder makkelijk bewerkt kon worden. Een werk kwam er in of hct
kwam er niet in, al was hct natuurlijk altijd mogclijk »de ergste uitdrukkingcn
te vcrzachteii".'''' In tegenstelling tot dc bloemlezingen, waren dc klassickeiireeksen niet specifiek op een zuil tocgesnedcn. Het samenstellen van een klassickenreeks uit bij voorbeeld uitsluitcnd katholickc klassieken, zal natuurlijk
cen niet eenvoudige opgave zijn geweest.'"'' Er bcstond wel cen schoolreeks,
waarin blijkens de titcl uitsluitcnd »VIER TKEURSPELEN" van Vondel waren
opgenomen. Hct is nict ondenkbaar dat deze recks vooral op katholickc scholen wcrd gcbruikt.'" Hoc dc samcnstelling van een klassiekenrceks in zijn
werk ging, komt vcrderop in dit hoofdstuk ovcrigcns nog uitgebreid tcr sprake.
De groeiende bclangsteUing voor de literair-historische waarde van dc N e derlandsc klassieken heeft er vcrmoedclijk zorg voor gedragen dat ze steeds
vaker vollcdig, al dan nict in sericvorm. werden uitgebracht. Zoals uit de Bijlagen is op te maken, valt er in dc laatste decennia van de negentiende eeuw ecn
pick tc signalcrcn in dc hocvcclhcid uitgegeven klassiekcnrccksen. De vernieuwcrJ.H. van den Bosch kwam met cen eigen reeks, de " Z W O L S C H E HERD R U K K E N " en ook Albert Verwey steldc cen serie van » N E D E U L A N D S C H E
DICHTERS" samcn. Maar dc bloemlczing bleef ecn gcduchte concurrent.''
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De Nedcrlandse autcurs van de zcventiende en achttiende eeuw waren in het
boekenassortiment ondervertegenwoordigd.

Sommige van hun

werken

waren rond 1850 alleen in kostbarc uitgaven te koop, andere waren al jaren
uitverkocht en van veel oudere literatuur waren nog geen herdrukken verschenen.'" Mogclijk teerde men op oudc voorraden. Van Huygens' Korenhloemen wcrd bij voorbeeld in 1809 gczegd dat dit boek nog »algemeen verkrijgbaar is«, terwijl de laatste uitgave, volgens de contcmporaine boekenlijsten en
hedendaagse bibliotheekcatalogi, van 1672 dateerde.'^ Hct duurde in de achttiende eeuw s o m s lang voordat een boek uitverkocht was. En aan het begin
van de negentiende eeuw bestond dc groep liefhebbers van deze literatuur
slechts uit enkelen, zodat de voorraad niet snel uitgeput zal zijn geweest. Maar
wie ergens tussen 1833 en 1849 een boekwinkel binnen ging om lets van Bredero t e k o p e n o f vanj.van Effen, kreeg hoogstwaarschijniijknul o p h c t rckest.
D e boekenlijsten die in deze periode verschenen, laten zien dat cr alleen van
Vondel, Cats en in mindere mate ook van Hooft voortdurend uitgaven voorhanden waren, zelfs in goedkope vorm. Het aanbod bleef wel beperkt tot een
handvol titels van deze autcurs.'* Naast M. Westerman, waren het vooral de
uitgcvers L. Herdingh & zooii en H.W. Hazcnberg die hierbij het v o o r t o u w
namen. Er waren ook tal van teksten uit de niet-contemporaine literatuur die
nooit eerder in druk verschenen waren. Dit gold met name voor de middeleeuwse literatuur, die als groep vrij wel onuitgegeven was. Het lag dan voor de
hand niet een enkel uitgaafjc te verzorgen, maar een reeks van middclecuwse
werken op t o u w te zettcn. Er zijn in de negentiende eeuw verschillende plannen ontwikkeld o m tot uitgave van zo'n reeks te komen.
De eerste pogingen op dit gebied zijn geen uitgeversinitiatieven geweest,
maar plannen van gcdreven letterkundigen zoals Hendrik van Wijn. Deze
wilde kort na 1800 een serie »OVERBLIJFSELEN VAN N E D E R D U I T S C H E
D I C H T K U N D E O uitgeven, maar dit plan is nooit vcrwezenlijkt." Andere p r o jecten diespaak liepen, waren een recks » S T U K K E N VAN O U D N E D E R L A N D SCHE LETTERKUNDE", waatvoor Bilderdijk zich ingezet had'* en de » B I B L I O THEEK VAN O U D E N E D E R L ANDSCHE LETTERKUNDE" CCU plan van L . P . H . C .
van den Bergh en J.J.D. Nepveu uit 1838." Vaak waren het dc uitgevcrs die
het lieten afweten. De studie van middclecuwse letterkunde was nu eenmaal
de liefhebberij van cen beperkte groep ge'interesseerden en dus conimercieel
niet erg interessant. Hct lukte om die reden Hoffmann von Fallerslcben niet
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om cell verzameling Middclncdcrlandsc teksten Liit tc gcvcn in Nederland. 1 lij
week uit naar ecu Duitse uitgever die wel mogchjkheden zag in dc reeks, en
hem onder de bovcnnationale naam » H O R A E BELGICA* uitgaf.'^ De Maatschappij der Ncderlandsche Letterkunde bracht in haar scric

"NIEUWE

WERKEN" vanaf 1830 eveneens enkele middclecuwse teksten uit.''^ Hct idee om
de uitgave van middelccuwsc literatuur onder tc brengen bij cen gcnootschap
wcrd overgenomen door P.J. Verniculcn en J. Tidcnian. Daartoc werd in 1843
dc Verecniging ter bevordering der O u d c Ncderlandsche Letterkunde opgericht.
Tideman zal van die Verecniging meer volharding hebben verwacht dan van
dc rcgulicrc uitgcvers. Hij kon uit ervaring spreken, want hct jaar daarvoor
was hij bij uitgeverij Kemiiik & zoon bcgonncn met dc "BiiitiOTHEEK VAN
N E D E H L A N D S C H E DICHTERS" waariii "dichters, wier geestvruchtcn slechts
vcrsprcid worden aangetrotfen, of door de verniclende hand des tijds aan
groote zeldzaamhcid, en daardoor vcrgctclhcid zijn ten prooijc geworden"
moesten worden opgenomen. De reeks was niet uitsluitcnd aan middclecuwse
autcurs gebonden. Desondanks licp de verkoop slccht en in 1844 wcrd dc recks
na het eerste deel alweer gestaakt."'' De leden van Tidemans pas opgerichte
Verecniging konden korting krijgen op dit deel, dat werk bcvatte van Simon
de Beaumont (1574—1654).
In 1844 begoii de Verecniging zelf met ecn reeks "WERKEN UITGEGEVEN
DOOR DE V E R E E N I G I N G TER BEVORDERING DER O u D E NEDERLANDSCHE
LETTERKUNDE" . Hct was dc bcdoeling 0111 op deze manier middclecuwse
handschriftcn, die zich voor cen groot deel in particulier bezit bevondcn, onderling uit te wissclcn.*' Het was een reeks van geleerden voor geleerden. Dc
vcreniging wcrd 5 jaar later opgeheven, maar zou in 1857 herrijzen, waarhij
opnicuw cen plan voor ecn recks wcrd ontwikkcld. "
Het duurde lang voordat de middclecuwse letterkunde haar geleerde imago
kwijtraakte. Vooralsnog werden de middclecuwse schrijvers niet op school
behandeld. Pas na 1850 tekciit zich op dit vlak cen kenteringaf Jonckbloct had
bij voorbeeld oog vocjr dc »dichtcrlijke waarde der middcleeuwschc poezij" en
Potgieter brak — opmerkclijk genoeg — in Degids van 1854 een lans voor dc
middelccuwsc literatuur, die hij in sommige opzichtcn zelfs beter achtte dan
de zeventiendc-eeuwse.''' Ook in dc schoolboeken, zoals Hofdijks Geschiedenis
der Ncderlandsche letterkunde, voor gymnasii:n en zelfonderricht uit 1859 komen dc
middelccuwen zonder vorm van discussie tcr sprake."'' Rond 1870 waren
dc middelccuwen ecn vanzclfsprekend onderdccl van de literatuurgcschiedschrijving geworden. ' Omstreeks die tijd vcrschcen ook het eerste dccl van de
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gespecialisecrdc » B I B L I O T H E E K

VAN M I D D E L N E D E R L A N D S C H E

LETTER-

KUNDE*. Middclecuwse werken werden steeds vaker temidden van dc zeventiendc-eeuwse autcurs in klassiekenreeksen opgenomen, zoals in de titellijst in
de Bijlage te zien is. Maar dat gebeurde aanvankelijk nog met een zckcr voorbehoud. Uitgever Suringar liet in de aankondiging van zijn reeks » N E D E R LANDSCHE KLASSIEKEN" hct in 1867 vcrschencn deeltje middelnederlandse
poezie, door cen streep en ecn tussenkop schciden van dc zcventiende-eeuwse
werken.** Pas in 1892 vroeg de uitgever van het BKLASSIEK, L E T T E R K U N D I G
PANTHEON" aan F.A. Stoett: »Zou 't nict overweging verdienen o m in 't
Pantheon ook cen of nicer nummers te bestemmen voor Middcl Ned. Letterkunde — niet te groote stukken natuurlijk?"*' In datzelfde jaar vcrschcen het
eerste middelccuwsc werk in deze recks: Dc Borchgravinne van Vergi.
Wie aan het einde van de eeuw de boekwinkel binnenstapte, kon uit een
ruim aanbod van klassieken een keuze maken. In vijftig jaar tijd was een
aanzienlijke leemte opgevuld. Dat er zoveel haast gemaakt was met hct uitgeven van de oudere literatuur, hing onder andere samcn met de buitenlandsc
voorsprong op dit gebied.

RIVAL ITEIT

OF I N S P I R A T I E

De Wereldtentoonstclling in Londen in 1851 was voor dc Nedcrlandse nijverheid geen onverdeeld succes geweest. Ook het boekbedrijf had zich niet van
zijn beste kant laten zien, constatcerde men spijtig. O p veel punten hadden
buitenlandsc uitgcvers hun Nedcrlandse coUega's voorbijgestreefd. Gocdc en
goedkope werken waren in het buitcnland voor ecn groter publick tocgankelijk. Nieuwe illustratietcchnicken die daar werden tocgepast, maakten dc boeken aantrekkelijker dan de Nederlandsc uitgaven.** De tcleurstclling was niet
alleen bij vakgenoten groot. Jacob van Lennep maakte een gedicht over deze
Nederlandsc afgang, waarin hij de erbarmelijke uitstalling van 1851 vergeleek
met de Nederlandsc heldcndaden van vroeger. N a zijn vraag i>Vanwaar die
omkeer, Landgenooten?« volgden twee verklaringen, namelijk het verlies aan
veerkracht, en »Hct ijskoud woord 'Bezuiniging'."*^ Toen in 1855 de plannen
voor dc volgende tcntoonstelling werden gemaakt, vcrschcen in het Nieuwshlad een ingczonden stuk. Dc schrijver daarvan vond dat Nederland voor de
dag moest komcn met goedkope klassiekenreeksen, die volgens hem in hct
buitcnland al vecl opgang maakten. Engcland en Frankrijk hadden daarbij het
voortouw genomen. Hij spoorde de uitgevcrs aan snel met meer klassieken-
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Dc l!)uitsc uitgever Rcclam
advcrteerde ook in Nederland met
zijn klassickcnuitgave. die men in
een bijpassend kastje kon
bestcllen. Uit hct .-idrcshoek van
1907.

(foto

UBA)

Vcricicbiiis von Reclams Klassikcr-.Husci.ibcn
reeksen te komen, zodat Nederland ecn goed figuur zou slaan. Bcknopt, in cen
aangenaani formaat en tegen lagc prijs: zo zouden dit soott reeksen mocten
worden uitgcvocrd, mccndc dc anonicme schrijver.
In dc ons omringende landen was er inderdaad geen gcbrek aan klassiekenreeksen. In hoofdstuk l zijn enkele vrocgc voorbccldcii daarvan al even tcr
sprake gekomen. O o k na 1850 was het buitcnland goed voorzien. Frankrijk
kende verschillcndc klassiekenreeksen. Daar volgden ze dc onderwijsprogramma's op de voct. Dat betckende dat er tot 1880 uitsluitcnd zcventiende en
achttiende-ceuwse klassieken in vertegenwoordigd waren.'" O o k het Engelse
publick had een ruimc kcus. In dat land waren ze na 1830 als paddcstoelen uit
dc grond geschotcn, zodat men aan het cind van dc eeuw op zo'n hondcrd
klassiekenreeksen terug kon kijkcn.'" Van alle soortcn series in Engcland was
de klassiekenrceks dc op twee na grootstc categoric.'^" Dc intcressc van hct publick voor klassickcnuitgavcs was volgens sommigen zo groot, dat ze in grote
aantallen door bockventers op straat werden verkocht.'"" In Duitsland waren
dc klassiekenreeksen duur, omdat uitgever Cotta het monopolie had op dit gebied. Na hct "Klassikcnjahr* (1869) dat in de "Inlciding" besproken is, kwamcn ook allerici goedkopcrc reeksen op dc markt. De deflnitie van »klassiek«
werd danig opgerekt en deed Nietszche uitroepcn: "Schcint cs doch fast, als ob
man cbcn nur 30 Jahre tot zu scin und als criaubte Bcutc offcntlich dazulicgcn
brauche, um unvcrschens plotzlich als Klassikcr die Trompetc der Auferstehung zu horen!"''''
Dit "Klassikenjaht" wcrd merkwaardig genoeg niet in hct Nieuwsblad voor
den boekhandel gcsignalccrd.''" Dc goedkope Duitse reeksen waren wel in N e derland te koop. De redactie van De tijdspiegel stoordc zich daaraan: »'t Is toch
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ergcrlijk, dat de Vrccmdc Klassieken voor cen spotprijs vcrkrijgbaar zijn —
Duitschland houdt in onze dagen op dit gebied cen' formelcn wcdloop — terwijl de vruchten van den Nederlandschcn geest met goud betaald moeten
worden.[...] O n s volksleven kwijnt, dc nationalc geest is flaauw: wie Schiller
en Goethe bezit, wie Byron bewondert en met Victor H u g o dweept heeft vaak
nooit een' blik geslagcn in Hooft of Vondel*.''' In 1855 wcrd in hct Nieuwsblad
een groot artikel gcplaatst over dc Engelse klassiekenreeksen die volgens de
anonicme schrijver goed en gocdkoop waren. Ze brachten hct volk »in aanraking met het uitgelczcnst gczclschap van alle eeuwen, met de cerlijkste, de
braafste en helderste gecsten die der menschheid tot sieraad hebben gestrekt*.
Hij vocgdc er aan toe : »In ons land moet in dat opzigt nog veel gedaan w o r den.*'^' Potgieter beschouwde de klassiekenrceks als »ecn schat van studie, die
bij vele onzer naburen sinds lang toegankelijk was"'* Vanuit onder wij skringen
werd eveneens gewezen op het belang van een Nederlandsc klassiekenrceks:
»waarlijk, wanneer wij onze littcratuur vergclijken met die onzer naburen,
met name de Duitschers en Franschen, dan missen wij ecn, ik zal nog niet eenmaal zeggen volledigc, uitgave onzcr klassieken in een beknopten en min
kostbaren vorni«, lazen de onderwijzers in 1864 in hun vakblad.'*
Het gcbrek aan goedkope klassiekenreeksen werd dus voortdurend gerelateerd aan de benijdcnswaardigc hoevcclheid van dit soort series »bij onze naburen*. Giiids liep men voor op het gcbicd van dc letterkundige bcschaving:
de klassiekenreeksen waren daar een afspicgeling van. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de vraag naar klassiekenreeksen door dit gevoel van rivalitcit met het buitcnland werd gestimulcerd.
Wat de uitgcvers betreft, zij lieten zich duidelijk inspircrcn door de buitenlandsc reeksen, die ook na 1850 in Nederland vcrkrijgbaar waren. B . Eisendrath wierp zich op als de uitgever van de " B I B L I O T H E Q U E DES CLASSIQUES
FRANgAiS", terwijl hij in werkelijkhcid slechts als wedcrverkoper fungecrdc.'"" In het Nieuwsblad -werd door verschillende uitgcvers geadverteerd voor
dc B C O L L E C T I O N OF B R I T I S H A U T H O R S * van Tauchnitz en het Bclgische
» P A N T H E O N C L A S S I Q U E ET L I T T ^ R A I R E * . " "

Beide series hadden een Nederlandsc soortgenoot. Toen uitgever Roelants
in 1851 zijn plannen voor cen serie ontvouwde, sprak hij van »de uitgaaf van
een Klassiek, Letterkundig Pantheon, in den smaak als 't bekende Pantheon classique et litteraire."""' Zijn scric wcrd door de vakbladen als »een sensatie* beschouwd.'"' H e t " K L A S S I E K , L E T T E R K U N D I G P A N T H E O N * was cen uitgevcr-

sinitiatief en kende geen redactie. Er zou met name zcventiende-eeuwse literatuur in verschijnen. De uitvoering van de deeltjes was sober, de doelgroep
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E c n deeltje uit K. F u h r i ' s
» N I E U W E GOEDKOOPE
UlTGAVEVAN GEZOCHTE
LETTERKUNDIGE VOORXBRENGSELEN UIX VROEGEREN
x i j D v.^N N E D E R L A N D S C H E N

BOUE.M" wclke titcl.
begrijpclijkcrwijs, n i e t o p het
b o e k kon w o r d e n a f g e d r u k t .
D c scric w e r d in d e vvandeling
»ctagcrc-editie« g e n o e m d .
( f o t o UBA)

Concurrentie, VADEB GATS.

/ 1.40.

S p o t p r e n t o p Roelants"
klcm-formaat-uitgave van
J. C a t s i n h e t B K L A S S I E K ,

LETXERKUNDIG PANXHEON",
vks

KEJt
PEHpl

WOB-

in cen advertentie v o o r
J . H . van der liccks C^atsuitgavc. Krantcknipselz.j.
C o l l . J . H . vander Bcck/Bibl.
v a n d c K o n . Ver.

DE WERKEN VAN T l
i K m n n i i n o r hat NEL>uu.AMrM.tik
V U L K . iloar W. J. H O F D U K , t i s a

Hio

f m n u t . met g r » l . d i » r U J. SLUYTEB.
OP Z L I R S T L I S T V O t S T r E L L E N D E .

D<

irrjk U CTixkt. opff'>odp&p'flr, jict X^ITD
^Liiciil nirt keung KeiUmtfMBi O D I I U . t)ii
BE (tie ( j D s c u i r s Q t i f Toor ( H S dt:
bodern 3D Ic alBAb. u l ds &flDv«r)Dir ~~~ ^'

y 1I.40.
iT«rk*«tw. (21105

Ecn in r o o d m e t g o u d g e b o n d e n dec! van K r u s e m a n s »BuiXENLANDSt:HE
K L A S S I E K E N « . D i t deel b e v a t d e Ceschiedenis der .Ahdcrieten d o o r CMM. Wicland.
vertaald d o o r I . e . D e v e n t e r , uit 1857. O p d e t i t c l p a g i n a i s d e n a a m van
K r u s e m a n v e r v a n g e n d o o r die van G.L. F u n k e , d c u i t g e v e r d i e s a m c n met
K . H . S c h a d d hct rcstant v a n d e recks van K r u s e m a n in 1864 o v c r n a m .
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breed: »ik hoop cenc uitgaaf tc bczorgen, in den volsten zin des woords, voor
iedereen [...]« schreef de uitgever.'"'* De prijs bedroeg slechts dertig cent per
deel, zodat in de wandclgangen ook wel van een »volksuitgave* gesproken
wcrd.'"' Die karakteristick had dc reeks waarschijnlijk te danken aan hct fcit
dat tegclijkertijd bij uitgever Fuhri een soortgclijke scric van start ging, die
aanmerkelijk luxcr van uitvoering was: in rood linnen gebonden en verguld
op snce en dus »voor den etagerc du salon, of voor de wcrktafel van 't schoone
geslacht* zoals de concurrent bewcerdc.'"'' Fuhri's » N I E U W E G O E D K O O P E
UITGAVE VAN GEZOCHTE LETTERKUNDIGE VOORTBRENGSELEN UIT VROEGEREN TIJD, VAN N E D E R L A N D S C H E N BODEM* kreeg daarop de roepnaam
»etagere-editic«. De reeks bcvatte verkorte uitgaven van bekende werken van
opvallcnd veel achttiende-eeuwse autcurs. D e prijs wisselde per deel maar was
gemiddcld vijf keer zo hoog als een i)PANTHEON«-deel. Hct verschil tussen
deze en Roelants »volksuitgavc* was zo groot dat het kcnnclijk niemand was
opgcvallen dat de vrocgere klassiekenreeksen van M. Westerman en P. Los
met respecticvclijk 70 en 25 cent per dccl wat dc prijs bctrof nauwelijks onderdedcn voor hct » P A N T H E O N * . Echt revolutionair kon het » P A N T H E O N * in
1851 nict genoemd worden.
Bijna gelijktijdig met dc series van Fuhri en Roelants vcrschcen n o g cen
dcrdc klassiekenrceks. A . C . Kruseman kondigde in 1852 het eerste deel aan
van zijn » N I E U W E V E R T A L I N G VAN DE KLASSIEKE S C H R I J V E R S VAN H E T

B U I T E N L A N D * die later de serictitcl » B U I T E N L A N D S C H E KLASSIEKEN* kreeg

tocbedccld. O o k deze scric was op buitenlandsc voorbcelden gecnt, zoals de
uitgever in zijn advertentie aangaf Kruseman vond »Dat, eiiidelijk, ook N e derland hierin niet achter mag blijven[...]«'°^ Zijn voorbeeld was Tauchnitz'
B C O L L E C T I O N O F B R I T I S H A U T H O R S * , waarvan hij hct formaat en dc uitvoe-

ring nabootste.'""
In 1852 waren er dus plotseling drie klassiekenreeksen voor handen. D e vakpcrs reagcerde verheugd op de drie series en beschouwde ze als een noviteit.
»Dc geest des tijds laat zich niet aan banden leggen. Reeds lang waren andere
landen ons voorgegaan in het Icveren van nctte en goedkoope uitgaven liunner
klassicken[... ]«. De series zouden »dcn kooplust aanwakkcren en ook daar o p wekken, waar vroeger nooit o m boeken gcdacht wcrd [...]«.'"' Voor het
boekbedrijf gold 1852 als het jaar waarin hier de klassiekenreeksen waren
doorgebroken.
Het lijkt crop dat de klassieken enigc jaren later inderdaad naar de Wereldtentoonstclling in Philadelphia werden gestuurd. Een afbeelding van ecn van
de kasten die de Verecniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhan-
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De Nedcrlandse inzending naar dc Wereldtentoonstclling van IS76 te Philadelphia, voor dc
categoric <>Papier, lioekdrukkunstcn liockhandcl". Dekastin het midden, ontworpen door
C. Muysken, was aan dc vadcrlandse klassieken gewijd. Deereplaats was voor Vondel. liicr
in dc vorm van de Bingcr-uitgavc van Vondels werken. De koppen bovenop het gcwelt
mocten die van "W. Bilderdijk, J. van Lennep en H. Tollens voorstellen. Coll. en t'oto Bibl. van
dcKon. Ver.

dels had ingczonden, laat zicn dat men aan Vondel ecu crcplaats had toebedacht.

Belangstclling

van dc kant van dc uitgcvers

In 1853, een jaar na de komst van de drie Nedcrlandse klassiekenreeksen,
klopte J. van Vloten bij hct Ministeric van Binncnlandsc Zaken aan met een
voorstel. Hij wildc onder denaam » O U D - N E D E R L A N D S C H PROZA* cen recks
van niet-contemporaine literatuur samenstellen, maar vreesde dat hij geen uitgever daartoc bereid zou vinden. Het ministeric informcerdc vervolgcns bij
hct bcstuur van dc Maatschappij der Ncderlandsche Letterkunde of dc vrecs
van Van Vloten gcgrond was. Dc Maatschappij vond van nict. Hct bcstuur
schreet dat dit soort series omits met den naam van bckwamc schrijvers voorzien, en nict van kostbarc platen vergczcld, door Ncderlandsche boekhandclaren-uitgevers nict plcgcn afgewczcn tc worden [...]«"° Dat dc uitgcvers brood
zagen in de klassiekenreeksen, hing niet alleen samcn met dc intcressc bij het
publiek voor deze uitgaven. Ecn klassiekenrceks was om nicer redenen voor
een uitgever interessant. De voordelcn van zo'n recks voor een uitgever hadden te maken met hct »kopijrccht*, met de doelgroep en met het prestige dat er
van zo'n recks uit zou kunnen gaan.
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KOPIJREGT

—

A U T E U R S R E C H T

»Hij vraagt 48,90. Dat is mij veel te veel.* schreef S.L. van Looy aan Albert
Verwey.'" Het bcdrag moest aan A.W. Sijthoff betaald worden voor het
overncmen van fragmenten uit het werk van Nicolaas Beets, dat toen tot Sijthoffs fonds behoordc. Van Looy en Verwey waren bezig met de uitgave van
een reeks » N E D E R L A N D S C H E DICHTERS* waarin Nederlandsc klassieken zouden worden opgenomen."^ Daarvoor werden autcurs als P C . Hooft, Roemer
Visscher en de Gcbr. van Haren, maar ook nieuwere schrijvers als Beets en
Potgieter uitgckozen.
Het werd ecn typografisch goed verzorgde recks voor een »artistiek* publiek, zoals de uitgever uiteindelijk met spijt constateerde. Want het plan
waarmee hij destijds bij Verwey had aangeklopt, was om juist een goedkope
reeks voor een groot publiek te maken.'" O m toch zijn zin te krijgen steldc
Van Looy voor een tweede, meer gocdkoop uitgevoerde versie te maken voor
het onderwijs met als titcl »KLASSIEKE S C H R I J V E R S * . " ' ' Daar wilde Verwey
weer nict aan. Als het aan Van Looy gelegen had kwamcn cr in » N E D E R L A N D SCHE DICHTERS* alleen werken uit vorige eeuwen, zodat hij geen autcursrccht
hoefde te bctalen. Maar Verwey wildc ook Potgieter en Beets erin. Voor Potgieter kregcn zij toestemming, maar voor Beets moest betaald worden.
Lmifes.-titelpagina v a n h e t d e c l G . / l . Bredero 1893, uit de reeks »NEDERLANDSE DICHTERS.
M E T PROZA VAN ALBERT VERWEY*, uitgegeven door S.L. van Looy en H. Gcrlings.
Illustrator was T. Nicuwenhuis. Reehts: titelpagina van het dccl Roemer Visscher tot Feitama
18y4, uit deze zelfde recks. Illustrator was L. W.R. Wenckeb.ich.
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l)c nict-contcniporainc literatuur was voor een intgevcr goedkoop, in vergelijking met de nieer eigentijdse werken, zoals in hootdstuk 2 besproken is.
Voor werk van nog ievende of recent overleden auteurs werden bedragen gevraagd, in de orde van grootte vergclijkbaar met d e / 4 8 , 9 0 voor Beets."- Een
uitgever die geen risico's wilde nenien, kon zich bij een klassiekcnreeks beter
beperken tot de zeventiende en achttiende-eeuwse auteurs, dan hoefde er niets
betaald tc worden.
Toen in 18S1 een wetswijziging aan de orde was, werd uitvoerig over dcrgehjke gevolgcn gcsproken in de Tweede Kanier. Er gingcn stemmen op oni
zowel dc contemporaine als de niet-contemporainc literatuur onbeschermd tc
laten. Volgcns sommigen was namclijk dc volksontwikkeling in geding.
Door de wet op het kopijrecht tc handhaven, zou het te lang durcn voordat de
»derde en viercic stand" kennis konden nenien van het nicer recente literaire
erfgocd. Hehner's Hollandsche Niilic een bock dat onder den derden en vierden
stand niocst gelezen worden, kan thans eerst nadat de schrijver bijna 60 jaren
dood is, voor ecu matigen prijs van 40 cents verkregen worden, vroegcr was
het 1,50 en meer.« sprak L. Oldenhuis Ciratania, gematigd liberaal lid van de
tweede kamcr.'"' Hij vond het auteursrecht cen »belasting op het lezen« met
allc gevolgcn van dien. Het kwaad was volgcns hem al geschicd: het Nederlandse volk kende zijn klassiekcn nict meer, waarbij hij Wolff en Dckcn als
voorbeeld nocmde. Zijn opponent H.J. A.M. Schaepman, zelt een verdieiistelijk autcur, dicnde hem van repliek. En op dat m o m e n t werd er — voor hct
ccrst waarsehijniijk — in een kamcrdebat over series gcsproken. Schaepman
zei dat auteurs als Wolff en Deken wel dcgelijk d o o r hct volk werden gelezen
»zij het in cen gcwijzigden vorm; het bevvijs daarvan is dat de uitgave thans in
een der Ciililcns Editics is verschenen.«."' En overigens vond hij dat iemand die
in staat was dergelijke literatuur te lezcn en te begrijpcn, al automatisch niet
niecr tot dc dcrdc of vierdc stand behoorde. Voor Schaepman fungeerde het
Iczen van literatuur kennelijk als distinctickcnmerk.
Dc minister van justitic A.E.J. Moddcrnian vond dat de gevolgcn van het
auteursrecht nict overdrcven moesten worden. Uitgaven van dc modcriiere
auteurs zouden wcliswaar duurder uitvallen dan de »klassicken«, maar »ls het
zoo absoluut noodzakelijk dat aan de jeugd voor allcs het allernieuwste wordt
voorgezet? Zou het in den regcl nict wel zoo nuttig zijn om bij onderwijs en
opvoeding te beginnen met dat, wat door den tijd als klassiek is gcijkt, met
datgcnc waarover geslachtcn en geslachtcn bun goedkeuring hebben uitgcdrukt?".'"" 1 lij vond het daarom 00k nict nodig om de vrijstelling van het
auteursrecht voor schoolboeken tc handhaven. De nieuwe wet bcpaaldc dat

HET

ENE

BOEK

IN

VELH

DtLEN

125
een werk — schoolboek of niet — beschcrmd zou blijven tot vijftig jaar na de
eerste uitgave. Zowcl binnen als buiten de school warcn voortaan de klassiekc
schrijvers gocdkoper om uit te geven dan hun contemporaine collega's. Een
uitgever die een reeks met klassieken op de markt bracht, kon zich door M o d dermans uitspraak gesteund voelcn.
De wet van zowel 1817 als 1881 maakte een uitzondering voor »aanhalingen«uit het werk van contemporaine schrijvers, om dat werk te kunnen
beoordelen of toe te lichten. Hierbij had men rccensies op het oog, maar ook
voor schoolboeken was de bepaling van belang. Uitgever Van Looy was van
deze mogelijkheid op de hoogte. De volledige titel van zijn reeks luidde » N E DERLANDSCHE DICHTERS. M E T PROZA VAN ALBERT V E R W E Y « . D a t Schiep

de mogelijkheid met aanhalingen te volstaan, waarbij Verwey dan een beschouwing schreef. Toen bleek dat voor het deel met werk van Beets auteursrecht mocst worden betaald, bezon hij zich o p deze mogelijkheid o m / 4 8 , 9 0
uit te sparen. "'Aanhalingen' mogen wij geven.« schreef hij aan Verwey.'"' Z o
verschenen uitcindelijk toch enkele gedichten van Beets in de serie, aangevuld
met proza van Albert Verwey.
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Dat de klassiekenreeksen geschikt werden bevonden voor hct onderwijs, was
voor een uitgever een belangrijk punt. Werd een serie, of een deeltje ervan, op
school ingevoerd, dan kon er op een rcgelmatige afzet worden gerekend. In
het cursusjaar 1865—1866 warcn er 1187 H.B.s.-leerhngen op 16 verschillcnde
scholcn. In het cursusjaar 1895—1896 waren dat respectievelijk 4463 Icerlingen
verspreid over 41 scholen. '^° Daarnaast waren er dc Icerlingen van andere middelbare schooltypen zoals de gymnasia en de normaalscholen waar eveneens
Nederlandse literatuur behandeld werd. N u werden schoolboeken niet landelijk ingevoerd, en ook zullen er in een eerste klas andere boeken zijn behandeld, dan in bij voorbeeld een zesde. De lesprogramma's laten zien dat in de
lagere klassen de taal de meeste aandacht kreeg. In de hogerc klassen stond de
literatuur op de voorgrond. De programma's werden doorgaans ieder jaar
aangepast en opnieuw gedrukt. Tal van schoolboeken bleven desondanks langere tijd op het lesprogramma staan."' Volgens het handboek voor de bockhandel waren in dat geval oplagen van vijf a tienduizend niet ongewoon. "'
Met een beetje geluk was een schooluitgave dus een lucratieve onderneming.
Serie-uitgevers die het geluk een handje wilden helpen, gingen actief klanten
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werven bij het onderwijs. Zij advcrtecrden in de onderwijsbladen. O o k werden de leraren aangcschrcven. De uitgever van het »KLASSIEK, LETTKRKUN1)IG PANTHEON" stuutdc ecii spccialc prospectus naar de leraren van de H.H.s.
en het gymnasium. Een adrcssenbestand van deze groep was gemakkclijk via
een van dc onderwijsbladen samen tc stellen.'"' Scholen konden bij hun bestellingen korting krijgen. Dit was bij alle ondcrwijsuitgaven gebruikelijk.'"^ Dc
Icraren krcgen op verzoek prcscntexemplaren.'^^ Als de leraren tot invocring
beslotcn, dan giiig dat meestal in bij aanvang van hct iiicuwc cursusjaar, na dc
zomer. Bij dc scries die zich op cen of andere vorm van onderwijs richttcn,
leidde dat tot cen verboogde acdviteit aan hct begin van de zomer. »Maak nu
vooral dat het zoo gauw mogclijk de wcreld inkomt: dat scheelt u i8 excmplaren van i8 candidaten M.O.« schreef redacteur E. Verwijs aan de uitgever van
zijn »NrDEHLANDSc:HE KLASSIEKEN".'"''En dc uitgever van hct »KLASSIEK,
LETTERKUNDIG PANTHEON" iiiaande zijii IFiirt'/iiir-bcwerkcr J. Bergsma aan
tot spocd, want »dan zou ook dat deeltje misschien hicr en daar nog op 't
progr. voor dc volgende cursus kunnen komen."'"' Aan soniinige reekscn
werden met het oog op het onderwijs woordcnlijstjcs en aantekcningen toegcvoegd, cen enkele uitgever probeerde met plaatjes de sympathie van de Icerlingen tc winnen. Uitgever Suringar had bij zijn uitgave van Huygens' Coslclick
Dhil cii voorhoHl een illustratic van zeventicnde-ecuwsc klederdracht gevocgd.
Hierop was een, naar ncgenticnde-eeuw'se niaatstaven, laag uitgesneden decollete te zien, wat niet alle leraren konden waarderen. Zij vreesden dat een

I.crarcn maaktcn bczwaar tcgon de uitvouwbare plaat die aaii dit deel van de
>'NtDERI.ANDSCHF. KLASSIEKEN" was toegevoegd. Het giiig oni het derde deel nit deze reeks,
C. Huygens" Costi-lich \ta\ cu I 'ootiuvtr dat door Eelco Verwijs was bezorgd. Uitgegeven in
lS64doorH. Surinfjar, Lceuwarden.
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leerling bij de plaat »nog wel andere bespiegelingcn zai maken [.. .]«.'^'
De meeste serie-uitgevers brachten hun klassieken in twee uitgaven o p dc
markt: ingenaaid en gebonden. De goedkopere ingenaaide versie was vooral
bedocld voor de Icerlingen. D e gebonden exemplaren waren bestemd voor de
leraren, de liefhebbers en voor op de salontafel.
Verder werd er bij de samenstelling rekening gchouden met de doclgroepen
in het onderwijs, w a t later in dit hoofdstuk nog ter sprake komt.

DE B E T E K E N I S E N B I J B E T E K E N I S V A N » K L A S S I E K «

D e niet-contemporainc literatuur werd door uitgevers dikwijls voorzien
van het etiket »klassiek«, wat ofwel in de naam, ofwel in het reclamemateriaal tot uitdrukking werd gebracht. Bij sommige series fungeerde dc naam
»Nederlandse klassieken* als werktitel, bij voorbeeld bij de »Z W O L S C H E H E R D R U K K E N " , » D R I E DICHTERS" CU d c » N E D E R L A N D S C H E DICHTERS". Ill deZC

gevallen warcn het de redacteuren die tenslotte een meer neutrale titel invoerdcn. Redacteur Eelco Verwijs had de uitgever wel zijn zin gegeven. Hij vcrontschuldigde zich in dc prospectus: »De uitgever stelde er prijs o p zijne
onderneming

met

den

naam

van

»KLASSIEKEN

DER N E D E R L A N D S C H E

LETTERKUNDE« te doopen. Een goede naam is beter dan goede olie [...]«.'^'
Het goede van i>klassiek« zat h e m in de verhulde vorm waarmee de term een
waardeoordeel t o t uitdrukking bracht. Want hocwel »klassiek« in de w o o r denboeken als eerste betekenis had nzoals in de Oudheid" was de bijbetekenis
onmiskenbaar i>de beste«. Een reeks opsieren met de naam »BESTE S C H R I J VERS* was doorzichtig en opzichtig. Zoiets paste dc second-hand handelaren
die geen rcclame-middcl schuwden. Uitgevers die een waardiger opschrift
zochten, haddcn baat bij de titel i)klassiek«. Toch konden niet alle »goede«
werken onder d e klassieken worden geschaard. Er waren beperkingen, die
verband hidden m e t de betekenis die het woord in literaire kringen gekregen
had.
»Klassiek« moet voor het Nederlandse leespubliek rood 1850 een vertrouwd
bcgrip zijn geweest. In de jaren daarvoor was de discussie over de romantische
school opgelaaid en in de kielzog daarvan werd tevens gcsproken over »de
klassieken".'^° In de eerste decennia van de negentiende eeuw werd dc term
vooral gcbruikt als tegenhanger van de romantische richting. Het klassiekc
werd gekoppeld aan dc Frans-classicistische school, romantisch kreeg de betekenis van »anti-classisistisch«. Tijdperken krcgen daarmee specifieke kcnmer-
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ken toegedicht. Dc kenmcrkcn van »klassiek« warcn bij voorbeeld waarheid.
cenvoudighcid en natuurlijkheid in dc expressic, onbegrensde vaderlaiidsliefdc en een voorkcur voor hct cigene, hct nationale.'" Dit sloot aan bij de
Grickse en Latijnse kunstopvattingen. Wic daarentegen over bij voorbeeld
verre oorden, idyllischc tijdperken of verheven gevoelens schreef, hoorde bij
de nieuwcrwetse romantische school. De twee polen lekeii onvcrenigbaar.
Naarmate dc discussie over dc romantische stijl verlcvendigde, tussen
1830—1840, veranderde dc betekenis van dc bcgrippen. Zo zocht en vond men
in middelecuwse literatuur ook al '>romantische« elcmentcn, zelts de »antiekeii" waren van romantische trekjcs niet verschoond. Andcrzijds zag men ook
in de romantische schrijvers klassiekc trekjcs. Het ging niet langer om scholen
of tijdperken, maar om bcpaaldc kwaliteitcn die los van iedere regelgcving
konden bcstaan en die van toepassing waren op individuen. »Klassiek" ging
fungeren als een waardeoordeel, en stond voor het voortreffelijkc en voor
goede smaak, voor »rust en ccnvoud"."" P.A. de Genestct refereerde in 1852
aan de verschuiving van dc betekenis van het w o o r d toen hij diclitte:
»En 't is ecu wanbegrip uit overgrootvaers dagen,
dat niets klassiek noenit, dan wat oud is, overoud,
En oudheid en klassiek voor 'Siams tweeling' houdt.
O, lieve eenzijdigheid! — ik zwecr u, dat klassiek is
Al wat gczond en waar, bevallig, geestig, chiek is.«'"
Een uitgever die na 1850 zocht naar cen naam o m de »bcstc« schrijvers mec
aan tc duiden, kon heel best uit dc voeten met »klassiek«. In het woordenbock stond, na dc verwijzing naar de Oudheid, als betekenis; »algemecn
goedgekcurde schrijvers, hoofd- of modelschrijvcrs"."'' Dat dc »algemenc
goedkeuring" nict van de enc op de andere dag verkregen werd, was begrijpelijk. Klassieken waren dus toch in de tweede plaats; oud. Toen Potgictcr zich
afvroeg wanncer cen autcur tot de klassieken gerekend kon worden, verwees
hij naar dc procedure die de Uooms-katholieke kerk hanteerde bij de heiligverklaring: »De inocdcrkerk, mccnen wij. eischt dat er honderd jaren vcrloopcn zijn, eer zij iemand kanonisecrt"."^ Met gevoel voor diplomatic hanteerde
de minister van justitie in 1881 als onischrijving »datgcne waarover geslachtcn
en geslachtcn hun goedkeuring hebben uitgedrukt"." '
Hct vraagstuk over de betekenis van de klassieken bleef niet beperkt tot dc
kringen van geleerde gcnootschappen, zoals het versje van De Genestct laat
zien. Jacob Geel publicccrde zijn Cesprek op den Dradiaifiis ('1835). waar in
recensics en »beoordclingen" op gereageerd w e r d . " Een andere inspiratiebron was het essay van Saintc Bcuve, »Qu est-cc qu'un classique?" dat in 1850
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verscheen. In De lijdspicgel refereerde een zckere J. A.B. in zijn artikel »Wat is
classiek?" aan deze Franse autcur. Over dc term klassiek schreef hij: »Het
schijnt in onze dagen een modewoord geworden te zijn, even als vroeger
'romantiek'"''*. Potgieter gebruikte in zijn bijdrage over »Buitenlandsche
klassieken" enkele fragmenten van Saintc Beuve's essay in vertaling. Hij liet er
geen twijfel over bestaan dat Nederland ook zijn klassieken had, namelijk »dc
voortreffelijkc vernuftcn onzer gulden eeuw«.''' Dit lijkt voor meer literatoren een uitgemaaktc zaak te zijn geweest. De zeventiende-eeuwse dichters
waren »onze klassieken".'*°
Het werk van deze schrijvers kon daarom door uitgevers zonder al te veel
scrupules in een klassiekcnreeks worden opgenomen. Dat lag anders met
de achttiende-eeuwse en negentiende-eeuwse schrijvers. Hier liep onder de
reeksen een scheidslijn tussen de »rekkelijken« en de »preciezen«, zoals uit
de titellijst in de Bijlage naar voren komt. Er bestonden klassiekenreeksen die
uitsluitend zeventiende-eeuwse werken bevatten, andere waren gemengd met
achtticndc- en negentiende-eeuwse werken. De nieuwere auteurs profiteerden
dan mec van de opwaarderende betekenis van de benaming »klassick«. Hctzelfde gold voor in de serie opgenomen middelecuwse literatuur. Reeksen
waarin geen enkele zeventiende-eeuwse auteur was opgenomen, krcgen zelden het woord »klassiek« in de titel. '"•' De manicr waarop de uitgevers zich met
de samenstelhng van de verschillcnde reeksen bemoeiden, zaI later in dit
hoofdstuk nader behandeld worden.
De »beste« schrijvers, oud, zeventiende-eeuws, voorbeeldig, dat waren zo
ongeveer de betekenissen van »klassiek« in de omgangstaal. Een zakelijk ingestelde uitgever miste in dit rijtje nog cen bclangrijke kwalificatie: populair.
Maar in dc opvatting van litcratoren als Potgieter en Bakhuizen van den Brink
kon »populair« niet samengaan met »klassiek«. De klassiekc werken waren
aristocratisch erfgocd, slechts door een cnkeling op waarde te schatten. '"'" Bestudcring van de klassieken was in hun ogen de Hefhebberij van

fijnproevers.

Deze houding kwam de status van de klassieken ten goede en zal daarom dc
uitgevers niet onwelgevallig zijn geweest. Maar de klassieken moesten natuurlijk wel door meer dan een enkeling gekocht worden. O m die reden h i d den zij er bij de samenstelling rekening mee dat er tevens v e d g d e z e n werken
in de recks werden opgenomen. Daarom interpreteerden zij klassiek ook wel
als »de meest beroemde« ofwel de »bekende en gctrokken« schrijvers.'*^ Dit
maakte het mogelijk om »populaife klassieken* in de reeks op te nemen, wat
de verkoop bevorderde. A . C . Kruseman kreeg o m die reden van J . W . N .
Mosselmans het advies zijn » B U I T E N L A N D S C H E KLASSIEKEN« te vullen met
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»wcl klassiekc, maar tevens populaire werken | . . . | V)oor populair bedoel ik
hicr niet dczulkcn die algcmccn bckend zijn, maar die algenicen gelezen worden, twee zaken die hemelsbreed verschillen." Want veel klassieken, schreef
hij, worden nu cenmaal nict altijd even goed gelezen.'" Dat Kruseman het
met hem ecus was, lijkt aannemclijk aangczien hij dc titcls die Mosselmans
voorstelde inderdaad in de reeks opnam. Voor de minder toegankelijke ^aiitieken" maakte hij een ondcrafdcling »HELLAS EN LATIUIM*. Redacteur Moltzer
probeerde dc uitgever van »DRIE D I C H T E R S " ervan tc ovcrtuigen dat de
kluchten van Goster »inderdaad populairder |zijn| dan gij vermoedt".''" Goster verscheen tenslotte als eerste en enige deel in deze reeks. Andere uitgevers
probecrden door middcl van tekstingrepen op het gebied van spelling en
woordkeus hun klassiekenserie »populair« tc maken. Dit soort ingrcpen
wordt behandeld op pagina 133 waarin de uitgeversbemoeienissen bij de samenstelling van een klassiekcnreeks centraal staan.
Klassiekcn werden door uitgevers vaak gcprcsentccrd als berocnid en veelgelezen. Maar uiteraard waren nict alle beroemde en vcclgclczcn boeken ook
klassieken. Het verschil tussen een bock als Kappipo, het zogenaamde dehuut
van cen acht-jarig jongetje dat in 1871 veel opgang maakte'*'', en cen klassieker, was dat Kappipo na twee, hooguit driejaar alwcer vergeten was, tcrwijl
een klassieker als »een tijdgenoot van alle tijden« nog zeer lange tijd aandacht
zou krijgen.'•*' Ecu klassieker was geen modebock, geen eendagsvlieg. Dit
was uiteraard aantrckkclijk voor uitgevers en bockvcrkopcrs. De Gebr. Roster zeiden over hun »BniLiOTHEEK VAN KLASSIEKE

NEDERLANDSCHE

AUTEURS" : i>lcdereen wcct, hetzij dat hij pas bij bet vak komt, hetzij dat hij
erin vergrijsd is, dat de hierbedoelde decltjcs, zoowcl nu als over 25 jaren, dezelfde, ja zclfs mecrdcre waarde bezitten, en dat zc steeds met graagte gekocht
worden."'*
Z o gercdcnccrd drocgen dc klassiekcn bij tot coiitiiiuiteit zowel in het uitgeversfonds als in dc omzet in dc bockhandcl. Een klassieker immers, zou ook
op de lange terinijn kopers blijven vinden en hoetde bij voorbeeld niet in prijs
verlaagd of verramsjt te worden. '*''' A . C . Kruseman kreeg van een van de vertalcrs die mecwerkte aan de " B U I T E N L A N D S C H E KLASSIEKEN* te horen, dat
zijn vertaling »niet wel dadelijk het debiet van ccnigc hondcrdcn ook meer
goedkoopen exemplaren ten gevolge zal hebben, maar daarentegen is het ook
cen blijvcnd werk, hetwclk, zoo den navolging niet geheel mislukt is, vanjaar
tot jaar, kopers zal ontnioeteii". Zeven jaar later herhaalde hij nogmaals dat
een klassieker een werk is dat »op den duur waarde behoudcn moct*."" Kruseman hechtte geloot aan deze voorspelling, want hij introduceerde lets nieuws.
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Hij deed de bockvcrkopcrs het opmerkdijke aanbod om de reeks voor onhepaalde duur in commissie te verkrijgen. Meestal bleven boeken nict langer dan
een jaar in commissie bij de boekverkoper. Kruseman hoopte zo te bereiken
dat zijn B B U I T E N L A N D S C H E KLASSIEKEN* voor onbepaalde tijd cen vasteuitstalling in de boekwinkel kregen. »Nogtans moeten zegezien worden, om te
worden verkocht, en eene voortdurende plaats hebben in ieder w d gesorteerd
Bocken-Magazijn*, schreef hij in een circulaire.''"'
Door de klassieken in een serie onder te brengen waaraan van tijd tot tijd een
deeltje toegevoegd werd, kwamen de reeds uitgegeven delen steeds weer
opnieuw onder de aandacht van het publiek. Dit zal voor een serie als de » B u i T E N L A N D S C H E KLASSIEKEN*, die het meer van de liefhebbers dan van scholieren mocst hebben, van belang zijn geweest. Kruseman stelde cen onieuwe
inteckening* o p deze serie open, vijf jaar na de start. »Sinds is de waarde dezer
nieuwe vcrtalingen al meer en meer erkend*, motiveerde hij zijn oproep aan
spijtoptanten.'" Een dergelijke campagne, vijf jaar na een eerdere uitgave, was
hoogst opmerkelijk, gezicn de klachten over de smaak van het publiek, dat
nieuwe romans volgens vclen al na amper twee jaar vergeten was.'*'
De klassiekenreeksen uit de laatste decennia van de negentiende eeuw, die
specifiek voor het onderwijs bedocld waren, moesten elk jaar opnieuw onder
de aandacht gebracht worden. Het was immers van belang dat ze dan in het
lesprogramma werden opgenomen. De verschillcnde reeksen concurreerden
op dit punt met elkaar. Door de deeltjes vaak te herdrukken, of nieuwe titels
toe te voegen w e r d een serie als geheel »levendig« gehouden zodat men de concurrentie zoveel mogelijk voorbleef. Een deeltje uit een schoolreeks kon alleen
lang mee, als de teksteditie in de ogen van vakgenoten in orde was. D a a r o m
wees dc tekstbezorger N . A . Cramer op het belang van »eene nauwkeurige
tekst, met de beste lezingen, zoodat de editic duurzame waarde hecft.*'^''
Doordat de klassieken stonden voor meesterwerken, voor de »voortrefFelijkc vernuftcn onzcr gulden eeuw* ging er van het uitgeven van klassieken
een zekere waardigheid uit. Dit was een connotatie die voor sommige negentiende-eeuwse uitgevers niet onbdangrijk was. Zij zagen zich het liefst als
erudiete notabelen, en zullen ingenomen zijn geweest met Beets' Camera
Ohscura, waarin zij tot de »deftige bewoners van de stad* werden gerekend.''^
Hiervoor is al ter sprake gekomen dat de klassieken zowel de boekenkast van
het beschaafd publiek als ook de rederijkerskamers prestige verschaften. Het
uitgeven van een klassiekcnreeks zal voor uitgevers evenzeer een prestigieuze
aangelegenheid geweest zijn. O f zo'n reeks daadwerkdijk met deze b e d o d i n g
werd aangevangen, is moeilijk na te gaan. De klassiekcnreeks was binnen het
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fonds van de uitgever G. Missct. dat vooral uit vaktijdschritten bestond, in
ieder geval een vrecmde eend in de bijt. Dat geldt ook voorde »BiHLio LHEEK
VAN

KLASSIEKE N E D E R L A N D S C H E A U T E U R S * in het fonds van de second-

hand handdaar Gebr. Koster, die verder voornamelijk vertaalde, contemporaine romans op de markt bracht. Sommige uitgevers dedcn hct voorkomen
alsof dc uitgave van een reeks klassiekcn de kroon o p het werk was.
A.C.

Kruseman was zich van het prestige bewust toen hij de reeks »Bui-

T E N L A N D S C H E KLASSIEKEN" bcgoii. Gcvraagd o m advies schreef dc autcur
en vcrtalcr M.P. Lindo hem in 1851 dat deze serie »eene hoogst lottelijke en
roemrijke onderneming in deze dagen van wansmaak & kwakzalverij." zou
zijn.'-' Een jaar later ging de reeks van start. Deze serie verkocht nict best,
maar Kruseman gaf zijn project niet op. Hij vond dat hij hct aan het publiek
vcrplicht was: »ik begrijp dat ik een gcdccltc van 't geen ik verdien aan de uitgave van boekjes als »Onze muze* en 'dergehjk tuig' — zoo als 't genocnid is
— moet opofferen o m wat degelijker boeken in de wcreld te helpen* schreef
hij over zijn serie.'" Krusemans serie had nicer cen symbolischc dan een cconomische waarde. D e in-mcmoria die na zijn d o o d in 1894 werden gepublicecrd, herinnerden aan deze loffdijke onderneming die de "wakkerc" uitgever
zoveel geld en moeitc had gekost."''

Een kleni publiek was chiquc, zodat de

geringe verkoop als ccrvol kon worden beschouwd. De Erven F. Bohn wildc
op de prospectus de tekst opnemen dat hun serie » D R I E DICHTERS* ook bij
een tegenvallende verkoop doorgang zou vinden. »Wij hopcn dat dit cen prikkel te meer zal zijn om de onderneming tc steuncn* schrcet dc uitgever aan de
redacteur H.E. Moltzer.'^'' In hocverre ook de overige uitgevers van klassiekenreeksen een naddige verkoop tot een voordeel wisten om te buigeii, is niet
bckend. Wel lijkt v o o r d e uitgevers H. Suringar c n J . B . Wolters de klassiekcnreeks eveneens een zaak van eer te zijn geweest. Zij wilden dat in het standaardwerk Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen hoekhandel
hun klassiekenreeksen bij name genoemd zouden worden."'"

De samenstelling

van

klassiekenreeksen

Uit het voorgaande valt op te maken dat er een m a r k t voor klassiekenreeksen
was ontstaan, en dat ze in het fonds van de uitgevers een spccialc plaats innamen. Gezien deaard van zo'n reeks was hct gcbruikdijk om litcratoren met de
samenstelling tc belasten. Dc meeste klassiekenreeksen haddeii cen redactic,
die besliste over de keuze van de decltjcs en de tckstbczorging daarvan. Omdat
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uitgevers zo hun eigen bclangcn hadden bij de klassiekcnreeks, is het interessant om na te gaan of, en zo ja op welkc wijzc de uitgevers zich met de sclectie
en bewcrking van de delen bemoeiden. Deze paragraaf begint met een uiteenzetting over bemoeienissen van de uitgevers met hun klassieken-uitgave.""'
Veel voorkomende argumenten die zij hanteerden, worden puntsgewijs
besproken. O p de redactieloze series B B U I T E N L A N D S C H E KLASSIEKEN* en
"KLASSIEK,

LETTERKUNDIG,

PANTHEON*

wordt wat dieper

ingcgaan,

omdat in deze gevallen de uitgever als enige de verantwoordelijkheid had over
de samenstelling. Het tweede deel van deze paragraaf is gewijd aan de samenstelling van de reeksen door een al dan niet onafhankdijkc redactic.

DE U I T G E V E R S B E M O E I E N I S S E N

Als hij een redactic had aangestdd om de reeks samen tc stcllcn, beperkte dc
uitgever zich voornamelijk tot de zakelijke begeleiding. Dat betekende doorgaans dat hij ervoor waakte dat de produktie niet te duur werd, tcrwijl hij
tevens in het oog hield dat de deeltjes voldoende verkocht zouden worden.
Een van de opmcrkelijkste interventics die de uitgevers zich veroorloofden,
had te maken met het uiterlijk van de scriedclen. In hoofdstuk 2 is gewezen op
de voordelen van een uniforme uitvoering. De uitgevers hidden hier aan vast:
»Het formaat is te breed; mij dunkt dat het wel anderhalf mediaan met Willem
Leevend verschilt. Dat kan niet zijn, want ik kan de bandjes niet breeder m a ken.*"'^ Sommige uitgevers wilden dat ook het binnenwerk

uniform

van karakter was. De bladspiegd en dc informatie op de titelpagina kon »cen
zekere eenheid van vorm en zelfs van stijl* geven, wanncer deze in ieder deeltje
dc zclfde opmaak had."^ F.A. Stoett wilde een groter formaat voor Hpisoden
uit Hoofts Nederlar:dsche historii-n dat deel uitmaakte van Suringars " N E D E R LANDSCHE KLASSIEKEN*. Stoett had na de dood van Verwijs de redactic van
deze reeks overgenomen en de oude delen herzien. O m d a t door zijn wijzigingen de bladspiegel zou moeten worden aangepast, stelde hij een groter formaat voor, zodat deze toch kon worden gehandhaafd. De uitgever wilde daar
niet aan, want de "gdijkvormighcid der serie« moest uit oogpunt van de
herkenbaarheid, dc particuliere prijs en de bestelde hoevedheid papier gehandhaafd blijven.'''*
O m dezelfde redenen moesten alle deeltjes even dik zijn. Eisen aangaande de
tekstbehandcling werden hier soms aan opgeofferd. »De geheele onderneming is gebaseerd op n u m m e r s van hoogstens 8 vcl en een hon. van / 5 0 , —
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anders is 't eenvoudig onmogelijk er lets aan te verdienen | . . . j kan er met wat
af z o o d a t ' t op 8 vcl blijft?* vroeg de uitgever van het •> P A N T I I E O N « . " " Als dc
bewerker zich niet in dergelijke eisen schikte, werd soms de uitgave helemaal
afgeblazen. Dat lot vicljan te Winkels editic van J. Blasius ten deel, die hij aan
de uitgever van de " B I B L I O T H E E K VAN M I D D E L N E D E R L A N D S C H E

LETTER-

K U N D E * had aangeboden.""^ Deze weigerde de uitgave, omdat hij de tekst te
lang vond. N o g in datzclfde jaar klopte een nederige Te Winkel aan bij De
Erven F. Bohn nict de Blasius-uitgave, die enkele maanden later bij deze uitgever verscheen."*'
Het inkorten van de tekst werd ook gezicn als een manier om een klassieker
te "populariscrcn*. Dc »vcrkorte uitgave* lijkt in de negentiende-eeuw een
bcgrip te zijn geweest. Wijdiopige romans, handboeken en »moeilijke«klassieken werden geacht voor een breder publiek tocgankelijkcr tc zijn, als ze gocdkoper en handzamer waren, en in minder tijd gelezen konden worden.'
Zoals in hoofdstuk i (p. 36) al besproken is, zien we de verkorte uitgave vaak
in serie-vorm terug. l^it gaf de verbasterdc werken nog cen zeker gewicht.
Fuhri's " N I E U W E G O E D K O O P E U I T G A V E VAN G E Z O C H T E L E T T E R K U N D I G E
VOORTBRENGSELEN

U I T VROEGEREN T I J D V A N N E D E R L A N D S C H E N B O -

DEM. H E D E N D A A G S C H E SPELLING* (dc ctagerc-cditic) moct als zodaiiig
worden opgevat. Deze reeks in miniatuurformaat bevatte verkorte uitgaven
van werken van onder anderen Justus van Effen, W. Rotgans en E. Woltt en
A. Deken. De achtddige roman Historic van den hcer Willcni Leevend van de
beide schrijfsters werd bij voorbeeld teruggebracht tot ecu deeltje in 32"formaat. Fuhri verkorttc ook de titels van de opgenomen werken.
Het werk van Betje Wolff vicl meer dan eens ten prooi aan het snoeimes van
een uitgever. In 1866 eiste uitgever H . A . M . Rodants van J. van Vloten dat hij
zijn kopij voor het 85e deel uit het "KLASSIEK, LETTERKUNDIG P A N T H E O N * ,
dat cen blocmlczing zou bevatten uit Wolffs ocuvre, zou inkorten. Van Vloten
wilde er drie deeltjes van maken, maar Rodants zag daar niets in »omdat dan
de Blocmlczing te duur wordt, en dit eene, ook door U gcvvenschtc, algemecnc verspreiding hi de weg staat.*''"'' Die »algemeene verspreiding* bracht
sommige uitgevers er toe ook de spelling aan te passen. K. Fuhri had dc achttiende- en zeventiende-eeuwse spelhng omgezet in de eigentijdse, wat al
in de titel van zijn recks tot uitdrukking kwam. Uitgever N.J. Boon liet de
zeventiende-eeuwse woorden en zinsconstructies in zijn V o n d d - d e d door
negentiende-eeuwse vervangen, omdat hij van zijn »LETTERKUNDIGL B I BLIOTHEEK" ccn "volksuitgavc" zou hebben willen maken.' ' Hct eerste en
enige deel, Vondcls Gyshrechl van Anistel was door J. A. Verkuyl bezorgd.' '
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Verkuyl had drastisch in Vondcls taalgcbruik ingegrepen. Een passage als deze:
"Een smaed die lastigh viel: en h i d hem niet verplicht
Zijn eer en eed, hij had zijn ancker lang gclicht.
En och, o f t waer gebeurt een goede wijl te voren,
My waer dit o n g d u c k , noch onheil niet beschoren;*
veranderde hij in:
"Die smaad w o o g zwaar o p hem, en, hield hem niet verplicht
zijn eer en eed, hij had zijn anker lang gclicht.
Och, waar' dit slechts gebeurd een langcn tijd te voren
mij waar dit ongeluk, dit onheil niet beschoren.*'''^
De literaire kritiek reagcerdc met gemengdc gevoelens op dit soort aanpassingen, zoals in de paragraaf "De literaire kritiek* nog zal blijken.
Waren sommige editics te lang, andere vielen in de ogen van uitgevers juist
weer te kort uit. Uitgever S.L. van Looy klaagde over de verwachte o m v a n g
van dc deeltjes uit de reeks » N E D E R L A N D S C H E D I C H T E R S * . Hij maande de

redacteur A. Verwey de deeltjes langer te maken door meer, of langere, fragmenten uit de niet-contemporaine literatuur over te nemen. »Door de goedkoope uitgaven wordt het publiek steeds meer eischend* v o o r s p d d e hij.''^
Maar Verwey wilde geen concessies docn. Hij wilde van iemand als P . C .
Hooft alleen het allermooiste opnemen, zodat hij er onmogelijk nog wat bladzijden bij kon "snjokkclen*. De dunne deeltjes van de " N E D E R L A N D S C H E
DICHTERS* werden daarom opgevuld met illustraties. N o g was Van Looy
niet tevreden, want de illustraties maakten de serie veel duurder dan de
"ZWOLSCHE

HERDRUKKEN*

en het

"KLASSIEK,

LETTERKUNDIG

PAN-

T H E O N * " * . D e deeltjes uit de reeks hebben inmiddels juist door de illustraties
grote antiquarische waarde. De vormgeving van de serie was in handen van J.
Toorop, C.A. Lion Cachet en andere voorlopers op het gebied van de »boek-

Vignetten afkomstig uit de reeks »NEDERLANDSCHE DICHTERS. M E T PROZA VAN ALBERT
VERWEYK uitgegeven door S.L. van Looy en H. Gerlings. Uit de delen G. A. Bredero 1893,
(gcmaakt door T. Nieuwenhuis) en Roemer Visscher tot Feitama 1894, (gemaakt door
L. W.R.Wenckebach)
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vercicring".'' Destijds betaalde men voor de zes deeltjes tezanien, in een met
goud bcdrukt liiincn etui, lo gulden.
Al eerder kwam ter sprake dat het uitgeven van auteurs die doorgingen voor
"klassiek" als voordeel had, dat er geen auteursrecht betaald hoefde te worden.
Wic kijkt naar de normen die uitgevers bij dc samenstelling gehanteerd moeten hebben, komt hoe dan ook bij dit criterium tcrecht. Als het aan dc uitgevers lag, waren klassiekcn per definitie aoud" want »oud" betekende: vrij van
auteursrecht. Dat sommige reeksen uitsluitend uit zeventiende- en achttiendeeeuwse literatuur bestonden, lijkt daar mec samen tc hangcn. Dc "preciczen*
(zie p. 129) zullen zeker ook in het belang van hun eigen portemonnec hebben
gehandeld.
Dc klciiicrc reeksen konden volstaan met cen grcep uit het zevcntieiideecuwse repertoire, een greep die dan niet nader beargumentccrd hocfdc tc
worden. K. Fuhri nam in zijn "ctagere-editie* uit 1S51 enkele latere auteurs op,
maar hij had dan ook ccn voordelige oplossing v o o r dc kosten die uit het »kopijregt* voortvlocidcn. Z o kreeg dc uitgever van ecu autcur als W. Messchcrt
die nog geen twintig jaar dood was, van Fuhri in mil voor de rechtcn ccn paar
setjes van de "etagcrc-cditie« cadcau.' '' Als deze uitgever, zoals dc meesten,
naast zijn uitgevcrswerk nog een winkel had, kon hij op zijn bcurt dc setjes aan
particulieren doorverkopen.
De titel van hct " K L A S S I E K , L E T T E R K U N D I G P A N T H E O N * , gestart in 1852,

luidde in de prospectus voluit: " K L A S S I E K , L E T T E R K U N D I G P A N T H E O N , BE-

VATTENDE DE BEL A NGRIJKSTE WERKEN IN PROZA EN POEZIE, DIE SEDERT
DE I 6 E EEUW HET LIGHT ZAGEN." Tot dc ceuwwisscling verschenen er nauwelijks werken van na 1800 in deze reeks, en zeker niet van na 1830.''' Over
een uitgave met werk van Da Costa werd nict toevallig prccics vijftig jaar na
de eerste uitgave gcsproken. Vanaf toen was zijn Wachler! Wat is er van den
nacht?. dat uit 1848 dateerde, niet langer beschermd. Dit deel verscheen ten
slottc in 1901.' ' ' M e t Potgieter wachtte de uitgever tot 1905. In dat jaar kon al
zijn werk dat vocir 1855 was uitgekomen, kosteloos in dc serie worden opgenomen. D e uitgever van de » Z W O L S C H E H E R D R U K K E N * hield evenzeer rekening met auteursrechtcn. Ecu deeltje met werk van Beets lag moeilijk omdat
deze nog in leven was. Een van de redacteuren vroeg zich 10 jaar na de dood
van Beets in 1903, afofdeze populaire schrijver inmiddels "vrijgckomcn* was.
"Zo heel veel nemen wij natuurlijk niet maar de firma Sijthoff stond nooit zelfs
geen tien regels uit een gedicht zonder bctaling af*, schreef hij.'^'^ Beets verscheen niet in deze reeks, net zo min als in het » P A N T H E O N « . Voor dc uitgave
van een blocmlczing uit hct werk van Multatuli, dat in 1910 als deel 24 van de
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" Z W O L S C H E HERDRUKKEN* ZOU verschijnen, was contact gezocht met M u l tatuli's weduwe. "Van haar afkeer van een 'blocmlczing' heb ik Mevr. D . D .
sedert genezen*, schreef de redacteur die deze uitgave onder handen had tevreden. '*" Deze blocmlczing voor schoolgebruik uit Multatuli's Ideen mocht ook
zonder toestemming worden uitgegeven. Mogelijk wees de redacteur m e vrouw Douwes Dekker op het feit dat zelfs de Max Havelaar vanaf 1910 niet
langer auteursrechtdijk beschermd zou zijn.
Andere meer contemporaine auteurs, die in klassiekenreeksen werden opgenomen, waren Staring en De Genestct. Het lijkt crop dat sommige uitgevers
bij de keuze van de meer contemporaine klassieken ecu al dan niet d e n k b e d dige kalender gebruikten waarop stond aangegeven welke werken al vrij
waren en welke niet.'*' Dat zij er iiberhaupt toe overgingen contemporaine
auteurs in de klassiekenreeksen op te nemen had vooral te maken met de
smaak van de redactie of dwingende adviezen vanuit het onderwijs. Dergelijke bemoeienissen komen hierna nog uitgebreid ter sprake.
Een serie-uitgever probeerde de honoraria voor de tekstbczorgcrs laag te
houden. Klassiekenreeksen die helemaal zonder bewerking en dus zonder
honorariumkosten werden overgedrukt, lijken in de onderzochte periode
niet bestaan te hebben. Oudere reeksen van voor 1850, zoals de » K E U R VAN
NEDERLANDSCHE

L E T T E R E N * en

de

"MINIATUUR-BIBLIOTHEEK

VOOR

N E D E R L A N D * werden alleen door de uitgevers zelfbewerkt. De enige klassiekcnreeks die zich na 1850 nog zonder redactie en zonder namen van tekstbezorgers presenteerde, was Fuhri's »etagere-editie", die als officide titel had:
" N I E U W E G O E D K O O P E U I T G A V E VAN G E Z O C H T E L E T T E R K U N D I G E V O O R T BRENGSELEN UIT V R O E G E R E N T I J D VAN N E D E R L A N D S C H E N B O D E M . H E -

D E N D A A G S C H E SPELLING*. Uit die titel blijkt dat de deeltjes in ieder geval ccn
vorm van tekstbewcrking, vermoeddijk door de uitgever zelf, hadden ondergaan.
Kennelijk was men het in de tweede helft van de eeuw over het belang van
enige vorm van tekstbezorging wel eens. Toch zullen de tekstbezorgers van
deze arbcid niet veel rijker geworden zijn. Uitgeverij W.J. Thieme & cie liet
doorschemeren het werk als "hefhebberij* van litcratoren te beschouwen,
reden waarom met een bescheiden honorarium volstaan kon worden.'*^ De
firma keerde 50 a 70 gulden uit per deeltje. Dc firma Tjeenk Willink betaalde
voor de " Z W O L S C H E HERDRUKKEN* in de beginjaren ongeveer hetzdfde,
maar daar kwamen dan nog redactiekosten bij. Die redactie kreeg gemiddeld
50 gulden per uitgave. In latere brieven is sprake van hogere honoraria. O o k
uitgever Suringar betaalde 50 a 100 gulden per deeltje, cen "dagloonershonora-
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riuni" vond zijn redacteur Verwijs.'^' Beter betaald waren de medewcrkcrs
van Krusemans reeks " B U I T E N L A N D S C H E KLASSIEKEN*. De meesten krcgen
70 a 100 gulden voor hun vertaling, die overigens naar hct zich laat aanzien
bewerkelijker zullen zijn geweest dan een tekstbezorging voor het " P A N T H E O N * . J.J. L. ten Kate kreeg voor zijn Tasso-vertaling zelfs 350 gidden.

S A M E N S T E L L I N G U O O R EEN UITGEVER

O m v a n g , uniforme uitvoering, auteursrechtcn en honoraria waren dus dc
puntcn die de uitgevers van klassiekenreeksen in de gaten hidden. Maar op
wat voor manicr sdectccrde de uitgever die gccii redactie had gcformecrd, de
delen voor zo'n reeks? De enige redactieloze klassiekenreeksen waarvan op
grond van brieven ccn becld van de sdecticcritcria kan worden gcreconstrueerd, zijn Krusemans " B U I T E N L A N D S C H E KLASSIEKEN* en het " K L A S SIEK, L E T T E R K U N D I G

PANTHEON*.

Kruseman, zo blijkt uit de brieven, het zich adviscren door met name
J . W . N . Mosselmans en M.P. Lindo. Uit een reactie van Lindo valt op tc maken wat Kruseman zich bij een verzamcling klassieken voorstelde.'"* Hij had
Lindo geschreven dat het zijn voornemen was met een paar nummers Grickse
en Latijnse poezie tc beginnen, met daarnaast enige "nieuwere classici*. Dc namen die hij genoemd moet hebben, en waar Lindo op reagcerdc zijn: Homerus
(±800 vG.), T. Tasso (1544—159.^), M, Claudius (1740—1815), L. Sterne
(1713—1768), F. de Fenelon (1651—1715), A.R. Lesage (1668—1747) en J.
Swift (1667—1745). Met uitzondering van Lesagc's Gil Bias en Fendons Telemaqne (volgens Lindo respectievelijk "kostelijk* en »uitgcleetd«) heett Kruseman deze auteurs ook in de serie opgenomen.
Opvallend aan deze eerste sclectie is de rclaticve oudheid van de genoemdc
schrijvers en hun werk. Het zijn titels van een voorbije tijd. Het lijkt er dan
ook op dat Kruseman in deze fase van zijn plan het klassicken-bcgrip k o p p d d e
aan "de ouden*. Klassiek was dat wat overgeheveld was uit een tijdperk dat
aan de romantick was voorafgegaan, waar zowcl "antieken*, zestiende-, zeventiende- en achttiende-eeuwse auteurs bij hoorden. Hij schreef dan ook in
zijn aankondiging dat zijn klassieken de werken warcn "van hooge waarde, die
den proef van den tijd hebben doorstaan en tot modellen zijn geijkt*."*' Hiervoor is al besproken dat Kruseman van Mosselmans het advies kreeg om ook
»populaire klassieken" in de recks op tc nemen (p. 129). Lindo voegde daar aan
toe dat de nieuwere auteurs voor dit doel geschikt warcn. Hij pleitte voor
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werk van Dickens en Baronesse Beck waarover hij schreef: "Maar, zult gij
zeggen, dat is nog geen klassiek werk — ik stem het u toe — maar het zal klassiek worden — is een onderwerp van den tijd & als geschiedkundig gedenkstuk van het grootste belang.* ' '' Deze twee auteurs verschenen niet in de
reeks. Wel nam Kruseman in 1856 een vertaling op van Longfellows Evangeline, dat in 1847 voor het eerst was verschenen. N o g meer "nieuwere* titels
volgden, bij voorbeeld Tegners Frithiofs sage (eerste druk 1825), en Macaulay's
Historische en letterkundige schetsen (eerste druk 1843). Het was aanvankdijk
Krusemans voornemen om ook werk van Sir Walter Scott, te beginnen met
Ivanhoe, op te nemen. In de aankondiging van 1852 staat Ivanhoe nog vermeld.
In latere advertenties niet meer, want Kruseman had de werken van Scott in
een afzonderlijke serie ondergebracht. Kruseman liet veel zorg besteden aan de
bewerking van de delen uit de reeks. Zo zouden ook zijn vcrtalingen »tot in een
later geslacht als klassiek in onze letterkunde gcijkt* zijn.'*' D e " B U I T E N L A N D S C H E KLASSIEKEN* warcn bedocld o m lang mee te gaan.
Het "KLASSIEK,

L E T T E R K U N D I G P A N T H E O N * werd samcngestcld door

achtereenvolgens uitgever H . A . M . Rodants en de firma W.J. Thieme & cie.
R o d a n t s had daarvoor regelmatig advies gcvraagd van J. van Vloten, maar
deze stond niet als redacteur geboekt in prospectussen of op het omslag. H e t
is niet bckend hoe de uitgever na het overlijden van Van Vloten in 1883 de
deeltjes selecteerde. Nadat W.J. Thieme & cie in 1891 het " P A N T H E O N * had
overgenomen van de firma Rodants, werden verschillcnde litcratoren aangeschreven voor medewerking. C.H.Ph. Meyer, de eerste die voor Thieme een
"PANTHEON*-deeltje bezorgde, had een aantal geschiktc kandidaten voorgedragen.''* Van de aangcschrcven personen kwamen vervolgens brieven binnen met ideeen voor de reeks. De gebruikelijke gang van zaken was, dat de
firma deze voorstdlcn weer liet beoordelen door andere litcratoren. Belangrijkste vraag daarbij was of men het deeltje voor het onderwijs geschikt vond.
Het " P A N T H E O N * sloot aan bij wat er op de scholen behandeld werd en de
firma nam daarbij geen risico's. De deeltjes moesten "bekende en getrokken
Ned. schrijvers* bevatten, alleen dan zou de verkoop voldoende zijn.'"'^ Een
deeltje met werk van Laurens Read werd afgewezen, omdat het »niet bijzonder zou verkocht worden*."^ Vondcls Samson en werk van Bellamy k w a m e n
nict in aanmcrking omdat ze niet populair gcnocg zouden zijn."^' En een
uitgave van D e Genestct in het " P A N T H E O N " werd in eerste instantic »uit
c o m m e r c i e d oogpunt door dc firma Thieme verworpen [.. .]*, vermoedelijk
o m d a t De Gencstet al door de second-hand handelaars in een goedkope uitgave op de markt was gebracht.'"'' Uitgave van de deeltjes plande de firma
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Vier Liitvoeringen van het "KiASSiFK. I.ETTFRKUNDK; PAN 1 HLtjN'^ op een rij. De eerste twee
exemplaren waren uitgegeven door 11. A.M. Roelants, uitgever te Schiedam, de twee
daarnaast door uitgever W.J. Thieme &' cie (die de reeks in T891 had overgenomen). Geheel
links de vroegste verschijningsvorm: een in blauw papier genaaid exemplaar van het
honderdstenunimer, dat in 1870 verscheen en E.A. Borgers Dichtcrlijlii'nalateuschaphGv^ttc.
Daarnaast een herdruk (ingenaaid, zachtgeel papieren omslag) uit 1884 van nummer 82
uit deze reeks, BloemU'^in^ van lie werkt'ti I'afi dichters dcrucj^cuticndc ccun' IV, dat opvallend
genoeg in advertenties en fondslijstjes geboekt staat als "Bjoemlezing van de werken van
Nederlandsche dichters der negentiende eeuw<< (curs, van mij).
Daarnaast een herdruk van nummer 30 waarin oorspronkelijk drie, later Twee blijspeien van
P. Langendijk waren opgenomen, en wel De wiskuustenaars en Papyrins. bezorgd door
C.H.l'h. Meyer. I3itin grauw papier genaaide deel verscheen in 1903. Tenslotte degchonden
uitvoering (zwart met grijs) van het HPANTHEON" zoals dat omstreeks 1900 verkrijgbaar was.
Het afgebccldc deel bevatte een herdruk van nummer 18, P.C. Hootts Granida bezorgd door
F.A. Stoett, vermoedelijk uit 1905. Uuerstrechtseen winkelbiljetz.j. Coll. Bibl. vandcVer.

r o n d d e z o m e r , z o d a t bij a a n v a n g v a n het n i e u w e s c h o o l j a a r o o k n i e u w e
»PANTHEON«-deeltjcs bcstcld k o n d e n w o r d e n .
W a t d c t e k s t b e z o r g i n g betreft w a r e n er v o o r

»PANTHl=ON"-mcdcwerkers

g e e n d u i d d i j k e r i c h t h j n e n . H e t e n i g e w a a r de u i t g e v e r o p a a n d r o n g was h a n d h a v i n g v a n d e s t a n d a a r d o m v a n g v a n een » P A N T H E O N " - d e e l v a n 8 vcl. D e
r e e k s k a n i p t e m e t ccn slcchte r e p u t a t i e die h e t g e v o l g w a s v a n de v r o e g e r e
m e d e w e r k i n g v a n J. v a n Vloten. D e z e v o o r m a l i g c h o o g l c r a a r w a s na cen c o n flict in 1867 a m b t e l o o s en leefde m i n o f m e e r v a n de p e n . V o l g e n s s o m m i g e n
w a s hij m e t d e t e k s t b e z o r g i n g v a n de »PANTHEON«-deeltjes

onzorgvuldig

o m g e s p r o n g e n . Hij z o u de g e w o o n t e h e b b e n g e h a d d a t g e n e w a t hij nict b c g r e e p , te s c h r a p p e n . " " Zijn collega E e l c o V e r w i j s , die zelf t w e e series o n d e r
zijn h o e d e h a d , p a r o d i c e r d e V a n V l o t e n s w c r k w i j z c in dc b r o c h u r e Win
manne dieglierne

men

cnoUen vercoopt enegoede hoerde u i t 1878.

W . J . T h i e m e & cie w i l d e het » P A N T H E O N « w e l v e r b e t e r e n , m a a r alleen als
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De Uitgever H. A. M. R O E L A N T S , te Schiedam, heefl in de meeste
BoekwinkeU verkrygbaar gesteld onder den titel van:

KLASSIEK, LETTERKpDIG
EENE GOEDKOOPE UITGAVE, IN 32°. FORMAAT,
Van <je belangriikste tlcdtrUadlchc Verken i i Prozi en Poiiij, die ledert de 16' eenv IKI li(lt ugen.

OORSPRONKELIJKE SPELLINS.
IN nEZE VERZAMEUNG ZULLEN VOORKOMEN WEHKEN VAN:
Bellamy, Bilderdyk, Cats, van Effen, HoofI, Hnygens, Langendyk,
Loosjes, van Merken, Pool, Styl, Vondel en vele anderen.

Prijs oU Cents
ieder deel, dat op zich zelf compleet is, en ook afeonderlijk wordt verkoekt.
dat "Op een koopje* kon."-'* De uitgever probeerde het imago van de recks op
te vijzelen, maar om financide redenen pakte hij de zaak niet structured aan.
In eerste instantic werkte hij voornamelijk met reeds bestaande edities, die hij
herdrukte. Hij koos voor editics uit concurrcrende reekscn, of voor een exemplaar van een vorige druk uit zijn eigen reeks, wat vaak niet in het v o o r w o o r d
gemeld werd. In het geval van Huygens' Korenhloemen nam hij wel een oude
uitgave, maar dat was alleen maar omdat de oude »PANTHEON*-editie tijdens
de verzending per post verloren was gegaan."^' Hij liet de tekst doorgaans wel
door een deskundige nazien. Een goede zet was ook het aantrekken van de m e dewerking van F.A. Stoett, die als tekstediteur goed bckend stond.'*'' Stoett
werd voortdurend tot grote spoed gemaand. De uitgever was bang dat klanten anders naar ccn concurrcrende recks zouden grijpen.
Vanwege de slechte reputatie van de oude "PANTHEON«-deeltjes kreeg de
uitgever veel kritiek op zijn handdwijze. Vooral Van Vlotens

Warenar-editie

had nict herdrukt mogen worden, schreef diezelfde F.A. Stoett in De Nederlandsche spectator. Deze Warenar-editie bracht de studie van klassieke schrijvers
»in diskrediet*, vond h i j . ' " Hct lijkt crop dat de uitgever na deze scherpe recensie van een van zijn adviseurs zijn koers wijzigde en vaker de oude drukken
als basistekst gebruikte.
Al in het eerste jaar maakte de firma bckend ook schrijvers uit de middeleeuvven, uit de achtticndc en uit de negentiende eeuw in de reeks te willen o p nemen. Enerzijds was dit het gevolg van veranderingen binnen het onderwijs,
waarover in een vorige paragraaf gcsproken is. De midddeeuwen waren in
hct laatste kwart van de negentiende eeuw een geaccepteerd onderded van de
literatuurles geworden. Maar ook spceldc mee dat het "KLASSIEK, L E T T E R -
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KUNDlG PANTHEON" ccii bchuigrijkc concurrent had ill de " Z W O L S C H E HERD R U K K E N * , die zich cveiimin tot de zeventiende eeuw beperkte. Daarentegen
twijfeldc dc firma W.J. Thieme over kluchten en blijspclen. Toen de serie nog
bij Roelants uitgegeven werd, waren Bredero's Spaansche Brahander en Hoofts
Warcnar in de reeks opgenomen. Dc nieuwe eigenaar was op dit p u n t voorzichtiger: »Ecn klucht van Coster. Bcrnagic of Assclijii uit te geven zou voor
sommigen i/d lande aardig zijn, maar op school zouden dc meesten er niet aan
denken om ze te gebruiken.""'"' O o k uitgever H. Suringar voelde niet veel
voor de kluchten. In zijn reeks " N E D E R L A N D S C H E KLASSIEKEN" waren eveneens de Warcnar en de Spaansche Brahander 3\ uitgegeven, maar een derde klucht
wees hij af. Huygens' Trijntjc Cornells verscheen niet in dc reeks o m d a t hij hct
stuk plat realistisch en »vui]« vond."'' I lij schreef aan zijn redacteur »waar wij
ecu keur geven van klassieken zou ik liefst die stukkcn geven welke eer guiistige dan ongunstige impressies nalatcu" waarop E. Verwijs antwoordde: »ik
schrijf niet voor bewaarschooltjens*.'™ In de " Z W O L S C H E HERDRUKKEN*
verschenen wel meer kluchten en blijspclen, maar het vernieuwde " P A N T H E O N * ging hicrin dus nict nice. Pas in 1935 zou eriii het " P A N T I I E O N " weer
een klucht verschijnen.
Deze uitgevers achtten de kluchten niet geschikt voor de school, en vonden
dat het genre toriide aan de waardigheid van cen klassiekcnreeks. In het klimaat van beschaving en cultured nationalisme, waaraan de Nederlandse klassieken hun opgang dankten, pasten de kluchten niet. Wanncer ze bestudeerd
werden, dan was dat omwille van de wetenschap. Het genre was overigens
wel in trek bij dc redcrijkers. Zoals al eerder is opgcmcrkt hadden d e rederijkerskamers zich in de tweede helft van dc negentiende ccuw ontwikkcld tot
een minder hoogverheven soort amateurtoneel. Voor deze doelgroep werden
nieuwe kluchten tezanien met treurspelen in serievorm uitgegeven. J. Schuitemaker gaf bij voorbeeld dc " B I B L I O T H E E K VOOR R E D E R I J K E R S . V E R Z A . M E -

LING V A N D R A M A ' S , T O O N E E L EN liLlJSI'ELEN IN ACHT DEELEN" llit.

SAMENSTELLING DOOR EEN REDACTIE

Wanncer een serie door een redactie van een of meer personen werd samcngestcld, dan liet dc uitgever niet na dat feit te vcrmclden. De namen van de redacteuren werden op de titelpagina en in dc prospectussen genoemd, vaak met
een verwijzing naar hun kinetic in het maatschappelijk leven. Deze tunctie was
doorgaans een baan in het onderwijs, bij voorbeeld als leraar Nederlands. Er
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waren redacteuren die zelf alle delen van de reeks bewerkten, zoals G. Velderman deed voor zijn " B I B L I O T H E E K VAN N E D E R L A N D S C H E KLASSIEKEN*.

Andere redacties schreven ook medewerkers aan of wachtten op ongevraagde
bijdragen. Bij Tjeenk Willinks " Z W O L S C H E H E R D R U K K E N * k w a m e n bij
voorbeeld veel ideeen en ongevraagde inzendingen binnen. Dit had te maken
met het imago van de serie en haar redactie. Het was een reeks met een duidelijk gezicht, zoals nog zal blijken.^"' De vroege series, die omstreeks 1850 w a rcn begonnen, misten zo'n profilering. Ze hadden geen redactie en ook werd
in de prospectus geen programma geformuleerd. Dit had te maken met het g e geven dat deze vroege series niet specifiek voor het onderwijs bedoeld warcn.
D e latere reeksen hadden wel ccn profilering, al was deze niet altijd zo herkenbaar als bij de " Z W O L S C H E HERDRUKKEN*. De profilering hield verband met
de opvattingen binnen die redactie over de taak van het literatuuronderwijs en
de functie van de klassieken. Dergelijke overwegingen lieten hun sporen na in
dc keuze van de delen voor de reeks. Andere criteria die veel voorkwamen,
h i d d e n verband met de verkoopbaarheid van de uitgaven of met tactische
overwegingen ten opzichte van collega's en concurrcrende reeksen. D e sdecticcritcria van de verschillcnde redacties zullen in de volgende paragrafen behandeld worden.

REDACTIE

VERSUS

UITGEVER

D e redactie van een klassiekcnreeks zal doorgaans op het kompas van haar
eigen smaak gevaren hebben, maar daarover leest men in dc correspondentie
van redacteuren zeiden lets. Slechts af en toe komcn redacteuren uit voor hun
eigen smaak. Eelco Verwijs had hct over dc zijns inziens "beste blijspclen*
toen hij Trijntje Cornclis, Warenar en de Spaanschen Brahander voorstelde.^°^
G. A. Nauta bekende »anti-Vondeliaansch* te zijn en brak een lans voor Jacob
C^ats, "die waarachtig wel verdient wat opgeheven te worden uit zijn diepen
val.*^°^ Verwijs wilde juist geen Cats, vanwege diens »kwalijk bedwongen
geilheid*.^'''' M . P . Lindo prees bij uitgever Kruseman elk voorstd aan als het
mooiste en klassiekste bock dat er bestond. Maar hij had slechts een adviserende functie, Kruseman zelf bepaalde de samenstelling van de " B U I T E N L A N D S C H E KLASSIEKEN". Allccn dc rcdactcur van de " N E D E R L A N D S C H E
D I C H T E R S * liet het criterium van de eigen smaak ook tegenover de buitenwacht voorop staan. Albert Verwey koos voor deze reeks zoveel mogclijk
voor »de mooie regels* uit het werk van een auteur en hij liet deze ook nog
eens gecursivcerd afdrukken.^"^
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Een vcrklaring voor het slechts spaarzaam bdijden van de eigen smaak en
voorkcur kan zijn dat er onder redacteuren, of tussen redacteur en uitgever,
een bcpaaldc consensus heerste over wat »niooi" of "klassiek* was en wat niet.
Maar het kan ook zijn, dat dc eigen smaak of voorkcur er niet zoveel toe deed.
Want de door redacteuren meest genoemdc criteria zijn pragmatische argumenten zoals de geschiktheid voor hct onderwijs en de verkoopbaarheid van
dc titels.
Dat de "verkoopbaarheid" tegenover uitgevers vaak genoemd werd is wel
begrijpelijk. De redacteuren moesten er immers voor zorgen dat de reeks nict
vanwege cen slcchte verkoop gestaakt werd. Zij benadrukten tegenover de
uitgever dus de verkoopbaarheid van de geselccteerde titcls. »Ecn ieder valt
erop" prees Verwijs Hoofts Warcnar aan bij zijn uitgever.'"'' T o e n Tjeenk
Willink vanwege ecu tegenvallende verkoop in het eerste jaar van dc " Z W O L SCHE H E R D R U K K E N * dreigde dc uitgave te stakcii, schreven de redacteuren
aan elkaar: »Wij zullen hem nu zien over te halen, dat niet tc docn en hem
proponecren nog een zestal nummers behelzende vedgdezen stukkcn tc
geven, b.v. Leeuwcndalers door Vercoullie, Warcnar door u, Spaansche
Brahander door Ten Brink.""'''' En aan de uitgever werd over de sclectie
gezegd: "Overigens zijn deze iiommers die, welkc hijiia wonder uitzondering. op
ii//('gymnasia en H.B.S.'S worden gebruikten van welke hct debiet zoo goed als
zeker is |.. .|«.'°'' De redactie van de " Z W O L S C H E H E R D R U K K E N * bleef doordrongen van de noodzaak van een goede verkoop. Ook in brieven aan de
redacteuren onderling werd er bij de sclectie dikwijls op gewezen »dat dit
nummers moeten zijn, die in commercii^len zin gaan*.""''' Kennelijk zat na het
dreigement van Tjeenk Willink de schrik er goed in.
Of redacteuren van andere series tegenover elkaar dit criterium ook gebruikten. kon uit dc correspondentie niet worden opgemaakt. De enige mcervoudige redactie waarvan enkele onderlingc brieven bewaard gebleven zijn, is de
redactie van de " B I B L I O T H E E K VAN M I D D E L N E D E R L A N D S C H E L E T T E R K U N -

DE«, die een tijdlang bestond uit H.E. Moltzer, J. te Winkel en J. Verdani.
Vreemd genoeg is in deze correspondentie de " B I B L I O T H E E K "

nauwdijks

onderwerp van gesprek."'" Het kan zijn dat er mondcling overleg gcvoerd
werd.

DE

REDACTIE

EN

II E T

ONDERWIJS

De ideeen over dc geschiktheid voor het onderwijs waren gerelateerd aan de
opvattingen van dc redactic over de tunctie van dc literatuurstudie. Zoals op
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bladzijde 112 uiteengezet is, was er op dit terrein sprake van een verschuiving
van een taalkundige benadering, via een waardering vanwege het nationale en
beschavcnde karakter, naar een meer historisch-esthetische bestudering van de
klassieken. Deze zwaartepunten zijn te herkennen in de wijzc waarop de
redacties de verschillcnde series samenstelden. Wanneer men op zoek gaat
naar de grote lijnen (en daarbij noodgedwongen gencraliseert) dan blijkt E.
Verwijs van Suringars " N E D E R L A N D S C H E KLASSIEKEN* de taalstudie nog
voorop te plaatscn. Ten Brinks " N E D E R L A N D S C H E CLASSIEKEN* de nationale en beschavcnde functie, en de " Z W O L S C H E

HERDRUKKENa-rcdactic

vooral dc litcrair-historischc betekenis en de gevoelswaarde.^"
Verwijs zegt in zijn aankondiging uit 1863 dat het dc bedoding is dat de leraar zijn serie zal gebruiken »om zijne discipels op verschillcnde verschijnsels
in onze taal opmerkzaam te maken, b.v. van grammaticale vormen, die bij hen
|d.i. de klassieken, Ik] nog voorkomen, en nu afgesleten of verdwenen zijn.*
Voor dit docl zal hij de mooiste stukkcn uitkiezen. Daarnaast laat Verwijs blijken dat hij oog heeft voor de beschavcnde werking van de klassieken, wanneer
hij schrijft: "[.. .] men moet den schoonheidszin o n t w i k k d e n , de harten der
jeugd ontvangbaar maken voor al wat goed en edcl is [...].* '"^
Jan ten Brinks programmatische woorden op de prospectus voor dc " N E DERLANDSCHE CLASSIEKEN* geven aan dat naar zijn idee de klassieken vooral
nuttig warcn vanwege hun nationale en beschavcnde inhoud: "[...] nicmand
kan ontkennen dat de ware cosmopohtische beschaving begint met volledige
kennis der nationale*, schreef hij in 1890.^''
De redactie van de " Z W O L S C H E HERDRUKKEN* wilde stukkcn opnemen die
"niet alleen taalkundige, maar ook letterkundige waarde* hadden.^'* Het was
de bedoding de oudere literatuur tot het hart tc laten spreken, »ze zo voor de
lezer te brengen dat hij zich werkdik op verre afstand voelt en zich toch op een
bijzondere wijs voelt aangedaan, met een poetische bekoring van vreemdeigen menselikhcid [. ..]«"^ Een van de redacteuren schreef aan zijn collega dat
er meer "volksaardige* literatuur moest worden opgenomen in de " Z W O L SCHE HERDRUKKEN*: "Wat is het toch een onzin om alleen maar, of ook
vooral die enkele grote poeten Hooft, Vondel te lezen.*'^"'
De verschillcnde invalshoeken van waaruit de klassieken onderwezen werden, zijn dus wel in de programma's van deze klassiekenseries terug te vinden,
maar de ene invalshoek sloot de andere niet uit. Rest nog de vraag in hocverre
de sclectie door de uitgangspunten beinvloed werd. De redacteur van de " N E DERLANDSCHE KLASSIEKEN", E. Vcrwijs, liet zich waarsehijniijk door zijn
beginsden leiden toen hij besloot om een fragment uit Hoofts Nederlandsche
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historien in de serie uit te geven. In de inleiding op dit werk benadrukt hij
Hoofts positie als eerste sericuze historiograaf in dc landstaal. »Het proza
houdt gdijkcn tred met de beschaving [...] het proza is de taal in haar ganschen
omvang*, verantwoordde hij zijn keuze."''
L^at Ten Brink zijn nationalistische uitgangspunten scricus nam, blijkt uit
de keuze van A. Loosjes' Het leven van .Maurits /j/ii.^/iijjcr (1814) als eerste deel in
dc reeks. Dit bock, dat wel de eerste Nederlandse historische roman wordt
genoemd, geeft cen geidealiseerd becld van dc Gouden Eeuw en was o m die
reden tijdens de Franse ovcrhcersing verbodcn. Het bock kon omstreeks i8go
voor vclen gelden als een "nationale klassieker" . Er werden nog vier decltjcs aangckondigd met werk van Wolff en Deken {Sara Burgerhari en Willem
Leevend), Bilderdijk {Ronuwcen en halladen) en Langendijk {Zeven

hlijspehu).

Maar Ten Brinks serie werd 0111 oiiduidclijke redenen al na het eerste dccl
gestaakt.
Wat de kcuzc van dc redactie van de " Z W O L S C H E H E R D R U K K E N * betreft,
valt op dat er tot 1900 in vergdijking met andere reeksen veel aan kkichten en
blijspclen werd gedaan. Wanncer we dit gcmakshalve de "volksaardige litteratuur" nocmcn, dan vallen vicr van de ncgen titels in dczc categoric. O o k onder
dc niet-gerealiseerde plannen nam het "volksaardige* een bclangrijke. plaats
in.~'^ De stukkcn werden in de reeks voorafgegaan door cen essay van de bc-

Dc »Zvf OLSCHE HHRURUKKEN ill drie uitvocringon. Links dcstctiiniig gebonden vorm
\v,iarmee de reeks haar entree maakte, grijs met goud. Afgebeeld is het m 1894 verschenen
achtste dccl, dat I. da Costa's Wachter, wat is er van de nacht, Ha^i;ar e.a. bevatte, bezorgd door
j.H. van den Bosch. In 1911 zag dc recks cr heel anders uit. Hicr afgebeeld is hct in grocn met
zwart Imnen gebonden 25e deel, dat P. A. dc Gcncstets i'antasic en De .\/ii///)nt7 bezorgd door
C Engels bevatte. Rechts een ingenaaid exemplaar van dec! 22, uit 1904 met hctzelfdc
bandonfwerp, dat doorJ.G. Veldheer was ontworpen. In dit dccl was Gewijdepee:::ie van
W. bilderdijk opgenomen. bezorgd door P. Kat i'zn.
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werker waarin onder andere aandacht werd besteed aan de cultuur-historische
achtergrond van het stuk. In hocverre dc gckozen stukken tot het hart van het
negentiende-eeuwse publiek spraken, is natuurlijk moeilijk na te gaan. O p v a l lend in de " Z W O L S C H E HERDRUKKEN* is verder de aandacht voor negentiende-eeuwse auteurs als Potgieter, De Genestet en Multatuli, die vooral na
1900 in de reeks verschenen. Die keuze van de redactie hangt misschien samen
met haar waardering voor dc Tachtigers en de wegbereiders daarvan. Zij
wilde zelfs een bundel Tachtigcr-poezie in de reeks opnemen, waarvoor
Frederik van Eeden aangcschrcven werd. Maar deze wilde niet meewerken. ^"^

DE R E D A C T I E EN DE G O E D E Z E D E N

Kluchten waren binnen elke redactie, zelfs die van de " Z W O L S C H E H E R D R U K K E N * , voorwerp van discussie. Ze werden wdiswaar interessant, maar ook
vaak onzedelijk gevonden. Soms twijfeldc een redacteur aan de klassieke status van een blijspcl. "Om met Asselijn tc beginnen, dczc behoort niet tot onze
klassiekcn.* beweerde Eelco Verwijs met grote stelligheid.^^° OVCT dezelfde
auteur schrecfJ.H. van den Bosch: "Met uw Asselijn dweep ik, maar ook hem
kan men nict over alle gesterntcn lezcn.*^^' De zedeloosheid van dc kluchten
maakte ze voor onderwijsdoelcinden ongeschikt. Bredero's Spaansche Brahander lag om die reden gevoelig. »Den Brahander beschouw ik voor de scholen
geen goed boek [.. .]*, schreef Eelco Verwijs. Hij was zelf bijzonder gei'nteresseerd in kluchten en blijspclen. Al in i860 bezorgde hij een wetenschappelijke
uitgave van Dit sijn X goede hoerden, hetgeen hij in het voorwoord omstandig
verdedigde.''" Volgens Verwijs waren de kluchten de Nederlandse variant
van een internationaal cultured verschijnsd uit een voorbije tijd. Het was erfgocd dat niet verloren mocht gaan. In zeddijk opzicht waren de kluchten niet
verderfdijker dan de romans van Eugene Sue en Paul de Kock, maar voor het
onderwijs vond hij ze niet geschikt. Het was waarsehijniijk de aanwezigheid
van vrouwclijke Icerlingen die hem zorgen baarde. Toch vond hij dat de
Spaansche Brahander in zijn " N E D E R L A N D S C H E KLASSIEKEN* opgenomen
moest worden. Ieder deel immers was afzonderlijk verkrijgbaar zodat de
scholen zelf konden uitmaken welk dccl ze wilden gebruiken en welk niet. "Indien op den titel van dit stukje der Nederlandsche Klassieken met groote letters
gedrukt stond: Lectuur voor Nederlandsche Vrouwen en Jonkvrouwen dan zeker
verdiende mijne Lidewijde-achtige schaamtdoosheid een duchtige kastijding
[...]«. De leraren wilde hij dit interessante erfgoed niet onthouden: »mits zij
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die boeken maar niet laten dicnen tot vcrderc 'ontchrchristening' — spreck dit
vcrschrikkehjk woord uit met zooveel mogelijk in de keel rochelende ch's —
van onze reeds in een ' p o d van materialisme verzonkene'jeugd*, zo voegde
hij er sarcastisch aan toe.^^^ J.H. van den Bosch van dc " Z W O L S C H E HERDRUKKEN* merkte op dat ook hij de Brahander niet in zijn vierde klas zou kunnen lezen, want : "ik heb er tweejonge dames onder mijn gehoor en een bende
van zestien schalkcn van jongens.*""* D e Spaansche Brahander verscheen uitcindelijk wel in Verwijs' serie, maar niet in de " Z W O L S C H E H E R D R U K K E N " .
Asselijn daarentegen verscheen wel in de " H E R D R U K K E N " .
Dat de redactie van dc " Z W O L S C H E H E R D R U K K E N * voorzichtig w a s als het

om de goede zeden ging, hing samen met het onzekerc voortbestaan van dc
reeks. Daar hoefde Verwijs zich geen zorgen over te maken, zoals blijkt uit de
brieven die hij van zijn uitgever ontving.'''' O o k speddc misschien m e e dat ten
tijde van hct verschijnen van de BZWCJLSCHE H E R D R U K K E N " meer meisjes de
H.B.s. bezochtcn, dan toen Verwijs zijn serie uitgaf, namclijk zeven in 1875, tegen 254 in 1895."'' De redactie van de " Z W O L S C H E H E R D R U K K E N * zag zich
genoodzaakt bepaalde kluchten af te wijzen: »'t moct verkoopbaar zijn. Zo
ook de kluchten. Trijntje Cornclis is magnifick maar niet voor de school*."''
Ook in Verwijs' reeks verscheen dit werk niet.
Hoofts Warenar verscheen wel in beide series. Volgens Verwijs w a s dit blijspcl "minder aanstootdijk* dan dc Spaansche Brahander.^'* Anderen hidden
desondanks hun twijfds, want toen in 1881 herdacht werd dat Hooft 300J3ar
geleden geboren was, stond juist de Warcnar ter discussie. Het stuk zou tijdens
de fecstclijkheden worden opgevoerd, maar volgens vclen was zowel de intrige als het taalgcbruik niet erg verheftend. J. A. Alberdingk T h i j m wilde dc
Warcnar aan de negentiende-eeuwse normen aanpassen en hij kreeg van verschillcnde kaiiten, bij voorbeeld van Busken Huet, bijval.^'"' f^oor de commotie stond dit stuk natuurlijk volop in de bclangstdling, zodat uitgave zakelijk
gezien interessant zou zijn. De Warenar verscheen in verschillcnde klassiekenreeksen.
De argumenten die dc redacties hanteerden wanneer cr over de opname
van een klucht werd gcsproken, laten zien dat men er van uitging dat dc reeksen bovenal op school gcbruikt zouden worden. Klassiekenreeksen die niet
specifiek bedocld warcn voor het onderwijs werden minder gehinderd door
zcdclijkhcisoverwcgingen. Kruseman nam bij voorbeeld in de reeks " B U I T E N L A N D S C H E KLASSIEKEN" Ficldings Tom Jones op, hocwel hct boek als scabreus bckend stond. Zijn adviseur M.P. Lindo schreef hem over dit werk: »'t
mooiste boek dat bestaat [...] maar hier en daar wat schuins voor de igeeeuw!
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Echter nict crger dan Sterne! Als^^y het aandurft — ik ben uw man — en als wij
in den voorrede zeggen dat het gcen boek voor dames is — dan lezen zij het
zeker. [...] Klassiekis die!«.^^°Kruseman durfdehet aan, zodat

Tomjonesinde

»BuiTENLANUSCHE KLASSIEKEN" verschccn. Ook Sterncs Tristram Shandy
k w a m er in. Lindo adviseerde Kruseman wel om bij de bewerking van Tristram »de ergste uitdrukkingen te verzachtcn; hetgeen zeer goed gedaan kan
worden zonder dc getrouwhcid der overzetting te bcnadeelen — maar de
zaken zelf moeten onveranderd blijvcn«/^' Kruseman had in zijn prospectus
»onverminkte overzettingenn aan het pubhek beloofd.

TACTISCIIE

OVERWEGINt;EN

VAN

DE

REDACTIE

Niet alleen de goede zeden, ook politieke en religieuze kwesties hadden
hun weerslag op de samenstelling van een reeks. Juist omdat er geen aparte
klassiekenreeksen voor katholieken of protestanten waren, was het zaak bij de
samenstelling al met de verschillende richtingen rekening te houden. De middelbare school-opleidingen waren veelal neutraal, wat gezien het protestantse
overwicht neerkwam op »protestants-christclijk<c. Tot 1900 was er maar een
»verzuilde« H.B.S., namelijk een katholieke met 200 a 300 leerlingen.^'^ Veel
uitgevers zullen deze doclgroep te klcin bevonden hebben. De series met meer
eigentijdse literatuur waren wel vaak van het etiket »katholiek« of »protestant«
voorzien, zoals in het volgcnde hoofdstuk nog zal blijkcn.^" Maar bij de klassiekenreeksen was dat nict het gcval.^^'' De redacceuren wilden dus geen bevolkingsgroepen kwetsen of buitensluiten. O o k hier biedt het archief van dc
»ZwOLSCHE HERDHUKKEN« oudcrsteunend matcriaal, maar er zijn voldocndc
aanwijzingen dat uitgevers en redacteurcn zich in het algemecn rekenschap
gaven van de i>verzuiling«.^" De redactie van de » Z W O L S C H E H E R D R U K K E N "
besloot af te zien van uitgavc van Samuel Costers Iphigenia (1617) om de protestants-christelijke scholen niet van de reeks te vervreemden.^^* Het stuk stond
bekend als anti-calvinistisch. De uitgavc van een deel met fragmenten uit M u l tatuh's wcrk was op zichzclf al bcdoeld om het verzuilde ondcrwijs tegemoet te
komen. Geen enkele confessionelc school zou immers het vollcdige werk van
Multatuli in huis kunnen halen, mccnde de redactie. Het bleek cvenwel nog
lastig genoeg om uit zijn ocuvre een kcuzc te maken die zo min mogelijk groeperingcn zou kwetsen. »Telkens zit je met het geloof en de kuizigheid in de
war« verzuchttc de tekstbezorgerJ. Prinsen.^"
Een andcr tactisch argument dat bij de samenstelling van een reeks werd ge-
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hantccrd, was de vraag of cr al andcre cditics van dc tekst voorhanden waren.
Sommige rcdactcuren gcbruiktcn dc scric om nog nict eerder gepubliccerdc
werken uit te brengen. Het ging daarbij mecstal om middclccuwsc manuscripten, die immers in dc jaren veertig een belangrijke aanzct tot het uitgeven
van reeksen waren geweest. Dczc functie van de serie-formulc was blijven
hangcn. Dc » B I B L I O T H E E K VA.N M I D D E L N E D E R L A N D S C H E L E T T E R K U N D E «

nam bij voorbceld verschillende onuitgcgcven handschrittcn in dc sclcctie op.
Daarondcr bevonden zich losse t'ragmcntcn die waarschijnlijk vooral als curiositeit interessant gevondcn wcrdcn. En uit het »Bericht« van E. Vervvijs dat dc
eerste uitgavc v a n J . B . Wolters »KLASSIEKEN DER N E D E R L A N U S C H E LETTERKUNDE« vcrgezelde, valt op te maken dat deze scric a/i^f/iff/bcdoelde »dc
zcldzaam gewordcn werken« uit dc zevcnticndc ecuw opnieuw uit te geven. In
de lijn van de Duitsc Tauchnitz-edities zou dat vrijwel zonder aantekeningcn
gebeurcn.
Een cnkclc rcdacteur koos voor onuitgcgcven stukkcn om dc concurrcntie
nict in dc wcg tc zitten: »Ik zic nict in | . . . | waarom bijv. wedcwiii en wic weet
voor de hocveelste maal zal uitgcgevcn worden : de Warenar! Leeuwendalcrs!
[...] laten wij dan gcen dubbel werk docn. Dc Klassickcn van Suringar zijn
waarlijk niet zoo duur, Tcrwey's uitgaven ook nict.«""" Zijn hartekreet kreeg
nict vcel bijval.
Vakcr werd een tekst gckozen die juist wel in een andcre uitgavc al voorhanden was. Naarmate de tijd voortschrccd, waren natuurlijk steeds meer klassickcn in bctaalbare vorm uitgcgevcn. Het »KLASSIEK, LETTERKUNniG PANTHF.ONd bij voorbceld tcldc al lOO nummers rond 1880. Maar dat was niet dc
hoofdoorzaak van dc doublures. Er waren twee redcncn c m met opzet een
wcrk te kiczcn dat al eerder (her)uitgegevcn was. Aan dc cnc kant was het
praktisch. Er waren rcdactcuren en uitgevers die een bestaande tekst gewoon
ovcrdrukten. In hoofdstuk 2 werd de Vondel-uitgavc van Roelants/Van Vloten als voorbceld hiervan genoemd. Door een bestaande klassickenuitgave tc
herdrukken speeldc een redactie bovcndien op safe, waar het ging o m de vraag
of ceil klassiekcr al doorgcdrongcn was in het ondcrwijs. Maar andcre, minder
geniakzuchtige, rcdactcuren wilden met een heruitgave de bestaande uitgavc
vcrbctcren of aanvullen.
Eclco Vcrwijs gafin de ONEDERLANDSCHE KLASSIEKEN* een nieuweeditie
uit van het middclnederlandsc Tspel vaitden heiligen sacrainentc vander Nyeuwervaerl, waarvan cnkclc jaren eerder al een uitgavc door C.R. H e r m a n s was
bczorgd. In dc inleiding legde Verwijs uit dat zijn uitgavc als een vcrbctcrde
editie inoest worden bcschouwd.
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De uitgavc van de reeks DZWOLSCHE H E R D R U K K E N « stond als geheel in het
teken van een verbetering van het »PANTHEON«.''^'-' Van de eerste elf nummers
die in dc » Z W O L S C H E H £ R D R U K K E N « verschcnen, zaten er tien ook in het
» P A N T H E O N « . J . H . van den Bosch, rcdacteur van de B Z W O L S C H E H E R D R U K -

K E N " , noemde het » P A N T H E O N « »een dertigcents-bazar, waar iedereen voor
werken mocht en iedereen zijn snipperuur-knoeisels aan kwijt kona.^**" Dat
W.J. Thieme & cie niet de moeite nam om de oorspronkelijke drukken te raadplegcn was mikpunt van zijn kritiek. Maar het » P A N T H E O N « was niet deenige
reeks waarbij men het op dit punt nict zo nauw nam.
Eclco Verwijs adviseerde uitgever Suringar voor zijn Warenar-cdkie de tekst
van de editie M. de Vries, uit 1843 letterlijk over tenemen.^'*' Hij vond het niet
nodig een zeventiende-eeuwse druk van de Warenar te gebruiken. De editie
van De Vries stond overigcns wel goed bekend. Eerder had Verwijs al eens
voorgesteld de tekst af te drukken aan de hand van een gecorrigeerd » P A N THEON«-deel.^''^ Er zijn aanwijzingen dat ook Jan ten Brink, rcdacteur van
A.W. Sijthoffs » N E D E R L A N D S C H E CLASSIEKEN« de teksten op basis van bestaande herdrukken wilde uitgeven. Hij vroeg althans voor dit doel om een
Huygens-deeltje uit Suringars reeks » N E D E H L A N D S C H E KLASSIEKEN« en om
een bloemlezing van Bildcrdijk door J. van Vloten.^""^ De redactie van de
»ZwoLSCiiE HERDRUKKEN" kcerdc zich tegen deze manicr van tekst-editeren. Een van de rcdactcuren van dc recks schreef dat tckstcditic een zaak is van
eerbied, geweten en vertrouwen: »[...] heeft dc bloemlezer de authenticke
stukken wel degelijk geraadpleegd? [... ] Wat heb ik aan u w uitgaaf, als ik nict
weet, als gij niij niet zegt, waar ge uw tekst vandaan hcbt.a schreef hij in een
polemisch artikel naar aanleiding van een nPANTHEONo-deeltje.^'*'' D e
DZWOLSCHE H E R D R U K K E N * grcpcnzoveel mogelijk terug op een oudebasistekst, bij voorkeur dc eerste uitgavc.^*'' O o k werd aandacht besteed aan v a rianten.
De onverbloemdc kritiek van de rcdactcuren van de » Z W O L S C H E H E R DRUKKEN* op hun collega's steekt afbij een andcr selectiecriterium dat de correspondentie over klassiekenreeksen onthult. Want ondanks haar polemische
instelling, hield de redactie van de » Z W O L S C H E HERDRUKKEN« wel degelijk
rekening met collega's. »Geef Terwey Jantje, omdat hij er nu eenmaal aan b e zig is geweest: ik vind het kiesch tegenover hcm.« stelde een rcdacteur voor.^*'''
Het ging hier om Potgietersjdn, Jan«e(/'e en hunjongste kind dat vclcjaren later
niet door T. Terwey, maar door J.H. van den Bosch werd bczorgd. Mogelijk
wilde Terwey niet aan dc »Z WOLSCHE HERDRUKKEN« meewerken omdat hij
zelf rcdacteur was van een klassiekenreeks, namelijk de » B I B L I O T H E E K VAN
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N E D E R L A N D S C H E LETTERKUNDE" vanJ.B. Wolters. O o k bij dc selectie voor
de

»BiBi,roTHEEK

VAN

MIDDELNEDERLANDSCHE

LETTERKUNDE«

was

»kiesheid« ten opzichte van collega's een punt waarmee rekening gchoudcn
werd. Dc redactie weigerde in 1889 J. Bergsma's editie van Kare! ende Elegast
cimdat uitgavc daarvan »cen bijna onoverkomclijke ramp« zou zijn voor een
collega-letterkundige."'"'' E. Kuiper had namelijk juist zijn proefschrift over
Karel ende Elegast afgerond en dat zou in 1890 verschijnen, tcrwiji J. Bergsnia al
doctor was en minder bclang had bij zijn uitgavc. Bergsma's editie k w a m uiteindclijk bij dc concurrent tcrccht en verschccn in 1893 als »KLASSIEK, L E T T E R K U N D I G PANTHEON" nummcT 132. Diczclfdc redactie van dc » B I B L I O THEEK VAN M I D D E L N E D E R L A N D S C H E L E T T E R K U N D E " stond ook als een

man achtcr F. Buitcnrust Hcttcina, die, voordat hij zelf met dc » Z W O L S C H E
HERDRUKKEN" bcgou, ziju ptocfschrift aan dc redactie van de » B I B L I O THEEK" had aangeboden. JDe uitgever Wolters zag niets in opnamc van zijn
Nederduitsch glossarium van Rem in zijn reeks, omdat dit een »schadcpost« van
106 gulden zou oplevercn.""*^ Hij probeerde de uitgave te vcrtragcn in de h o o p
dat Buitcnrust Hcttema zelf zich terug zou trekkcn. Dc redactie hield vervolgens allc kopij voor volgcnde nummers achtcr, zodat dc uitgever niet anders
kon dan toch maar het CAossarinm afdrukkcn.""''''

Dc oiiti'iuigst van dc

klassiekenreeksen

De verschillende rcdactics hadden bij hun kcuzc Icraren en scholieren o p het
oog. Aan het begin van dit hoofdstuk kwam al ter sprake dat ook buiten het
ondcrwijs dc intcresse voor klassieke werken groot was. Dat bctckcnde dat cr
een aanzienlijk potcntieel aan Iczcrs/kopers kon worden verondersteld. In
hocverre valt dit aan de ontvangst van dc scries af te lezen? In dczc paragraaf
wordt hier nader op ingegaan. Er moet dan een onderschcid gemaakt w o r d e n
tussen cncrzijds dc verwachtingen van de uitgevers: de doclgroep en dc daarop
afgcstcmde opiagcn, en andcrzijds het »wcrkclijke« bereik van dc reeksen: de
verkoop aan reele historischc Iczcrs/kopcrs. Dit laatstc vormt een probleem.
Dc negenticnde-eeuwsc Iczcrs laten zich moeilijk in dc kaart kijken. Naamlijstcn van intekcnarcn op klassiekenreeksen en uitleenregistcrs van lecsbibliotheken zijn, voor zovcr valt na te gaan, in Ncdcrland nict bewaard gebleven.
Sommige uitgevers en boekverkopcrs hidden wel klantenbocken bij, waar de
bestellingcn van particulieren in opgenomen wcrdcn. Maar het vervclendc bij
reeksen is, dat de gewoontc bestond o m niet op reeks- maar op dccltitels tc
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catalogisercn^'° Blijkcns de vaklitcratuur werden boekhandelaren overigcns
geacht de intekening op series bij tc houden in een speciale »verzendlijst voor
vervolgwerken", maar een dergelijke lijst heb ik niet kunnen vinden.^^'
O m meer van dc reele historischc Iczers te weten te komen, was het nodig
een alternatieve route te bewandelen. Dat betekent dat hier vooral gekeken
wordt naar de verkoopcijfers van de verschillende reeksen, waarbij de spaarzame gcgevens uit ego-documentcn en uit particulicre bibliothcckcatalogi als
niet meer dan een vingerwijzing moeten worden bcschouwd. Aanvullende
informatie valt te destilleren uit de uitspraken van de literaire kritiek.^" Wat
vonden de recensenten van de klassiekenreeksen? We hebben dan te maken
met beroepshzers, zodat dit onderwerp in een aparte paragraaf wordt behandeld.

D O E E G R O E P EN O P L A G E N

Wat de uitgevers zich voor publiek voorstclden bij hun klassiekenreeksen, valt
af te lezen aan bewaard gebleven prospectussen en de advertentics die de
uitgave vergezelden. Daaruit blijkt dat de doclgroep rond 1850 anders werd
omschreven dan aan het eind van de ecuw.
Dc klassiekenscrics die uitkwamen rond 1852 — betjaar van de doorbraak —
richtten zich tot een »bcschaafd publiek", waaronder »een ieder die op cenige
kennis en beschaving aanspraak wil makena verstaan werd. »Geleerden en geletterden* zei Kruseman over de doclgroep voor zijn D B U I T E N L A N D S C H E
KLASSiEKEN".^" Gezien de manicr waarop Kruseman zijn vertalingcn als
"gocdkoop" aan precs, zal hij niet zozeer de »upper-ten« op het oog hebben gehad, maar de groep die daar in financiccl opzicht net onder zat. Zijn reeks was
volgens hem niet alleen geschikt voor de studccrkamer, maar ook o m zich
aangcnaam mee tc verpozen. We zagen al dat Kruseman het advies om prettige
leesbare klassickcn op tc nemen, opvolgde.
Fuhri wilde ook leesbare klassieken in zijn »ETAGERE-EDITIE« , reden
waarom hij de spelling van de klassieke auteurs aanpaste. Vooral voor dames
werden de deeltjes van de »ETAGERE-EDITIE« geschikt bevonden, onder meer
vanwege hun kleine formaat. Het waren, net als die van Kruseman, mooi uitgevoerde boekjes, goud op snce en met ecu gckleurd linnen bandje waarop in
goud versicrselen waren aangebracht. Het lijkt niet onwaarschijniijk dat de
uitgever daarom ook dat publiek op het oog had, dat zich met de klassieken
enig prestige wilde verschaffcn. »Op boeken-ctagercs in dc huiskamer beslaan
bovenstaande degelijkc Vaderlandsche Auteurs eenc kleine maar zeer waar-
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digc plaats" schreef dc uitgever m de prospectus."'•* Het vakblad v o o r uitgevers echode dat ze thuishoorden op dc »boekcnhangcrs van lieden van
smaak"."''-^
Het »Ki ASSIEK, I . E T T E R K U N D I G P A N T H E O N " profilccrdc zich als de min-

der elitairc variant van dczc series en richtte zich bij de aanvang tot »iedereen,
in den volstcn zin des woords«."-" Dat bctckcnde dan wel dat de gegoede
standcn zich waarschijnlijk minder aangcsprokcn vocldcn. »Iederccn« wilde
zovecl zeggen als »vooral voor het publiek dat anders niet aan b o d komt«
waarmee de minder-gegoede, ongeoetende Iczers werden bcdoeld. In de eerste recensies lijkt dc doclgroep op die manicr indcrdaad opgevat. H e t » P A N I H K O N " werd daar een »volks-bibliothcek« genoemd, voor i)dic standcn, voor
wie onze letterkunde tot nu toe een gcslotcn bock was*."'' Dc Iczers van die
recensie werd niet zozeer aangeraden het »PANTIIE<)N« zelf tc lezen, als wel
deze uitgavc te helpen verspreiden onder »dic standcn". Dc uitgever van het
» P A N T H E O N « lict zich dc gcfortuneerde Iczers overigcns niet ontglippen,
want al spoedig maaktc hij van dc eerste zevcn »PANTHEON«-deeltjes een gebonden uitgaaf »in kcurige bruin linnen bandjes", d i e / i,io kostte, in plaats
van 30 cent."'" Een »algemcen verlangcn" had hem daartoe aangespoord,
schreef hij.
Al met al richtten de vroege series zich vooral tot een publiek dat zich door
ccn zckcrc mate van beschaving en ontwikkeling wilde onderscheiden van andcre grocpen, terwiji tcgclijkcrtijd een cnkclc poging werd o n d e m o m c n om
met de reeksen deze beschaving nog verdcr tc verspreiden. Lccsbibliothcken
en leesgezclschappcn werden niet met zovecl woorden aangcsprokcn. Opvallend is dat er nog nict naar de bruikbaarhcid op school verwezen w e r d . Dat
werd anders na de wijzigingen in het ondcrwijs in 1S63.
Uitgever H. Suringar haakte direkt in op de onderwijsvernieuwingen met
zijn

scric

»NEDERLANDSCHE

KLASSIEKEN",

die in het jaar

daarop

verschccn.""' Hij zorgdc ervoor dat zijn rcdacteur E. Vcrwijs de doclgroep
H.B.s.-leerlingen in het oog hield en Verwijs schiktc zich daarin."'" O p m c r k e lijk is wel dat Suringars reeks 66k werd genoemd in de rubrick "geschikt voor
colportagC" in het vakblad De kolporteiir."" Dat zou betekencn dat cr v o o r dczc
reeks bclangstclling werd verwacht onder het »volk": dc bclangrijkste doclgroep van colporteurs."'" Het is niet bekend ot Suringar zelt zijn reeks voor
deze rubrick aanmcldde.
De

"BiBLIOTHEEK

VAN

MIDDELNEDERLANDSCHE

LETTERKUNDE"

(1868), die eveneens bij de vernicuwingen paste, bestond uit »goedkoopc en
bruikbarc uitgaveii", volgcns de prospectus, zodat dc serie met n a m e voor
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scholieren en studerenden lijkt bcdoeld.^''^ O o k de scric »KLASSIEKEN DER
N E D E R L A N D S C H E LETTERKUNDE« (1876) van uitgeverij Wolters, waarvoor
alwcer Verwijs was aangetrokkcn, mikte op studerende Iczers. In de prospectus werden niet de H.B.s.-leerlingen met zovecl woorden aangcsprokcn. D c
serie van Wolters was meer bcdoeld voor vakmensen. De deeltjes zouden vrijwel zonder verklarende noten worden uitgcgevcn.^'''' De reeks werd na het
eerste deel gestaakt, waarschijnlijk vanwege de slechte gezondheid van Verwijs die in 1880 k w a m te overlijden. » D R I E D I C H T E R S " (1881) moest een
soortgelijke studiereeks worden, waarin slcchts variantcn en geen verklarende
noten gegeven werden.
Dit type klassiekenreeks kan in verband gebracht worden met wat hiervoor
de »professionalisering« van de neerlandistiek werd genoemd, oftcwel »de
zaak der beoefening van 't Ned. inNederland".^''' DDRIE D I C H T E R S * mislukte
als serie, waarschijniijkomdatzete duur was. Het eerste deel kostte/y,50, terwiji men voor een »PANTHEON"-deel nog altijd aan 30 cent genoeg had. Het
)>KLASSIEK, L E T T E R K U N D I G PANTHEON" wcrd na de overname van de reeks
door de firma W.J. Thieme &: cie in 1891 nicer en meer als »schoolrccks« geprescntccrd. De firma adverteerde in vakbladcn voor onderwijzcnd pcrsoneel
en beval de deeltjes aan voor »studie«.^*'* Maar de liefhebbers werden niet uit
het oog verloren. Van tijd tot tijd verschcnen er gebonden uitgaven in de
reeks, en de uitgever liet weten dat de serie ook bcdoeld was voor »allen die in
onze taal- en letterkunde belangstcllen«.^ ^ De uitgever van de » Z W O L S C H E
HERDRUKKEN" advcrtccrdc eveneens in de vakbladcn en liet in de brieven aan
de redactie merken dat voor hem dc schooljeugd het beoogde publiek was.^'"
De rcdactcuren hidden ook de collega's als doclgroep in de gaten.
De » N E D E R L ANDSCHE DICHTERS« (1894) zoals Albert Verwey ze samengcsteld had, en Sijthoffs » N E D E R L A N D S C H E CLASSIEKEN" (1890) waren bedoeld
voor het publiek dat ook in 1852 al gezien werd als doclgroep, namelijk de liefhebbers en niet zozeer dc scholieren. De D N E D E R L A N D S C H E D I C H T E R S " w a ren mooi uitgegeven en lijken voor verzamelaars bedoeld. De deeltjes werden
in een bijpassend etui gclcvcrd. De »artistieke« uitvoering en de medewerking
van Verwey spraken waarschijnlijk nict zozeer de »bcschaafde lezers« van welcer, maar meer de progressieve jongere generatie aan. Een prospectus is helaas
nict bewaard gebleven. De »CLASSIEKEN" van Sijthoff appdleerden blijkcns
de prospectus aan gevoclcns van beschaving en nationalc sentimentcn. De
reeks was bestemd voor mensen die liever niet naar een bibliotheek gingen
maar graag zelf i>eene boekerij van onze beste autcurs" wilden bezitten. De
prijs was tamelijk laag, 60 cent voor een ingenaaid deeltje, zodat ook minder
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draagkrachtigcn dc bockcn konden betalen. Wie prijs stelde op dc »prachtband" moest 30 cent meer betalen. Wannccr dc klant intckcndc krccg hij korting: de »boekerij" kon zo »gespaard" worden."'"'
De grocpen die de scrie-uitgevers voor hun klassieken probeerden te interesscren, wcrdcn in de loop van de periode 1850—1900 steeds scherper gcprotileerd ten opzichte van clkaar. Rond 1850 mikte een uitgever op zowel de
ontwikkclde »lieflicbbcrs«, als op het »beschaafde publiek" dat klassieken
kocht omdat zoiets paste bij ccrzamc vadcrlandcrs. Het publiek dat zich m e t dc
klassickcn wilde hinatiflesen was daar bij inbegrcpen. Er was in ieder geval nog
gcen sprake van ccn aparte categoric »scholicrcn« of »studcrenden". Leesbibliotheken, leesgezclschappcn en rcdcrijkcrskamcrs werden nict als doclgroep
genoemd en daar k w a m weinig verandcring in.^''° Naarmate de ecuw vorderde, profilccrden dc scries zich steeds nicer als bij uitstek bcdoeld en geschikt
voor ccn specifieke groep kopers/lezers. Bij de doclgroep »scholiercn" is dczc
profilering het schcrpst zichtbaar, maar ook dc andcre grocpen, dc »liefTiebbcrs" en de »fatsocnlijkc vadcrlanders", werden apart bediend met boeken op
iiiaat. De uitgevers van klassiekenreeksen volgden de trend die al in hoofdstuk
2 is gcsignaleerd. Uitgave en doclgroep werden beter op clkaar afgestemd.
Dc opiagcn geven ccn indicatie van dc grootte van dc doclgroep zoals
de uitgevers zich deze voorstddc. Slcchts van enkele klassiekenreeksen zijn
dergelijke gcgevens voorhanden. De cijfcrs laten zien dat de opiagcn van de
klassiekenreeksen over het algemecn boven het geniiddcldc van 1000 e x c m plarcn uitkwamen."''
Gemiddelde opiage
«K.L. PANTHiioN"

2500 (herdrukken 100 a 1600)

"ZwoLSCHE HERDRUKKEN"

1750 (hcrdrukkcii ±2500 ex)

» B U I T E N L A N D S C H E KLASSIEKEN"

IjOO (aflopClld 2000 tOt 600)

» N E D E R L . KLASSIEKEN" van Suringar

]500(incl. presentex.)

»ETAGERE-EDITIE«

I25O

" N E D E R L A N D S C H E DICHTERS"

700 (was oorspronk. 1000)

" M E E S T E R S T . V . H . BUITENL. T O O N E E L "

2000 (aflopcnd naar IOOO)

Schoolbockcn zouden over het algemecn ccn opiage van 1000 a 3000 exemplarcii hebben gchad. Dit laatstc aantal haalden dc klassiekenreeksen met, maar
daarbij moet worden aangetekend dat de literatuurstudie over het algemecn
alleen in de hoogste klasscn van het middclbaar ondcrwijs en het gymnasium
werd beoctend. De vcrschillcn in opiage onderling bij de genocmde reeksen
zijn nict opzienbarend. De lietliebbers waar Van Looy's reeks het van moest
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hebben, waren geringer in aantal dan de »icdereen« waar H . A . M . Roclants
zijn I I P A N T H E O N " op afstemde. De » B U I T E N L A N D S C H E KLASSIEKEN* bleken

al spoedig een flop, waarop de uitgever de opiagcn aanpaste. De verkoopcijfers komen in de volgcnde paragraaf meer uitgebrcid ter sprake.

DE

VERKOOP

A A N REELE

HISTORISCHE

EEZERS

Het DKLASSIEK, L E T T E R K U N D I G P A N T H E O N " had niet alleen de hoogste

opiage, het was volgens tijdgenotcn ook de meest verkochte reeks. Dat is nict
zo verwonderlijk als men bedenkt dat een geinteresseerde klant rond 1866 al
uit 87 »PANTHEON"-deeltjes kon kiezen, tegen bij voorbceld 8 deeltjes van dc
)>BUITENLANDSCHE KLASSIEKEN*. Dergelijke verschillen maken de verkoopcijfers moeilijk onderling vcrgelijkbaar. ^'^ In absolute zin zijn ze wel illustratief voor het succes van een reeks.
Zo is bekend dat in 1866 in totaal 4323 »PANTH£oN"-deeItjes werden verkocht. "Gemiddeld* werden er dus van elk deel 49 cxemplaren verkocht in dat
jaar. De verkoop bleef reddijk constant in de periode die daarop volgde. In
1887 wcrdcn er 5761 deeltjes verkocht. Inmiddds telde het " P A N T H E O N * 122
nummers, zodat cr een Dgemiddcldc* verkoop van zo'n 47 cxemplaren per
deel voor dat jaar kan worden genoteerd.
De reeks " Z W O L S C H E HERDRUKKEN* zette krachtig in, met een verkoop
van 840 exemplaren in 1890, zoals uit de Taxatielijsten van dc firma Tjeenk
Willink blijkt. Er waren toen twee deeltjes voorhanden. Van het Cats-decltje
werden 313 exemplaren verkocht, van het Hooft-dccltjc 527. Het zevende deel
met werk van Staring verkocht nog beter. In het jaar van verschijnen (1892—
1893) wcrdcn cr 1072 exemplaren van verkocht. De gemiddelde verkoop liep
naarmate dc reeks langer bestond wel lets terug. In 1900—1901 werden van de
elfdelige recks in totaal 1901 exemplaren verkocht, gemiddeld dus 172 per
deeltje. Cats' Spaensch heydinnetje werd het minst goed verkocht. De sub-reeks
van zes tekstuitgaven zonder annotaties, die in 1896 werd begonnen, was als
geheel lets minder succcsvol. Hiervan werden jaarlijks hooguit honderd exemplaren per deel verkocht.
Fuhri's BETAGERE-EDITIE" liep nict slecht. De uitgever schreef in 1852: »Van
mijnc klassieken heb ik veel plaizicr* en hij vocgde daar aan toe dat hij zo'n 400
a 500 intekcnaren zou hebben binncngchaald.^'^ Slechts van twee delen is dc
opiage cn de verkoop bekend. Rotgans' Boerekermis en Vondels Treurspelen
hadden beide een opiage van 1250 die — op rcspectievclijk twintig en een
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cxcmplaar na — in 1862 vollcdig was uitverkocht. In dat jaar werd het restant
van de serie namelijk op een fondsveiling aangeboden. Het deeltje m e t wcrk
van Justus van Effen was tocn ook uitverkocht, maar van de andcre delen uit
dczc recks waren grotere aantallcn over, varierend van 10 (Wolff en Deken) tot
469 cxemplaren (Weiland). Het is echter niet bekend of hier ook begonnen was
met ccn opiage van 1250 stuks."'"*
Kruseman was met zijn reeksen " B U I T E N L A N D S C H E KLASSIEKEN* en
" M E E S T E R S T U K K E N VAN HET B U I T E N L A N D S C H T O O N E E L " minder tbrtuin-

lijk. Wat de »KLASSIEKEN« bctreft, even leek het cr op dat deze recks zou aanslaan. Van het eerste deel, Sterncs Tristram Shandy dat in een opiage van 2000
cxemplaren was verschcnen, waren na vijf jaar 1063 cxemplaren verkocht.
Maar in dc volgcnde vijf jaar wcrd dit getal bij lange na niet gchaald en moest
de uitgever zich met 235 verkochte exemplaren tevrcden stcllcn. D c hoop op
veel intekcnarcn was zevcn jaar na de start van dc reeks vervlogen. Slechts 77
personen hadden op de complete serie ingctekend."'- Kruseman moest bet van
dc losse verkoop hebben. Van de eerste acht delen werden in dejareii 1852—
1857 in totaal 4194 exemplaren verkocht: 524 per dccl.^''' Per jaar k w a m dat
nccr op ceil verkoop van 104 exemplaren per deel. Vocrt men dczc bcrekening
uit over dc periode 1862—1867, voor dczdfdc 8 deeltjes, dan blijkt dat de verkoop inmiddds stcrk was afgenonicn. Dat zal Kruseman van zijn "tijdlozc"
klassieken niet verwacht hebben. De gemiddelde verkoop per deel per jaar bedrocg in dczc periode nog slechts 7,5. Een dicptepunt was dc verkoop van het
deel met Homerus' Odyssea dat in 1S60/1861 was verschcnen. In 1867 waren er
in totaal slechts 99 exemplaren van dit werk verkocht. Dc rcstcrcndc 661 exemplaren deed Kruseman op ccn fondsveiling in 1867 van dc hand. Hij verkocht daar allc restanten van zijn " B U I T E N L A N D S C H E KLASSIEKEN* aan K.H.
Schadd cn G.L. Funke, die de reeks opnieuw onder dc aandacht brachten onder de namen " M E E S T E R S T U K K E N DER B U I T E N L A N D S C H E L E T T E R K U N D E "

en " B I B L I O T H E E K VAN VREEMDE S C H H I J V E R S " . ^ ' ' D e vicrdclige tonedreeks

van Kruseman uit 1871 was ook geen groot succes. Alleen Molieres De menschenhater was met 1204 verkochte cxemplaren een schot in de roos geweest.
Dc overige deeltjes waren met ccn gemiddelde verkoop van zo'n 250 exemplaren (in vijf jaar tijd) beneden dc maat gebleven. Kruseman verkocht in 1876
ccn aanzienlijk restant van dc reeks op een fondsveiling.
Voor de overzichtdijkheid volgcn dc cijfers hier nog eens o p ccn rijtjc,
waarbij nogmaals benadrukt moet worden dat door dc manicr w a a r o p ze bcrckcnd zijn, dc gctallen onderling moeilijk vcrgelijkbaar blijven.
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Verkoop omgerekend naar deel/perjaar
"PANTHEON*

49347

B Z W O L S C H E HERDRUKKEN"

172 3 100

»ETAGfeRE-EDITIE«

125

D B U I T E N L . KLASSIEKEN*

104 aflopcnd naar 7,5

»MEESTERSTUKKEN*

50

Tenslotte kan van » D R I E DICHTERS* nog worden gezegd dat 65 mensen
vooraf op deze recks hadden ingetekend. De uitgever vond dat tc weinig, en
dit zal wat hem bctreft dc redcn zijn geweest o m de serie na het eerste deel
reeds tcstaken.^'*
Uit dit overzicht blijkt dat van het " K L A S S I E K , L E T T E R K U N D I G P A N T H E O N *

in totaal de meeste exemplaren waren afgezct. Omgerekend naar de verkoop
per deel was de reeks " Z W O L S C H E HERDRUKKEN* het meest succesvol, op dc
voet gcvolgd door enkele deeltjes van Fuhri's »etagerc-editie*. Het lijkt niet
erg waarschijnlijk dat de series waar gcen verkoopcijfers van bewaard gebleven zijn, aan dczc schatting afbreuk zouden docn. Uitgever H. Suringar
klaagdcin brieven regelmatigovcrdeslechte verkoop van zijn " N E D E R L A N D SCHE KLASSIEKEN* cu wat dc ovcrigc series bctreft: deze wcrdcn weinig gereccnscerd, zclden als voorbceld ter sprake gebracht, cn nict massaal o p de
scholen ingevoerd, zoals nog zal blijkcn.
Welke mensen gaan er achtcr deze cijfers schuil? Zoals gezegd kan hier
slechts ccn zeer onvoUedig antwoord op gegeven worden. Dc vroege klassiekenreeksen vinden we bij voorbceld terug in het boekenbezit van E. Potgicter.
Hij had een paar deeltjes van Kruscmans " B U I T E N L A N D S C H E KLASSIEKEN* in
zijn boekenkast, onder anderc Tasso's Jeruzalem verlost in de vertaling van
J.J.L. ten Kate.^'' We kunnen hem tot Kruscmans doclgroep, "gdecrden en
gcletterden*, rekenen. O o k Multatuli had twee deeltjes uit deze recks in zijn
bezit, nict in dc mooie rode sericbandjcs, maar in het goedkopcre papieren
onislag. ^*° Dat de reeks eveneens in trek was o m de nbcschaafdc" boekenkast
te stofferen lijkt wel aannemdijk, gezien een opmerking van Kruseman zelf,
dat de gebonden delen het beter deden dan de goedkope uitvoering en de delen
die in afleveringen verschcnen.^*'
Potgicter had ook veel werken van Ncdcrlandse

zeventiende-eeuwse

auteurs in zijn bezit, maar doorgaans in dc oorspronkelijke oude uitgaven. D e
enige Nederlandse klassiekenreeks die hij in de kast had staan, was opmerkelijk genoeg het " K L A S S I E K , L E T T E R K U N D I G P A N T H S O N " , de zogenaamde

Dvolksbibliotheek*. Het is niet bekend of het hier o m rcccnsie-exemplaren
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gaat, of delen die hij zelf gckocht had. Het " P A N T H I ^ O N " werd, in ieder geval
na dc invocring van dc wet op het Middclbaar Ondcrwijs, ook veel op scholen gcbruikt. Van dc acht voor dit doel ondcrzochte »leerplanncii« zijn cr vijf
die

met

zovecl

woorden

het

"KLASSIEK,

LETTERKUNDIG

PANTHEON"

voor dc lecrlingen verplicht stelden." " Waarschijnlijk werd vervolgens in
dc Ics ccn kcuzc uit dc recks gemaakt; dccltitels worden namelijk over het
algemecn niet genoemd. Ook uit examenopgavcn die in vakbladcn werden
gepubliccerd, blijkt dat het » P A N T I I E O N " vollcdig ingeburgerd was. Een
van de vragen die A.W. Stdlwagen zijn lecrlingen stelde, luiddc: »Dc vier
deeltjes van de Pantheon-uitgave van een Hollandschen Spectator kent gij,
blijkcns u w zeggen: zeg ecus, was die Van Effen nict af cn toe bckrompen
ook?"."*^ Ecu tijdgenoot, zelf ook uitgever van reeksen, merkte over het
"I'ANTHiioN* op: "Ik hcb er niijn Icvcn lang ccn indruk van ongezcUigheid
cn ongcnoeglijkheid aan bewaard, cn ik hcb nooit van ccn wcrk in dczc uitgaaf
kunnen genieten. Van ecnigen invlocd op de cultuur van het wijder publiek
is dan ook geen sprake, en het is zelfs dc vraag of het sombere uitcrlijk (zoo
binncn als buiten), de oude spelling cn dc cinddooze filologische aantcckcningen in deze boekjes er niet toe heeft bijgedragen o m onze 17c ccuwcrs bij
onze jeugd van H.B.S. cn Gymnasium in discredict te brengen als 'stom-vervclend'.""*"" Dc schrijver van deze woorden, L. Simons, was gcborcn in 1862
cn heeft de beginjarcn van het " P A N T H E O N " dus niet mccgcmaakt. L^at bet
" K L A S S I E K , L E T T E R K U N D I G P A N T H E O N " het aan het eind van d e e e u w steeds

minder van lietliebbers cn collcctioneurs moest hebben, was tocn o o k dc
opvatting van dc uitgever zelf »[...] zoogcnaamde lieflicbberij n u m m e r s zijn
nooit verkocht."" Ook cnkclc andcre reeksen waren doorgcdrongcn tot het ondcrwijs, maar in
niindere mate, zo blijkt uit de ondcrzochte leerplannen. De " B I B L I O T H E E K
VAN N E D E R L A N D S C H E

KLASSIEKEN*

van uitgever C. Misset, de

L A N D S C H E KLASSIEKEN* van H. Suringar e n d e " Z W O L S C H E

"NEDER-

HERDRUKKEN*

komen daar sporadisch in voor.' ' En bij de uitgevers van dc twee laatstgenocmdc series kwamcn brieven binncn van Icraren, die om iiilichtingcn en
proefnummcrs verzochtcn. De " Z W O L S C H E HERDRUKKEN* hadden ccn
goede naam cn wcrdcn door litcratoren aanbcvolcn. Taco dc Beer nam deze
uitgavc bij voorbceld direct op in zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
!S8o—iSgo uit 1892. Jan tc Winkd had de scric in zijn bibliotheek."''' De
filoloog J. Koopman zou in zijn schooljarcn door het Cranida-dccl uit de
" Z W O L S C H E HERDRUKKEN« aan het vak vcrslingcrd zijn geraakt. Een anderc
(oud-)lccrling schreef aan dc bcwerker van dit deel, J.H. van den Bosch »Nog
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liever had ik, vooral van U , literatuurles. Want 't toeval wil, dat ik net als J.
Koopman door u w Granida m ' n eerste inzicht in literatuurstudie heb opgedaan."^** De gebonden delen van de " H E R D R U K K E N * waren van een mooi en
eigentijds bandontwerp voorzien. Het lijkt niet onwaarschijniijk dat ze door
de combinatie van een »goed verzorgd" innerlijk en uitcrlijk ook bij dc liefhebbers en verzamelaars in trek waren. Of datzelfde gold voor de " N E D E R L A N D SCHE D I C H T E R S * cn de B N E D E R L A N D S C H E C L A S S I E K E N " , die zich juist tot

dczc groep richtten, is moeilijk tc zeggen. Naderc gcgevens ontbreken. Van
Looys D N E D E R L A N D S C H E DICHTERS* werd wel door (in ieder geval) ccn
school op het lesprogramma gezet."*' De " N E D E R L A N D S C H E CLASSIEKEN*
van rcdacteur Jan ten Brink, die de serie een nationaal en beschavend tintje had
gegeven, was door een vakblad aanbevolen voor schoolbibliotheken.^'^" Volgens R. van der Meulen was er in het laatstc decennium van de negentiende
ecuw, toen er juist enkele nieuwe reeksen bijkwamen, sprake van een hausse in
de vraag naar oorspronkelijke zeventiende-eeuwse uitgaven van de Nederlandse klassieken.'"'" Het lijkt me nict ondenkbaar dat de liefhebbers, op het
moment dat iedereen zo zijn eigen recks kreeg toebedeeld, uitweken naar die
uitgaven die nog altijd een zckcrc cxclusiviteit bczaten.^'^^
Klassiekenreeksen k w a m c n , voor zovcr valt na te gaan, niet tcrccht bij leesbibliothckcn.^'-' Deze bibliothcken hadden evenmin »losse" uitgaven van de
Nederlandse zeventiende-eeuwse schrijvcrs in hun collcctie. In de tweede helft
van dc negentiende ecuw werden de klassiekenreeksen ook niet in groten getale door leesgezclschappcn aangeschaft.^''"'' Al eerder is er op gewezen dat via
lccsbibliothcken en leesgezclschappcn vooral ontspanningslcctuur gclezen
werd.^'-'' Kcnnclijk wcrdcn de klassieken steeds minder als zodanig b c schouwd.
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"Aan bclangstclling in de werken der Nederlandsche Klassickcn ontbreekt het
dezer dagen waarlijk niet en vooral onzejongdieden mogen het op prijs stellen
dat de vaderlandsche pers het hun zoo gemakkelijk weet te maken om met de
meesterstukken onzer Icttcrkundigen in kennis tc komen.* Aldus een c o m mentaar in de rubrick "Onze leestafd* van OM^C talk. ^'''' Dc literaire kritiek reageerde over het algemecn verhcugd op dc goedkope scries van klassieken. Recensenten zagen er ccn maatschappclijk nut in, omdat de reeksen de drempel
naar het vadcrlandse literaire erfgoed zouden vcrlagen.
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Dc literaire kritiek legde dcnadruk op het nationalc karaktcr van klassiekenscrics. Ecu serie Nederlandse klassieken werd een "nionuniciit [... | van arduin
en marmcr voor het veele schoone cn degelijkc, dat de voorzaat den nazaat
heeft achtergelaten" genoemd."'^'' Zoiets verdiende volop ondersteuning,
want: "Tot de nationalitcit van ccn volk behoort ook de kennis van zijn letterkunde, van haar opkomst en bloei" schreef dc recenscnt van het Volksblad over
dc
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vocgde cr aan toe dat zelfs wic de scric niet las, zich toch in ieder geval nioreel
verplicht moest voelcn om de uitgavc te steunen. Uit vadcrlandslicfdc alleen
al.'•'''' Het is opvallcnd dat recensenten in dit opzicht verdcr gingen dan dc uitgevers zelf Deze wezen in hun prospectussen vooral op dc beschaveiide werking en/of de studiedodcindcn, cigcnschappcn die recensenten pas in tweede
instantie noemden.
Dc scries waren — ook in dc ogen van recensenten — nuttig o m d a t er een
beschavende werking van uitging. Klassieken waren een "machtige hefbooni
voor ware geestesbeschaving.""''"' De critici verwezen hicrbij niet alleen naar
gebruik op school, maar vonden de kennis van dc klassickcn voor iedereen van
bclang, voor »het volk": de »gedoctcrdcn« en de "autodidakten*.""' Klassischc
werken zouden bijdragcn tot "vorming van den sniaak".'"' Dc serietormulc
was hicrbij ccn van de mogclijkhedcn o m dc klassieke literatuur tc popularisercn: »Dc kostbare foliantcn en de dikke kwartijncn van vrocger, die d o o r den
hoogen prijs en door de grootc ruimte die zij innamcn, slcchts in de woning
van enkclcn eenc wclverdiendc plaats vonden, vallen nu door kleiner formaat
en billijkcr prijs onder het bereik van velen*.'°" Dankzij dczc uitvoering hielpen dc klassiekenseries nice om dc "geestesbeschaving" onder allc standcn te
verbreiden.
Het lijkt cr op dat dc recensenten de ontwikkelingen in het literatuuronderwijs volgden, want ook in de kritiek verschoof dc aandacht van de taalstudie
naar dc meer literair-historischc betckcnis van dc vadcrlandse klassieken. Dc
taal is "dc zicI der natic, ja gansch het volk" opcnde in 1864 ccn besprcking van
de " N E D E R L A N D S C H E KLASSIEKEN" van H. Suringar'"', tcrwiji recensenten
van de " Z W O L S C H E HERDRUKKEN" aan het eind van dc ecuw vooral wezen
op dc leeshaarheid van dc gckozen deeltjes. Doordat voor dczc recks bckeiide en
populairc werken waren gckozen, zouden dc klassickcn als g r o e p nicer
gewaardeerd kunnen raken. "Het Spaens heydinnetje kan nu door duizendcn
gclezen cn volkomen verstaan worden." schreef ccn recenscnt.'"' Kcnnclijk
was de redactie er in geslaagd werken tc kiczcn die "tot het hart spraken*. De
manicr waarop — meer in het algemecn — series wcrdcn gcrccenseerd, konit
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nog uitgebrcid ter sprake in hoofdstuk 4.
Een derde pluspunt dat vaak naar voren werd gebracht, had te maken met de
stroom van goedkope vcrtalingen van buitenlandse romans. D e goedkope uitgaven van klassieken konden hicrbij als tegenwicht fungeren. Zoals al eerder is
opgemerkt (p. 119) zag men in de kennis van de klassickcn een graadmeter van
iemands beschaving. De landen waar men het vadcrlandse literaire erfgoed
kocstcrde, zouden "beschaafder* zijn dan natics waar men hooguit vertaaldc
romans las. D e angst dat Ncdcrland ccn natic werd waar men dc eigen klassieken nict kende, lijkt ook onder recensenten groot te zijn geweest. Zij wezen op
dit gcvaar en droegcn de remedic aan. Men las tc veel buitenlandse romans,
terwiji er DZOO mcnigc geurige bloeni tc plukken [is] in den gaard onzer klassischc schrijvcrs.*^"' Hocwel de voorkeur doorgaans uitging naar Nederlandse
klassieken, konden ook buitenlandse klassieken als tegengif fungeren tegen de
vertaaldc romans. Naar aanleiding van Kruscmans reeks schreef ccn recenscnt
te hopen, dat dczc serie »als met gcveldc bajonet, het heirlegcr van nare, flaauwe, gedrochtelijke binnen- en buitenlandsche letterkundige misgcboorten
[...] de akelige, crbarmelijke moderomans, dc mislukte bleeke, vooze kindcren eener teringachtigc Fransche en Duitsche romanfamilie, uit den zadel [zou]
ligten*.^"'' Dc Griekse en Latijnse klassieken werden — enkele decennia later —
als "gezonde letterkunde [...] Geen mystiekerij noch fantastick droomen* aangeprczcn.^"^
Het is niet verwonderlijk dat een uitgave die zovecl kwalitciten in zich verenigdc, bijdroeg aan het prestige van de uitgever. Het feit dat een reeks als
Kruscmans klassieken moeizaam verkocht wcrd (icts wat tot de tijdschriftredacties doorgcdrongcn was) zal daar extra toe hebben bijgedragen. Het uitgeven van een klassiekenreeks was niet alleen goed, het was ook erg dapper,
voorzover w e dc recensenten mogen gcloven. »Als onze uitgevers niet alleenlijk voor de eigen beurs, maar nevens de eigen beurs, voor den goeden smaak,
het groote beginsel der humaniteit, zorgen, als ze altijd, in infinitum uitgevende, den raad inwinnen van dapperc en verstandige Icttcrkundigen, zeker
dan moeten w e hen in de worstding met het publiek ondcrstcunen* schreef
een recenscnt over dc reeks van Kruseman.^"" Wolters' " K L A S S I E K E N DER
N E D E R L A N D S C H E LETTERKUNDE* werd ccn "cdel strcven* genoemd en het
uitgeven van bet DKLASSIEK, L E T T E R K U N D I G P A N T H E O N * k w a m nccr op

»hct goede bevorderen — met groote opoffcring

en liefde voor het

schoone*. ^°''
H . A . M . Roclants had er zijn faam aan te danken. Het »PANTHiON« w e r d i n
zijn levensbeschrijving als »een nationalc daad* omschreven, die hem tot een
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van de "voornaaniste uitgcverS" had gemaakt. Het " P A N T H E O N " gaf »aan het
gansche nederlandsche volk een reden tc nicer | . . . ] tot nationalc ficrheid en
ontwikkeling.*^'"
Over dc samenstelling van een recks werd in de recensies weinig gezegd.
Als men al rcagecrde, dan was dat doorgaans bevestigend. >>'Jocelyn onder dc
Klassieken', klinkt het, 'Jocelyii\'« Met deze juichkreet opcnde Potgicter zijn
besprcking van het Laniartinc-dcd in Kruscmans " B U I T E N L A N D S C H E KLASSIEKEN*. Hij lict nicrkcn dat hij Kruseman dankbaar was voor dczc »plaats der
cere*.'" De meeste recensenten van Kruscmans recks bestenipeldcn de opgenomen deeltjes als "klassickcn*. Ook series met niet-contemporainc literatuur
die nict van het etiket "klassiek* waren voorzien, wcrdcn doorgaans toch als
"klassiek* opgevat. Kcnnclijk was de clustering van ccn aantal oudcre werken
in dc ogen van recensenten voldocndc om voor die status in aannicrking tc
komen. Zo'n reeks was »ccn schatkamer*."" Een uitzondcring die dc rcgel
veclccr lijkt tc bevestigcn is dc rcactie van een recenscnt op ccn van de "curiositeitcn* die
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KUNDE* was opgenomen (zic p. 149). »Meer dan hun waarde als onuitgcgcven
niiidl. tekst, hebben dczc stukken wel nict*, merkte dc recenscnt tdeurgestcld

op."'
Een Engclsc criticus besprak in 1905 het canoniserende effect van een klassiekenreeks. Volgens hem hadden dc talrijke Engclsc series de beoordelingscritcria van dc Iczers vertroebcld. Het Engelse publiek zag het verschil nict nicer
tussen ceil "reprint* en ecu "classic*, zodat icderc goedkope hcrdriik als een
klassiekcr wcrd opgevat, concludecrde hij."* Dergelijke kritische kanttckcningen wcrdcn in Ncdcrland nict gemaakt. Alleen dc recenscnt van De gids
sprak in het geval van .\/iii(nrj" Lijnslager. dat in Sijthoffs " N E D E R L A N D S C H E
CLASSIEKEN* vcrschccn, over de "ongemotivecrde aanbcveling" die cr van de
opnamc in deze recks was uitgegaan."''
Het kwam natuurlijk wel vaker voor dat ccn recenscnt het oiieens was met
dc opnamc van ccn bepaaldc titcl in ccn klassiekenreeks. In zo'n geval kwam
nict dc serieformulc onder vuur te liggcn, maar beperktc men zich tot cnkclc
diplomaticke opinerkingcn over de betckcnis van het woord "klassiek*. Recensenten zelf lijken als betckcnis mecstal standaardwerk iif model tc hantcren.
Als ccn uitgever dus minder "gocdc" werken in dc klassiekenreeks opnani, had
hij dc andcre betckcnis van klassiek, de betckcnis oud gcbruikt. Het schoolhlad
schreef over Wolters' "KLASSIEKEN" dat »dc titcl " N E D E R L A N D S C H E KLASSIEKEN* wel wat aan de verouderdc richting hcrinnert, die met alles wegloopt
en alles goed noemt, zoo het maar in onzcn oudcn tijd is voortgebracht
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[...]"."'' Naar aanleiding van Suringars " N E D E R L A N D S C H E

KLASSIEKEN*

schreef een criticus: "Klassiek zal wel in hoofdzaak: oud en gezaghebbend beteckencn. Modcllcn toch zijn dc prozaschrijver Hooft en dc dichters Huygens
en Bredcro nict.*"'
Het waren vaak de kluchten die — als het aan de recensenten lag — nict
opgenomen hadden moeten worden. Zoals gezegd waren de redacties in s o m mige gevallen bereid ook kluchten in de serie op te nemen, al waren de uitgevers daar wel eens tegen. Het lijkt nict onwaarschijniijk dat dc tegenzin van
uitgevers ook te maken had met dc toon in dc recensies. Uit de kritiek viel immers op te maken dat kluchten lang niet door iedereen wcrdcn gewaardeerd.
O p zijn best wcrd er niets over gezegd, maar positief reagcerden de recensenten, voorzover valt na te gaan, op dit punt zclden. Volgens Jan ten Brink was
"onze gocdc, schalke rondborstige Brceroo" geen passende lectuur voor g y n i nasiasten."* Een andcre recenscnt vond dat de kluchten geen eer deden aan
onze letterkunde en elders wilde men hen »het recht op klassicismc, d.i. het
recht o m den eersten rang in onze letterkunde in te nemen* o n t z e g g e n . " '
Er waren behalve kluchten nog meer "onzedelijke* werken uit het verleden
in series uitgebracht, en ook daar reageerden dc critici op. Dc recensenten w a ren geneigd o m de uitgave daarvan op zichzclf niet af te kraken. Zij gingen er
waarschijnlijk vanuit dat al te scabreuze passages weggelatcn zouden worden,
w a t ook makkclijk kon. Het was immers niet ongebruikelijk o m "fragmenten* tc geven, aangezien de seriededtjes aan bepaaldc formaateisen moesten
v o l d o e n . In het " K L A S S I E K , L E T T E R K U N D I G P A N T H E O N * verschccn een deel

Erotischepo'ezie van Hooft. Dit was afdoende gekuist vonden dc recensenten,
o m d a t het gedicht »DarteIavondt* bij voorbceld weggelatcn was.^^'^ D e ongekuiste i?emflcrt-cditie van Julius de Geyter, die ook in deze reeks verschccn, lag
w a t moeilijkcr. De recenscnt van ccn christelijk tijdschrift merkte onbcdoeld
dubbelzinnig op: »Ecnc enkele besnoeiing ware ons nog aangcnaam geweest"
waarmee hij vcrmocdclijk de passage waarin een pastoor gecastreerd wordt,
bcdoeldc.^"
Alleen in dc vakbladcn zoals Noord en zuid en Taal en letteren werd in dc regel
uitgebrcid ingegaan op de manicr waarop de teksten bezorgd waren. D i t
leidde wel eens tot polemieken, waar eerder (p. 150) al even op gewezen is. D e
manicr waarop sommige klassieken »gepopulariseerd« werden, had wel over
de hcle linie de aandacht getrokken. Hierin waren sommige uitgevers te ver
g e g a a n , zo blijkt uit de recensies. " B O O N ' S L E T T E R K U N D I G E B I B L I O T H E E K "

w a s ccn wanprodukt gewordcn. »Ecn verandcrde Vondel o m ' m populair te
maken! [...] blijf met de vingers van de tekst!* rcagecrde de een, terwiji een an-
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der schreef »Het komt niij voor dat we V o n d d ' s treurspelen maar liever niet
populair moeten maken dan op dc wijzc, die hier wordt in tocpassing gebracht".'"" Degids had in 1852 al gewezen op uitwassen van dczc soort, toen het
blad opmcrktc dat: »wij afkeerig zijn van dc uitgave der zoogcnaamde klassieke Nederlandsche auteurs, die in hare wijzc van bewerking slcchts tc vcci dc
oppcrvlakkigheid vieit en slcchts gebrckkig — zoogenaamd verkort, maar tevens al te dikwerf verminkt — de uitnenicndste gewrochten uit vrocger tijdperken onzer literatuur wedcrgceft | . . . ] " . ' " ' D o d w i t van dczc kritiek was K.
Fuhri die, zoals ai even ter sprake kwam, het klaarspcddc om Wolff cn Dekcns
Willem Leevend van acht klocke delen terug te brengen tot ecu deeltje in 32°formaat.

DE

BAND

MET

HKT

VERLEDF.N

Dc klassiekenreeksen waren oorspronkdijk bestemd voor ccn min of nicer
ontwikkcid publiek dat op cigcn initiatief klassickcn aanschaftc. Uitgevers
hidden er rekening nice dat de klassickcn wcrdcn gelczen, nicer dan hestudeerd
oi ontlecd. Die bclangstclling voor dc Nederlandse klassickcn hing sanicn met
de waardcring voor het vadcrlandse erfgoed. Een reeks van klassieken was als
ceil band met het verleden, met de Nederlandse Gouden Ecuw.
Het maatschappclijk en litcrair klimaat nodigde uit tot ccn vcrderc vcrbreiding van de klassickcn. Zowel dc Nederlandse als dc buitenlandse wcrdcn
langzaamaan het ondcrwijs binnengclcid. De uitgevers hidden hun dodgrocpen geschciden, zodat cr speciale schoolrcekscn werden samengesteld. Dankzij dc profcssionaliscring van dc neerlandistiek, kwam de manicr waarop ccn
tekst geai'diteerd moest worden, tegen het einde van ecuw vaker ter discussie
te staan. Vooral dc rcdactcuren hadden hier oog voor.
De grootste zorg van dc uitgevers was dat de deeltjes die gckozen wcrdcn,
aanslotcn bij het ondcrwijs. Maar hiervoor basccrdcn zij zich o p de gangbare
praktijk binnen datzelfde ondcrwijs, zodat de reeksen in een vicieuze cirkel
tcrccht kwamcn, Dc scholen kozen namelijk wecr voor de beschikbarc uitgaven. Dc verschillende rcdactcuren hidden zich nicer bczig met het vcrbctcren
van bestaande cditics, dan met verandcringen op het gebied van de titdkeuzc.
Zo vornidc zich een standaardcorpus van klassieken, dat steeds wecr terugkeerde in dc reeksen: de Granida. Spaansche Brabander. Lucifer ct cetera. De
reeksen hadden dus ccn statisch karaktcr. Recensenten hadden voornanidijk
oog voor dc beschavende cn nationaliscrcndc kwalitciten van de klassiekcn-
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reeksen. O p de kcuzc van de deeltjes werd bevestigend gercagcerd. Dc opgenomen deeltjes werden als "klassickcn* bcschouwd. Dat ccn scrienaam als
merknaam kan fungeren werd nog nict opgemerkt.
Opvallcnd is dat dc Ncdcrlandse klassieken het, na de onderwijsvernieuwingen van 1863, steeds minder van de liefhebbers moesten hebben. Aan het eind
van de ecuw was de intcresse voor de Nederlandse klassiekers buiten de vier
murcn van het klaslokaal niet meer zo groot. De band met het verleden was
een leiband gewordcn, vcrplichte lecrstof In vrije uren las men liever ccn r o man: "Spoorweglcktuur wordt Vondel nooit, al kostte hij ook maar vijf cent
per drama!" verzuchttc een recenscnt in 1898.'^'' G. Kalff zoclit de oorzaak
hiervan in het litcratuuronderwijs. Hij verwoorddc een tendens die tot op vandaag doorloopt tocn hij daarover opmcrktc i>Het schijnt echter wel dat heden
ten dage: bekend onbemind maakt [...] wic verveling zaait oogst afkeer."^^'
Hij hoopte dat Albert Verweys inspanningen voor de " N E D E R L A N D S C H E
DICHTERS" hier verandcring in zou brengen. De opiage die de uitgever daarvan aanmaakte, laat zien dat dczc er weinig vertrouwen in had.
De niarkt voor mooie uitgaven van Ncdcrlandse klassieken was erg klcin.
De klassieken hadden hun functie als distincticmiddcl voor beschaafde mensen
langzamerhand moeten prijsgeven. Inmiddds kon iedereen ze immers in huis
halen. Ze waren "gesunkencs Kulturgut* gewordcn, examenstof voor de burgerij.^^'' De tijdcn dat ccn licfhebbcr zich al wandelend beschaafde door het lezen van een treurspd van Vondel of Korenbloemen van Huygens, zoals uitgever
K. Fuhri zich dat voorstddc, waren voorbij.
Voor mooi uitgevoerde reeksen of goedkope spoorwegseries kozen de uitgevers contemporaine romans en tonedstukken. Er verschcnen tal van
"roman-bibliotheken* cn "Stuivcrs-editics". In hocverre dergelijke scries een
band met het heden tot stand brachten, wordt in het volgcnde hoofdstuk
besproken.

1 »Berigt«, Dichterlijke werken van Joost
van den Vondel eerste deel, Amsterdam 1820.
Eigenlijk was dit het tweede deel, want de
reeks was in 1819 begonnen met ccn Bloemlezing uit de reyen der treurspelen van J. van den
Vondel waarover Westerman in het voorwoord schreef dat het hier deel 1 van dc recks
betrof. Er wcrd een intekcnlijst voor de serie
bijgcvocgd. Vandaar dat hij in het citaat al kon
spreken van een succes.
2

Prospectus M. Westerman
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komstig uit de Collectie Cahais, boek H.
Bibl. van de Kon. Ver. Zic ook hoofdstuk 1
p.51.
3 Zic hoofdstuk 1, P52.
4 Dat wil hier zeggen dat van de recks
minstens twee van de (aangckondigdc) deeltjes nict-contcmporainc literatuur bevatten.
5 De Amsterdammer 21 oktober 1892, p. 2.
De genoemde reeksen zijn alle »klassieken«reekscn.
6 J.A.L. Lancee, R.C. Bakhuizen van den

HET

VERLEDEN

i68
Brink en het probleem van de)>tijdgeest«
Utrecht 1979 p- .ii.
7 Geciteerd uit A.P.J. Miltcnburg, Xaar
de <^esteldhcid dier tijden Hilvcrsum 1991, p.

N. Anslijn Nz., Scheis van de heknoptegeschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de hoogleeraar Mathijs Siegenbeek Haarlem 1828. Zie
hiervoor ook N . Laan, »Het belang van letterenstudie in historisch perspccticf<^ in: Wes121.
8 J.Th.M. Bank, Het roemrijk I'aderlatid tcn, M.G. (red.). Met den looverstaf van ware
Den Haag 1990. Vgl. het Fransc ondcrzoek- ktinstLciden 1990, p. 177-199.
20 Bij voorbeeldj. dc Vries, "Antwoord
sprojcct Les liciix de ntenioire 1986, o. red. van
op de vraag: welke zijn dcvordcringen, welke
P. Nora.
9 P.A.M. Geurts, »Nedcrlandsc ovcr- is de verachtering der Nederduitsche dichtheid en geschiedbeoetcning" Theoretische i^f- kunde, gedurcnde dc achtticnde eeuw, in verschiedenis 9 {1982), p. 304-328 i.h.b. p. 304- gclijkmg van vroegere tijdpcrkcn?« Werken
der Bataafsche Maatschappij van Taal- cn Dicht308.
10 Zic ook N.C.F. van Sas wDe mythc kiinde dl4 Amsterdam iSo9cn R. Koopmans,
Ncdcrland" De negentiende eeuw 16 (1992) p. "Redevoering over Constantijn Huygens, als
niensch en als dichter beschouwd«, voorge4-2 311 Brief Robert Fruin aan G. Kalff 11 no- dragen in Felix Mcritis omstrecks 1808-1809,
vembcr 1895, gccitccrd uit Correspondeu(ie van afgcdrukt in zijn Rcdevoeringen en vcrhandelingenW p. 280-281,
Robert Fruin Gvonm^Gn 1957, p. 462-463.
21 A. Cramer, Depelgrim derNederlanden,
12 Zie E.J. Hobsbawm cnT. Ranger The
invention of tradition Cambridge 1983, i.h.b. p. schetsende de zeden en gebruiken in onderscheidene
steden en dorpen, benevens merkwaardige aantee4-6.
13 Het citaat is afkomstig uit ccn prospec- keningen en hijzonderheden deel 6, Amsterdam
tus van M. Westerman en Zoon voor de serie 1829, p. 39
"NEDERLANDSCHE KLASSIEKEN« (z.j.), Bibl.
22 Vgl. opmerking vanH. A.M. Roelants
van dcKon. Ver. Z i c o o k P . B . M . Blaas, »Dc »[...] de werken van Hooft, Cats, Vondel,
Gouden Eeuw: ovcrlccfd en herleetd" De ne- enz. - die een echte liefhebber 't Hcfst in folio
gentiende eenw 8 (1984), p. 109-127 i.h.b. p. zict [...]« mhct Nieuwshlad i852nr 11, p. 50.
23 M.H. Bingcr, De boekhandelaar ofhct
14 Miltenburg, Op.cit. 1991, p. 119-155. u'elhetaald handschrift. Blijspel in vijf bcdrijven
Zie overigcns verderop in dit hoofdstuk, 1^35 P- 5^ (Het stuk was een vrijc bewerking
p.I[6.
van het Duitse Das Manuscript van Johaima
15 By gebrek aan secundairc literatuur is von Weissenthurn).
het helaas niet goed mogelijk om hier uitcen te
24 E. von Hartmann, »Waarom worden
zcttcn welke auteurs op welke grondcn al dan cr niet meer boeken verkocht?" Nienwsblad
niet de voorkeur hadden. Een nader onder- i889nr 92, p. 716.
zoek hiernaar is gewcnst.
25 Minus, "Lczers en koopers", iV/ei(N'i16 Zie Bank, Op.cit. 1990.
blad 1896 nr 74, p. 395. Dit soort uitspraken
17 J. ten Brink in de prospectus voor Sijt- moet wel met de nodigc voorzichtighcid
hoffs )>NEDERLANDSCHE Cl.ASSIFKFN** 189O. gcintcrpreteerd worden omdat het hier mogelijk om een »ideologische vervalsing" gaat.
Bibl. van de Kon. Ver.
18 A.S. Kok (1831-1915) was ondcrwij- Het ridiculiseren van de intcresse voor klassiezer, later leraar geschiedenis en aardrijkskun- ken bij de kleinburgcrij kan duiden op bij
dc. In 1864 werd hij leraar Engels en Nedcr- voorbceld een gevocl van onbehagen bij een
lands aan dc H.B.S. In 1896 krccg hij het cre- maatschappclijke bovenlaag die zich in haar
doctoraat in de Nederlandse letteren. Hij ver- positie bedrcigd voeldc. Vergclijk R. Schcntaaldc werk van lOante en Shakespeare, onder da, Volk ohne Buck Munchen 1977. Datnecmt
andere voor Kruscmans "BUITENLANDSCHE niet wcg dat we hier met ecu interessant fenoKLASSIEKEN". Zijn nagclatcn autobiografie is mcen te maken hebben.
afgcdrukt in de Levensherichlen (1914- 1915)
26 R. Schravended, »De Amsterdamse
van de Maatschappij der Nederlandsche Let- rederijkerskamer Achilles (i846-i86i)<' De
terkunde, citaat p. 89.
negentiendeeeviv 16(1992), p. 185-199.
19

»Voorberigt« van M. Siegenbcck bij

27

W. van den Berg, >>Van horen zeggen.
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De orale traditie hi de tweede helft van de ne- Ncdcrlandse literatuurhistorici over volk en
gentiende eeuww in: Kloek, j . J . & W.W. buitenland« Forum der letteren }4 {1993) nr i, p.
Mijnhardt (red.), De prodnclie, distrihutie en 29-51.
consumptie van cultuur Amsterdam 1991, p. 5840 Zoals blijkt uit het register in C L .
Brinkmans Alphabetische naamlijst van boeken,
28 Van den Berg, Op.cit. 1991, p. 59.
29 Opdc907kamcrsindclijst van W. van landkaarten en in de boekhandel voorkomende arti'
den Berg en Anita de Bruyn telde ik er 21 die kelen, die in het Jaar 18.. in het Koningrijk Neder'
»Vondel« in de naam voerdcn. Zic De negen- land en zijne buitenlandse bezittingen uitgegeven
of herdrukt zijn, benevens opgave van den uitgetiendeeeuw 16 (1992), p. 163-183.
30 Zie voor een toeHchting op de term ver, den prijs en eenige aanteekeningen: alsmede
een wetenschappelijk register, over de jaren
»het volk« hoofdstuk 2, p. 79.
31 Zic dc Waterlandse top ro in J. Brug- 1859-1863.
gink, E. Francken en L. Simonis, »Deugden
41 Zie R. van der Meulens Wetemchappebeschaafde gezelligheid« Literatuur 1985 nr 5, lijk register behoorende bij Brinkrnan's alphabetip . 282.
sche naamlijsten van boeken, plaat- en kaartwer32 P.H. Hiigenholtz Jr., »Volksbijeen- ken [...j 1850-1875. Het betrefc de categoric
komsten« Volksalmanak voor het jaar 1866, uit- »Letterkunde-gcschiedenis, studieen en gegegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Alge- schiedenis der bockdrukkunst". Onder de
meen Amsterdam 1866, p. 154-161, citaat op laatstgenoemde vallen een handvol studies
p. 155. Hiigenholtz (1834-1911) was gedu- over met name Laurens janszoon Coster.
rcnde zes jaar lid van het hoofdbestuur van de
42 Zie ook L. Kuitert, »>Dc bloemen van
Maatschappij tot N u t van 't Algemecn. (Mol- Bohu" in: Berg, W. van den, H. EijsscnscnT.
huyscnenBlok).
van Kalmthout (red.), Haarkmse kringen Hil}i Lijst van boeken voor volksbibliotheken, vcrsum 1993, p. 'Jl-9'2..
eerste proeve z.p. 1879. Maatschappij tot Nut
43 G.j. Vis, »Van Groningen tot Luik.
van 't Algemecn. Een soortgelijke lijst ver- Dc bcginjaren van het acadcmisch handboek
scheenin 1894.
voor Nederlandse letterkunde en welspre34 F. Nagtglas, lets over volksvermaken kcndhcid« De negentiende eeuw 12 (1988), p.
Amsterdam 1866. (Onder de zinspreuk >>De 180-204.
boog kan nict altijd gcspannen blijven«.) Be44 Later in de negentiende ecuw verankroondc prijsvcrhandeling uitgcgevcn door dcrde de betckcnis van »letterkundigc« in
dc Maatschappij tot Nut van 't Algemecn. »schrijvcr van literatuur^. Voor studenten en
Nagtglas (1821-1902) was vanaf 1862 bibiio- wetenschappcrs op dat gebied gebruiktc men
thecaris van het Zeeuwsch Genootschap der dc term )>literator«. Zie het W.N.T. VIII, 1
Wctenschappen.(Molhuysen& Blok).
kolom i674cn VIII,2 kolom 2517.
35 Catalogus der bibliotheek. Leesinrichting
45 Zie Vis, Op.cit. 1988.
opgericht door het departement Amsterdam der
46 J J . Kloek, >)'Dit hoofdvak van alle beMaatschappij: tot Nut van 't Algemeen 1878. schaafde opvoeding'. Over de voorgeschieBibl. van dc Kon. Ver.
denis van Ncdcrlandse letterkunde als school36 Uitgegeven door L. Herdingh & zoon. vak« Literatuur 1993 nr 5, p 267-280.
37 Zie voor zijn positie c m . W. van den
47 Kloek, Op.cit. 1993.
Berg, »Bilderdijk
maatschappclijk be48 Zie hiervoor Kuitert, Op.nV, 1993. Zic
schouwd« in: Hattum, M. van, L. Strcngholt, ook hoofdstuk 2 p. 74.
Peter van Zonneveld (red.). Folia Bilderdijkia49 Zie E. Verwijs, »Een oude kennis« De
na. Bladen voor Bosch Amsterdam 1985, p. 49- Nederlandsche spectator 1866, p. 211. Met dank
aan Toos Streng die mij op deze passage o p 5538 Zic Potgieters »Hct Rijksmuseum te merkzaam maaktc.
50 Zie Laan, Op.cit. 1990, i.h.b. p. 189.
Amsterdam" gepubliccerd in De gids 1844 II
51 Het leeskabinet 1869 dl 3/4 p. 171. De
en zijn hock Jan, Jannetje en hunjongste kind uit
1842. Zie ook Bakhuizen van den Brinks werken waarover de recenscnt het heeft, zijn
»Vondcl met roskam en rommclpot«, uitge- voor het grootste deel van letterkundige aard.
52 Repertorium op Brinkrnan's catalogussen
geven in Df^/t^^ 1837II.
39 Zie F. Ruiter, wRcgcnbak of fontein: 1850-1882 In de periode 1891-1900 lijkt het
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aantal blocmlezingcn icts gedaald: 27 stuks.
Maar omdat hier slechts een periode van ncgen jaar gctcld is, kan men stcllcn dat dc
hausse \an blocmlezingen nog nict voorbij
was.
53 Repertorium op Brink}nan's idUilogussen
i8i)i-igoo Het was de ccrstc kecr dat tekstuitgaven als aparte categoric vermeld werden.
Dc telling is overigcns nict hclcinaal zuiver:
scrietitels cn dccltitels worden door elkaar als
aparte uitgavc opgenomen, zodat cr waarschijnlijk »dubbelen« tussen zitten.
54 F. van Zetten - Vermoedclijk ondcrwijzcr. Van hem is verdcr niets bekend. J.H.
van den Bosch (i862-1941), Leraar Ncdcrlandse taal- cn letterkunde, achtercenvolgcns
tc Zicrikzee en tc Gouda. Was voorstander
van een nicer bcvlogcn, meer "litcrair" litcratuuronderwijs. Samcn met N.A. O a m c r cn
F. Buitcnrust Hettcma begon hij de klassiekenreeks "ZWOLSCHE HEKDRUKKEN" waarover verderop in dit hoofdstuk mccr. {Levensbcrichten 1942-1943).

over Vontlcl in het begin van de negentiende
ecuw." Dc negentiende eeuw 9 (1985), p. 171192, die voor het begin van dc negentiende
eeuw nog vaststcldc dat het beschavingscritcrium geen grote rol spcclde.
60 Zic dc inleiding op zijn schoolbock Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. voor
gymnasien cn zelfonderricht Amsterdam, 2c
druk 1859. Hofdijk wascenovergangstlguur,
zo blijkt o.m. uit deze inleiding waarin hij
zegt de studie van dc taal ccn warm hart toe te
dragcn, maar opmerkt dat de literatuur niet
vergcten mag worden. Het klinkt als een verontschuldiging.

61 "Wat moeten wij Iczcn en hoc moeten
wij lezen « Noord en zuid 1883 letterkundig bijblad. p. 23-30. Citaat op p. 24.
62 Brief P.F. BohnaanE. Vcrwijs. i6tebruari 1869. Bohn-archief U,B. Leiden.
63 Van den Bosch, Op.cit. 1891. p. 99115. Zic voor soortgelijke opvattingeii ook G.
Kalff, Het onderwijs in de moedertaal Amsterdam 1893. Voor een overzicht H.J. dc Vos,
55 F. van Zetten. xHct luit der letter- Moedertaalonderwijs in dc Nederlanden Turnkunde voor den ondcrwijzcr« Nieuwe bijdra- hout 1939.
gcn ter bevordering van het onderwijs en de opvoe64 Vgl. Warn dc Moor. "Poezieis dc trilding 1868, p. 123-127 citaat: p. 123. Zie ook ling in uw hart" Lerendc talen (1986) nr4i 1, p.
W. van den Berg, "Over het vaderschap van 306-311.
dc Nederlandse Hteratuurgeschicdschrijving"
65 Verwey vond het ook nict nodig zijn
Literatuur 6 (1989) nr 6, p. 320-325 en Laan, aantekeningcn door een philoloog tc laten naOp.cit. 1990. Voor een overzicht G. Karsten, kijken. Brief A. Verwey aan S.L. van Looij,
100 jaar Nederlandsephilologie Leiden 1949.
20 fcbruari 1892. Vcrwey-archief U.B. Am56 J. tc Winkcl, "De omwenteling in de sterdam. Verwey zag nicer hcil in een selectie
studic der Nederlandsche taal als het wcrk van van mooie fragmenten dan in algemene stuMatthias de Vrics« Vragen van den dag 7 dies.
(1S92). p. 643-672 cn p. 724-752. ('itaat op p.
66 M. Hanot. De heginselen van Albert
668.
I'erweys literaire kritiek Genx 1957, p. S7-115.
57 Voor woord bij Bloemkrans. Lcciuur
67 Aldus E. Verwijs in zijn toelichting op
voor katholieke jongelieden tot bevordering van de scric " N E D E R L A N D S C H E KLASSIRKEN" van
taalkcnnis, stijl en letterkundige studie Tilburg uitgever H. Suringar, afgcdrukt in deel 1,
1883.
Vondels Lecuwendalers Lccuwarden 1864.
58 Ceiderland 1852 III, p. 34-37 naar aan68 Brief M.P. Lindo aan A.C. Kruseman,
leiding van het "KLASSIEK, LEITERKUNDK;
10 September 1851. Kruscman-archief U.B.
PANTHE()N<'. Verderop in dit hoofdstuk zul- Leiden.
len we nog zien dat het "beschavende" cr toe
69 Pas na J900verschijntereen "LETTERIciddc dat blijspclen minder geschikt wcrdcn KUNDIGE BIBLIOTHEEK VOOR KATHOLIEbevonden om in een klassiekenreeks te wor- KEN". Hierin zat wcrk van de niet-katholieke
den opgenomen.
Potgicter en Van Lenncp, terwiji procven van
59 A.W. Stellwagcn, "Vondel op de de katholieke Albcrdingk Thijm ontbreken.
Hoogere Burgcrschool. Eenc letter- en op- De naam van de seric lijkt mccr uit propavoedkundige studic." De tijdspiegel 1874 1, p. ganda-overwegingcn gcbruikt, dan dat zij een
560-583. Zie ook E. Wiskcrke, »Wat zal ik U specifieke inhoud vertegenwoordigde. Dit
van onzcn Vondel zeggen? Enkele stcmnicn was vakcr het geval met scrietitels (zic p.85).
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Het ontbreken van zuil-gcbonden scries betekent overigcns niet dat cr bij de samenstelling
met bepaaldc bevolkingsgroepen geen rekening zou zijn gehouden. Zie ook p. 148.
70 Vier treurspelen. In gezuiverde texten,
met inleidingen en aanteekeningen bewerkt door
J.W. Brouwers, PJ. Koets, H.J.A.M. Schaepman en J.A. de Rijk. Onder medewerking van
J.A. Alberdingk Thijm. CL. van Langenhuysen, Amsterdam 1868-1872. Van Langenhuysen was een uitgesproken katholieke uitgeverij, medewerkers als Schaepman en Alberdingk Thijm stonden bekend als litcratoren van katholieke suit.
71 G. Kalff zwocr bij blocmlezingen bij
voorbeeld. (Kalff 0/).n7. 1893, p. 51) Zie ook
B. Luger, »Kalfr Bloem cn vrucht« Literatuur
6(1989), p. 337-34172 Vgl. bij voorbeeld J.H.W. Unger,
G.Az. Brederoo. Eene bibliographic Haarlem
1884; P. Lecndcrtzjr., Bibliographic der werken
van P.C. Hooft 's-Gravenhage 1931 cn M.M.
Kleerkooper, Bibliographic van Starter's werken
's-Gravenhage 1911.
73 Zie een opmerking van R. Koopmans
in diens »Redcvocring over Constantijn Huygens, als mensch en als dichter beschouwd«
voorgedragcn in Felix Mcritis 1808-1809, afgcdrukt in zijn Rcdevoeringen en verhandelingen
11. p. 280-281. Met dank aan Evert Wiskcrke
die mij hierop opmerkzaam maakte. In Arrenbcrgs Naamregister van de hekendsfe cn meest
in gebruik zijnde Nederduitsche boeken (...] Rotterdam 1773, over de jaren 1600-1787 is de
)>jongste« uitgave van de Korenbloemen die van
1672. Dc ccrstvolgcnde was de editie door
Bildcrdijk, verschcnen in 1823. N.b.: Dit
soort boekcnlijstcn is niet geheel betrouwbaar. De samcnstellers baseerden zich op de
opgaven van uitgevers zelf, en blijkens de vermaningen in het voorwoord van zo'n boekenlijst werktcn nict allc uitgevers nice.
74 Zie bij voorbeeld Brinkrnan's catalogus
over de jaren 1833-1849; J. de]ongs Alphabetische naamlijst van boeken welke sedert het jaar
ijgo tot en met het jaar i8}i in Noord Ncdcrland
zijn uitgekomen Amsterdam (5 dclcn) en
Saakes Naamlijst 8 (1824-1828). Ook hier
moet men weer bedcnkcn dat de boekcnlijstcn
niet 100% betrouwbaar zijn, omdat zeafhankelijk waren van dc medewerking van dc uitgevers.
75 J.C. dejongc, Hendrik van Wijn alsgc-

leerde cn staatsman geschetst 's-Gravenhage
1832, p. 115.
76 H. de Buck, De studic van het middelncderlandsch tot in het midden der negentiende eeuw
Groningen 1930, p. 124.
77 Miltcnburg, Op.cit. 1991, p. 135.
78 Miltenburg, Op.cit. 1991, p. 137.
79 Miltcnburg, Op.cit. 1991, p. 128.
80 Prospectus Kemink & zoon 1842. Circulaire Kemink & zoon 1844. Bibl. van de
Kon. Ver.
81 Zie verdcr D. Colenbrander, »tVereeniging ter bevordering der Oude Nederlandsche Lotterkunde« in: Bax, M.M.H.
(red.), Wie veel leest heeft veel tc verantwoorden
Groningen 1980, p. 216-232.
82 Zie een besprcking in dc Algemeene
konst- en letterbodc69 {!%<,']), p. 378-379.
83 Miltenburg, Op.cit. 1991, p. 143, p.
13184 Vergelijk noot 60.
85 Miltenburg, Op.cit. 1991, p. 147-149.
86 Zic dc fondscatalogus van H. Suringar
z.j. Bibl. van dc Kon. Ver. Het ging om het
deel Dit is't spcl van den heiligen sacramente I'ander Nycuwervaart Leeuw^vdcn 1867, bezorgd
door E. Verwijs. Dc tussenkop in dc aankondiging luiddc »Middelnederlandsche poezy«.
87 Brief C. Schillemansaan F. A. Stoctt, 9
april 1892. Thieme-archief G.A. Zutphen.
Vergclijk dcformaat-eisen. p. 133.
88 A.C. Kruseman, Bouwstoffen voor een
geschiedenis van den Ncderlandschcn boekhandel
Amsterdam 1886-1887dll, P- 469.
89 J. van Lenncp, »Gcdachten by de tentoonstelling te Londen« gccitccrd u i t j . van
Lenncp, Poetische werken tweede deel's Gravenhage enz. 1872, p. 472-473. Het gedicht was
eerder gepubliccerd in dc almanak Holland
van 1852.
90 D. Milo in Les lieux de mcmoire. II La
nation Paris 1986, p. 517-562. Dc H.E.F. besteed geen aparte aandacht aan klassiekenreeksen.
91 R.D. Altick, wFrom Aldine to Everyman: cheap reprint series of the English classics i830-i906« Studies in bibliography XI
(1958), p. 8. Altick telde in de periode 18301906 90 a 100 klassiekenreeksen. Zie voor de
buitenlandse voorbcelden ook hoofdstuk i,
p. 52.
92 L. Howsom, "Sustained literary ventures. The series in Victorian book publish-
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chief U.B. Leiden.
109 Weekblad voor den boekhandel 1852 nr
13 (ongepagineerd). Reactics van anderen komen in de paragraaf over dc literaire kritiek
nog uitgebrcid ter sprake.
n o Brief Bestuur van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde aan het Ministcric vaii Binnenlandse Zaken, 12 mei
1853. Dc gccitcerde opmerking maakte dat
het plan niet doorging: Van Vloten moest het
maar bij een gcwone uitgever probcrcn. Inniiddcls had hij zelf zijn plan al ingetrokken,
omdat hij zich had gecrgerd aan geruchten dat
het hem "blootclijkomdeduiten" te docn zou
zijn geweest. Brief J. van Vloten aan het bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, 11 juni 1853. Archief M.N.L.
U.B. Leiden. Van Vloten vond uiteindelijk
onderdak bij dc in 1857 heropgcrichtc "Vcrccniging ter bevordering der Oude NederGESCHIEDENIS VAN DEN N E D E R L A N D S C H E N
BOEKHANDEL*' dl I Levenschetscn eu verspreidc landsche Letterkunde". zie p. 116.
stukken 1884, p. 527-530.
111 Brief S.L. van Looy aan A. Verwey,
98 E. Potgicter. "Buitciihindschc klassic- 20 novembcr 1894. Verwcy-archief U.B.
Amsterdam.
kcn" Degids 1857II, p. 819.
112 Briet S.L. van Looy aan A. Verwey,
99 Nieuwe bijdragen ter hcvorderi)ig van het
22 december 1891. Verwcy-archief U.B.
onderwijs en de opvoeding 1864, p. 333.
!00 Zic de prospectus voor "zijn" uitgavc Amsterdam. In dc brief stclt Van Looy voor:
uit 1854. Bibl. van dc Kon. Ver. Met »Wij ondernemen ccn uitgaaf getiteld bijv.
picpklcinc Icttcrtjes leest men daar dat de Nedcrl. Klassieken. En houden vooroogen ccn
reeks een uitgavc was van dc Duitsc uitgever uitgaafalsdeZWOLSCHE HERDRUKKEN [...]«
H. Bcchhold.
I 13 Brief S.L. Van Looy aan A. Verwey,
loi Zio bij voorbeeld advertentics in 4 tebruari 1893. Verwcy-archief U.B. AmNieuwsbiad 1851 nr6("pANTHEON«), Nieuws- sterdam.
biad 1853 nr 2, p. 5 en p. 8 (Tauchnitz). Vol114 Brief S.L. van Looy aan A. Verwey,
gens Frcderik Muller deed Tauchnitz's klas- 17 fcbruari 1894. Verwcy-archief U.B. Amsiekenreeks het hier heel goed. Zic F. Muller, sterdam. Waarschijnlijk was het Van Looys
"Een enkel woord over volksbibliothekcn- bcdocling hiervan ccn Nederlandse onderafvolkslcttcrkundc-colportagc"
Praktische delmg te maken bij zijn recks "KLASSIEKE
SCHRIJVERS" die in 1893 van start gegaan was.
volks-ahnanak}-[aivk'm 1862, p. 167.
102 Circulairc H.A.M. Roelants. 1851. Dczc serie bestond uit werk van Griekse en
Latijnse schrijvers.
Bibl. van dcKon. Ver.
115 Tot 1881 konden uitgevers dergelijke
103 Zic de opnierkingcn in Weekblad voor
den boekhandel 1852 nr 13 cn Nieuwsbiad voor betalmgen vermijden, door een uitgave als
schoolbock op dcmarktte brengen. In hoofdden boekhandel i852nr 10. p. 46.
104 Circulairc H.A.M. Roclants 1851. stuk 2 IS er al op gewezen dat men zich hierbij
over het algemeen fatsocnlijk opstelde.
Bibl. van dc Kon. Ver.
105 Gelderland 1852 III. p. 36.
116 Het verslag vandezittingisalsbijlage
106 Namelijk H.A.M. Roclants in zijn opgenomen bij het Nieuwsbiad 1881 "Bulletin". citaat op p. 3. Het werk van Hclmcrsdacirculairc van 1851.
107 Advcrtentie A.C!!. Kruseman in De tecrde van voordc wet van 1817, zodat er wat
dit werk bctrol", vermoedclijk nog lange tijd
tijd 1852 XV. p. 269.
108 Zoals blijkt uit brief M. P. Lindo aan sprake was van ccn "privilege" (zic hoofdstuk
A.(~. Kruseman, 3 maart 1852. Kruseman-ar- 1).
ing" Publishing history XXXI (1992). p. 8. Dc
nummers i cn 2 worden ingenomcn door
rcsp. de catcgoriccn "Standard" cn "Educational". Wat Howsom telde, was het totalc
aantal titels dat in dc verschillende catcgoriccn
was verschcnen in de jaren 1835-1900.
93 Naar aanleiding van A. Esquiros"
L'Anglelerreetla vie Anglaise, besproken m het
Nieuwsbiad 1859 nr 40, p. 178,
94 F. Nietzsche, "Gibt cs'dcutsche'Klassikcr?" .Menschliches, alizumenschliches; zweiier
band. Der Wandererundsein Schatteup. 927.
95 Wel wcrd in 1869 ccn kortc biografie
van uitgever Cotta geplaatst. Nieuwsbiad 1869
nr49. p. 40496 De tijdspiegel 1868 I, p. 428.
97 Nieuwsbiad 1855 nr30, p. 135-136. Het
artikel wcrd bclangrijk genoeg gevondcn om
herdrukt tc worden in "BIJDRAGEN TOT DE
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117 Cursivcring van mij. Zic voor dc verbreiding van de » merknaam« Guldens editie
p. 156. Inde»cchte« WGULDENS-EDITIE« van
D.A. Thieme zat namelijk geen werk van
Wolff en Deken. Hier bedoelt Schaepman
mogelijk de Van Vloten-edities van E. WoltTBekker (zonder Deken) in het »KLASSIEK,
LETTERKUNDIG PANTHEONW, die we! al

van

1866 datccrdcn. Prijs 0,30 ct per deel. Of hij
heeft het over dc Lotgevallen van Willem Leevend in dc »ETAGfeRE-EDiTiE« van K. Fuhri.
Wcliswaar uit 1852, maar dankzij verschillende fondsveilingen nog lang daarna in de
handcl. Prijs daarvan; / i , 8 o . Pas verschcnen,
maar nict in een serie was de herdruk van Historic van mcj. Sara Burgcrhart, (niet vert.) bij
Gebr. van Cleef (1879), v o o r / 2 , 2 5 . Er was
van dit zelfde wcrk ccn herdruk verschcnen
bij Roelants, maar niet in het "KLASSIEK,
LETTERKUNDIG P A N T H E O N « , v o o r / 2 , 4 0 .

118 Citaten van Oldenhuis-Gratama,
Schaepman en Modderman uit het verslag
van de zitting der tweede kamer afgcdrukt in
dcBijlagc van het Nieuwsbiad \?,%i »Bulletin«.
119 Brief S.L. van Looy aan A. Verwey,
20 novembcr 1894. Vcrwey-archief U.B.
Amsterdam.
120 Uit A. Bartels, Vijfenzcvcnlig jaar
middclbaar onderwijs i86j-igj8 Groningen 1947
Bijlagc I.
121 Lesprogramma's
afkomstig
uit
H.B.S.-archieven, zie noot 282, p. 181.
122 R. van der Meulen, Boekhandel en bibliographic Leiden 1883. p. 185.
123 "Naamlijst der Iceraren aan de Nederlandsche gymnasicn, latijnsche scholen en
inrichtingen van middclbaar ondcrwijs" Berichtcn en mededeclingen van de Verceniging van
Iceraren van middclbaar onderwijs 1875-1878 nr
7, p. 1-13S.
124 Kruseman, Op.err. 1886-1887 dl II, p.
90. Dekortingbedroeg meestal22%.
125 Prospectus oktober 1895, W.J.
Thieme & cie. Plakboek. Thieme-archief
G.A. Zutphen. Blijkcns een vermclding in dit
plakboek werd dc prospectus in een opiage
van I20stuksgedrukt.
126 Briefje z.d.z.j. E. Verwijs aan H. Suringar (vcrmocdclijk 1869) [BSu 71-75]. Suringar-archiefBibl. van de Kon. Ver.
127 Brief C. Schillemans (hoofd van de
firma W.J. Thieme & cie) aan J. Bergsma, 7
mei 1894. Kopieboek. Thieme-archief G.A.

Zutphen. J. Bergsma (1854-1935) was onderwijzcr, later leraar Ncderlands aan dc H.B.S.
te Winschoten en Groningen. Promoveerde
in 1887 op een studie over de Middclnederlandsc Brandaen-teksten. {Levensherichten
1935-1936).
128 Nieuwe bijdragen ter bevordering van het
onderwijs en de opvoeding 1866, p. 81.
129 Prospectus J.B. Wolters 1876. Bibl.
vandeKon. Ver. Eclco Vcrwijs (1830-1880),
promoveerde in Leiden op Jacob van Maerlants
Wapene Martijn. Was achtercenvolgcns leraar
aan het Franeker gymnasium, archivaris-bibliothecaris van Friesland en schoolopziener
in die provincie. Werkte mee aan hot W.N. T.
en het Middelnederlandsch woordenhoek. (Frederiks).
130 Zie W. van den Berg, De ontwikkeling
van de term 'romantisch'en zijn variantcn tot 1840
Assen 1973, waarop ik mij in deze paragraaf
grotendeels gebasccrd hcb.
131 Van den Berg, Op.cit. 1973, p. 253.
Dit zijn slechts cnkclc van dc in totaal acht
kenmerken, die door N.G. van Kampen in
1823 werden genoemd.
132 J. Geel geciteerd bij Van den Berg,
Op.C(M973,p. 357.
133 "Dc Sint-Nikolaasavoiid«, strofe
LXV. Geciteerd uit: De dichtwerken van P.A.
de Gcnestet vcrzameld en uitgegeven onder toczichtvanC.P. Tielejedruk, Rotterdam 1885,
p. 64.
134 J.H. van Dale, Nieuw woordenboek der
Nederlandsche taal, bevattende i. de meestgcbruikclijke woorden, spraakwendingen en spreekwoorden; 2. de bastaardwoorden die reeds het burgerrecht hebben verkregen ofvrij algemeen wordengebezigd cn 3. dc meeste kunstwoorden 's-Gravenhagc/Lciden/Arnhcm 1872.
135 Potgicter, Op.cit. 1857, p. 835. Dit
zou wei eens de eerste kecr kunnen zijn geweest dat de term )>kanonisatic« in verband
gebracht werd met literaire auteurs.
136 Minister A.E.J. Modderman, naar
aanleiding van de nieuwe auteurswet, geciteerd in het Nieuwsbiad 2 juni 1881 (Bullctinbijlage), p. 15.
137 Zie voor een ovcrvlocd aan verwijzingen VandenBerg, Op.aV. 1973.
138 J.A.B., »Wat isclassick?« De tijdspiegel 1859II, p. 474-478. Citaat op p. 474.
139 Potgicter, Op.cit. 1857, p. 812.
140 Het zou in het kader van dit ondcr-
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zoek veel te ver voeren om hier een diepgravend onderzoek naar tc vcrrichten. Mijn
opmerkingen in dit verband moeten aK
>'voorlopig<' worden aangemcrkt. Een nader
onderzoek naar dc introductie van de term
"klassieken" voor de Nederlandse zcveiitiende-eeuwse dichters is zccr gcwcnst.
141 Frijlinks »Keurlezing nit Nederlands
letterkunde« (T852) bcstoiid uit voornamelijk
achtticndc-ccuwse auteurs. Blijkens de plan-

TIF.).
149

De

"BL'ITENLANDSCHE

KLASSIE-

KEN" werdcn wcl door Kruscman op een
fondsvciling verkocht (verramsjt), maar hij
vcrkocht bij die gelegenheid vrijwel zijn gehelefonds. Zie verdcr L. Kuitcrt, »>De secondhand handel, een doorbraak op het gebied van
dc goedkopc Iiteratuur« De ue^entiende eeuiv
IS ( i 9 9 i ) i p- 185-202.

i 50 Brieven J. van 's Gravcnwcert aan
A.(". Kruseman 13 September 1853 en 3 april
siEKtN" zou cr in dcze reeks geen een zeven- i860. Kruseman-archicf U.B. Leiden.
tiende-eeuwse auteur verschijnen: zie p. 146.
151 De hcic circulaire, uit 1855. is opgenomcn in j . W . Enschede's A.C. Kruseman
142 Lancee, Op.cil. 1979, p. }i.
143 Citaten resp. uit een advertentie van Amsterdam 1898- 1902 d! I, p. 277-278. Het
A C . Krnseman voor zijn »BuitenIandschc origineel is niet bewaard geblcvcn op de Bibl.
kiassickeii" in dc Oprechte Haarlemschc couruut van de Kon. Ver.
10 april 1857 en uit een brief van C. Schille152 Advertentie A.C!. Kruseman, Opnians (uitgever van hct »KLASS!EK, LETTERrechte Haarkmsche courani 30 april 1857.
KUNDiG PANTHEON«) aanJ.C.L. Meyer, 17
I 53 Zie bij voorbecld het artikel »Klachniaart 1892. Kopiebock. Thieme-arcliicF ten en wenschcn<( in Deportefeuillc 8 (1887) nr
(I. A. Zutphen. »(Ietrokkcn« meet hier blij- 52, p. 752-753. Vergclijk 00k de talrijke verkens de context opgevat worden als "in trek zoeken van leesbibliothcekhoudcrs die in het
zijndc".
Sicuu'shlad otn aanbiedingen van romaiis vra144 brief J.W.N. Mosselmans aan A.C, gen niet ouder dan twee jaar.
Kruseman, A november i860. Krusenian-ar154 Brief N.A. Cramer aan A.W. ISijtchief U.13. Leiden. Hij stelde o.m. Swifts' hoff. 3 September 1889. Sijthoff-archicf U.B.
Rci::eti van Lemuel Gulliver en Fieldings Tom Leiden. Cramer {1852- 1907) werd. na zijn
/DHC.V voor. J.W.N. Mosselmans (1836- 1863) kandidaatsexamen in de Nederlandse Icttewas kandidaat in de rechten. In 1858 viel hem ren, leraar gcschicdcnis en aardrijkskunde. laeen bekroning ten dec! voor een prijsverhan- ter ook Ncdcrlands aan het gymnasium te
dcling die sterk gcinspirecrd was op Macau- ZwoUe. {Levemherichten 1908-1909). Hij stellays Gcsihiedcnii van F.n^elatui{VAU der Aa).
de, mede namcns J.H. van den Bosch en F.
145 H.E. Moltzer aan Dc Erven F. liohn, Buitenrust Hettema aan Sijthoff voor een
3 augustus 1879. Bohn-archief U.B. Leiden. klassiekenreeks tcbeginncn. Sijthoff wees het
Wat nu precies de betokenis van "populair" plan kcnnelijk af, in datzelfde jaar al werden
was voor een negentiende-eeuwse uitgever/ met tneer succes besprekingen gevoerd met
lezer/criticns, is een vraag die in hct kader van W.E.J. Tjcenk Willink. In 1890 vcrschcenondit onderzoek niet beantwoord kan worden, der redactic van dit driemanschap het eerste
dec! van de »Zw()i.sf:HF HERDRLKKEN" hij
maar beslist iiadere bestndering verdient.
146 In werkelijkheid was de auteur de Tjcenk Willink.
achtcndcrtig-jarige schrijver R, Koopmans
155 Hildebrand. »F,en
onaangcnaain
van Boekeren. De uitgever was A.W. Sijt- mensch in den Haarlcmmcrhout" Camera ohhoff Zie voor dezc mystificatie verdcr R. van scura Haarlem 1896 (negcnticnde druk), p. 27.
der Meulen, Ben veertiiijarii^e uif^eversloopbaan N.b.; Beets' zustcr was gctrouwd met een
Leiden 1891, p. 134 c. v.
bockhandclaar. Zie over de status van het be147 Citaat van Rotgieter. Op.cit. 1S57. p. roep uitgever ook deinleiding van A.C. Kruscman bij zijn Op.cildiW (i886-1887).
823.
148 Circulaire Gcbr. Koster 1864. Bib!.
156 Brief M.P. Lindo aan A.C. Krusevan de Kon. Ver. De Gebr. Koster hadden de man, 5 april 1851. Kruseman-archief U.B.
reeks op ccn fondsvciling gekocht van Krusc- Leiden. M.P. Lindo (1819- 1877) Engelsman
man, die hem op zijn beurt weer had overgc- van geboorte. Werd in 1842 leraar Engcls aan
nomen van K. Fuhri (zijn "ETAGFRF-FDI- hct gymnasium in Arnhem. In 1854 werd
nen voor Sijthoffs "NF-PERI ANDSCHE CI AS-
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hem een eredoctoraat toegekend, Vanaf 1853
leraar moderne talen aan de Kon. Mil. Academic. Werd in 1856 benoemd tot Inspecteur
Lager Onderwijs in Zuid-Holland. Schreef
populaire schctsen en verhalen onder het
pseudonicm Dc Oude Heer Smits. (Frederiks.)
157 Brief A.C. Kruseman aan E. Rotgieter, i9februari 1856. U.B. Amsterdam.
158 Zie bij voorbeeldj. Dyscrinck in De
tijdspiegel 1897 I, p. 26 en J.W. Enschede,
Op.cit. 1898-1902dU, p. i89e.v.
T59 Brief De Erven F. Bohn aan H.E.
Moltzcr, 9 September i88i. Bohn-archief
U.B. Leiden. H.E. Moltzer(i836-i895) promovecrde in de rechten en de letteren. Zijn
proefschrift handelde over het toneel in de
middcleeuwen. Wcrkte bij dc Nederlandsche
bank alvorcns hij in 1864 leraar aan deH.B.S.
te Haarlem werd. In 1865 werd hij benoemd
tot hooglcraar in Groningen, in 1882 werd hij
hooglcraar in Utrecht. In 1895 maaktc hij een
eind aan zijn leven. (Frederiks).
160 Brief Wolters Uitgeverij (E.B. ter
Horst) aan A.C. Kruseman, 24 augustus
1885. Brief H. Suringar aan A.C. Kruseman,
2 September 1885. Bibl. van dc Kon. Ver. De
brieven werdcn geschrcven als antwoord op
een circulaire van Kruseman aan alle boekhandclarcn met hct verzoek inlichtingen tc verschaffen over dc gcschicdcnis van hun bcdrij f
Dc meeste informanten noemden in hun brief
een aantal beroemdc en/of voor hct fonds
kcnmerkende titels. Overigenslijkcn niet alle
reactics op de circulaire bewaard te zijn geblcvcn. Van dc ovcrige uitgcvcrs van klassiekenreeksen zijn in iedcr geval dc eventuelc reactics niet op de Bibl. van dc Kon. Ver. aanwczig.
161 Voor deze paragraaf heb ik mij gcbascerd op bewaard gebleven correspondenties.
De klassickenserics waarover veel, minder
veel en soms slcchts enkclc brieven tcrug te
vinden waren, zijn rcspectievelijk;
* )>ZwoLSCHE HERDRUKKEN« Van uitgcvcrij
W. E.J. Tjcenk Willink, onder redactie van F.
Buitenrust Hettema, J.H. van den Bosch en
N.A. Cramer
* WKLASSIEK, LETTERKUNDIG PANTHEON«

van H.A.M. Roelants later W.J. Thicme &
cic, geen redactic, maar adviseurschap van J.
van Vloten, later F. A. Stoettenanderen
*»BUITENLANDSCHEKLASSIEKEN« van A.C.

Kruseman, geen redactie maar advisenrschap
van M.P. Lindo, J. W . N . Mosselmans en S.E.
Ran en anderen
*

BNEPERLANDSCHE DICHTERS« van S.L.

van Looij (eerst in samenwerking met H. Gerlings), onder redactie van Albert Vcrwey
* »NEDERLANDSCHE KLASSIEKEN" van H.

Suringar, onder redactic van E. Verwijs
* » D R I E DICHTERS« van De Erven F. Bohn,

onder redactie van H.E. MoItzerenR.A. Kol-

Icwijn
* »BlBLIOTHEEK VAN MinDELNEDERLANDSCHE LETTERKUNDE« vanJ.B. Woltcrs, onder
redactie van J. te Winkel, H.E. Moltzcr, J.
Verdam
* »ETAGERE-EDiTiE«, van K. Fuhri, geen
redactie
* »NEDERLANDSCHECLASSIEKEN« van A.W.

Sijthoff, onder redactie van J. ten Brink.
162 Brief K. Fuhri aan A.W. Sijthoff (zijn
drukker), 19 maart 1852. Prospectussen &c
Personalia K. Fuhri, Bibl. van dc Kon. Ver.
Het ging hier om het formaat vanj. Vosmaers
Leven eti wandelin^en van meester Maarten Vroeg
dat in Fuhri's DETAGERE EDITIE« vcrscheen.

Wolff en Dekens Lotgevallen van Willem Leevend was een ander deel uit deze reeks.
163 Brief M.P. Lindo aan A.C. Kruseman, 5 april 1851. Kruseman-archief U . B .
Leiden.
164 Brief F. A. Stoctt aan H. Suringar, 26
juni 1891. Suringar-archicf Bibl. van dc Kon.
Ver. F.A. Stoctt (1863-1936) studeerdc N e derlandse taal- en letterkunde in Leiden en
promoveerde op Middelnedcrlandse syntaxes. Na leraar aan het gymnasium tc zijn geweest, werd hij in 1918 hooglcraar aan de
Amstcrdamse universitcit, waarhijj. tc Winkel opvolgde voor wat betreft dc Nederlandse
taalkundc. [Levemherichten 1937-1938).
165 Brief C. Schillcmans aanj. Bergsma,
22 mei 1898. Kopiebock. Thicmc-archief
G.A. Zutphen. Schillcmans stond aan het
hoofd van de firma W.j. Thicme & cie die het
»KLASSIEK,

LETTERKUNDIG

PANTHf.ON«

vanaf 1891 uitgaf Deuitgavewaar hij het hier
over heeft is een uitgebreide herdruk van
Vondcls Hekeldichten.
166 Brief E.B. ter Horst (hoofd van de
firmaJ.B. Woltcrs) aan J. te Winkel, 4Januari
1881. Te Winkel-archicf K.B. Den Haag. J. te
Winkel (1847-1927) promoveerde in 1877 op
het werk van Jacob van Maerlant. Werd in
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1877 "praeccptor" aan het gymnasium te Gro- Tjcenk Wilhnk. 27 augustus 1913. Zie ook hct
ningen. later hooglcraar Nederlandse taal- en antwoord van Tjcenk Willmk. gcdateerd 17
februari 1914 (Kopiebock). Tjcenk-Willmkletterkunde in Amsterdam. (Frederiks).
167 Brieven J. te Winkel aan De Erven F. archicfG.A. Zwolle. Omdatdc wet van 1912
Bohn, I2april 1881 en I9april i88i. Bohn-ar- met zovcel woordcn toestond voor ccn
chief U.B. Leiden. Blasius werd opgenomen blocnilczmg fragmenten over te nemcn, had
in Te Winkcls Bladzijden nil de ^escluedcnii der dc firma de tien regels gcwoon kunnen gebruikcn. Het kwam vaak voor dat men niet
Scdcrlandsche letterkunde Haarlem 1882.
168 Zie Kuitcrt. Op.cit. 1993. Vergclijk gocd op dc hoogte was van de mogelijkhedcn
de bewerking die dc decltjes uit de »biblio- die de vcrschillcnde wetten in zich hadden,
theque bleuc" ondergingcn, eveneens met hct zoals mij uit de correspondenties duidclijk
oogopcen brederpubliek. R. Charticr, "Stra- werd.
tegies cditorialesct lectures" Lectures et}ecteur.< 180 Brief J. Prinsen aan F. Buitenrust
dans la l-rance d'ancien rc^^i}ne Paris 19S7, p. 87-Hettema, 31 maart 1909. Buitenrust Het125.
tema-archiefP.B.L.
]Si
In het ..KLASSIFK. LETTERKUNDIG
169 H.A.M. Roelants aan J, van Vloten.
u januari 1S66. Van Vloten-archief Stadbi- i'ANTHLt)N« vcrschcnen na dc Tweede Wercldoorlog, met uitzondering van een Jacob
bliotheek Devcntcr.
170 Deze informatie is allecn terug te vin- Gcel-deel, geen negcnticndc-ecuwsc auteurs
den in reccnsies. Van deze seric is geen pros- mecr.
pectus bewaard geblcvcn.
152 Brief C:. Schillcmans aan J.L.C.
171 J. A. Verkuyl was blijkens de titelpa- Meyer, 30juni 1S92, Kopicbock. Thicmc-argina »Lecraar aan de Cadettcnschool tc Alk- ciiicfG.A. Zutphen.
ii\AAT«.Joosl vati den Vondel. Cyshrechl van Am153 Brief E. Verwijs aan H. Suringar, 13
.</('/ Amsterdam z.j.
mei 1876. Suringar-archicf Bibl. van de Kon.
172 Rcspectievelijk de regels 353-356 uit Ver. Hoevccl Verwijs precies krecg is niet bcdecditicvanC.H.Ph. Meyervoorhct "Ki AS- kend. In deze brief vcrgelijkt hij Suringars honorcring met die van Wolters. bij wie hij nicer
SIEK, LETTERKUNDIG FANTHEON", achtStC,
hcrzicncdruk, Zutphen z.j. cnbladzijdc 16 uit zou verdienen.
Verkuyls editie (zie noot 171). die geen rcgcl184 Brief M.P. Lindo aan A.C". Krusenunmiering heeft.
man 5 april 1851. Krusenian-archict U.B.
173 Brief S.L. van Looy aan A. Vcrwey, Leiden.
185 Advertentie in de Oprcchte Hnarlem21 juni 1892. Verwey-archiet- U.B. Amstersche courant 30 april i S57.
dam.
1S6 Brief M.P. Lindo aan A.C. Kruse174 Zie brief S.L- van Looy aan A. Vcrwey. 4 februari 1893. Verwey-archicf U.B. man, 12 juni iSsi. Krusenian-archict U.B.
Leiden,
Amsterdam.
175 Zie ook E. Braches, Het boek als
187 Brief J. van *s Gravenweert aan A.C].
nicuwe kunst Utrecht 1973, waar achterin en- Kruscman, 26 mei 1854, ook in brieven van
kclc bandontwerpen van dc recks " N E D E R - J.J.L. ten Kate (16 mei 1851) en M.P. Lindo
LANDSCHE Die HTERS" ter illustratic zijn afgc(14 mei 1851) aan A.C. Kruscman. Krusedrukt.
man-archief U.B. Leiden.
176 Brief K. Fuhri aan A.(". Kruseman, 1
188 Blijkens het antwoord van de firma
mei 1855. Doos Kreni-Kruseman "Persona- op 26 november 1891 aan Meyer, Kopicbock.
lia". Bibl van dc Kon. Ver.
Thicmc-archief G.A. Zutphen. C.H.Ph.
177 Met uitzondering van een blocmlc- Meyer was in 1891 gepromoveerd op ccn
ziTig uit negentiende-ecuwsc dichters. Zoals proefschrift getitcld Pieler Lau\^endijk, zijn lein hfst. 2., p. 74 is besproken golden er voor ven en werUen. Blijkens opmerkingen van C.
Schillcmans in ccn brief aan Meyer d.d. 5 deblocmlczmgen aparte gcdragscudcs.
178 Brief C. Schillcmans aan F.A. Stoctt, cembcr 1894 zou Meyer in 1894 bockhandc14 november 1898. Kopicbock. Thicme-ar- laar geworden zijn. Over hem is verdcr nicts
bckcnd.
chicfG.A. Zutphen.
179 Brief J.H. van den Bosch aan W.E.J.
189 Brief C. Schillcmans aan J.L.(].
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Meyer, 17 maart 1892. Kopiebock. ThicmcarchiefG.A. Zutphen.
190 Brief C. Schillcmans aan W. Zuidema, 10 augustus 1892. Kopicbock. ThiemcarchiefG.A. Zutphen.
191 Brieven van C. Schillcmans aan C.G.
Kaakebcen, 16 februari 1S95, en aan DePricster (initiaal onbekend), 17 januari 1893. Kopicbock. Thiemc-archiefG. A. Zutphen.
192 Brief G. Engels aan F. Buitenrust
Hettema, 25 oktober 1910. Buitenrust Hettema-archicf P. B. L. Dc zeventiende druk van
DcGenestcts Dichtwerken, bezorgd doorC.P.
Tiele, was als uitgave van de Gcbr, E & M.
Cohen in de handel.
193 Opmerking van E. Verwijs in een
brief aan H. Suringar, 19 September 1869. Suringar-archicf Bibl. van dc Kon. Ver.
194 Brief C. Schillcmans aan F.A. Stoctt,
23 april 1892. Kopicbock. Thicmc-archief
G.A. Zutphen.
195 Brief C. Schillcmans aan C.H.Ph.
Meijer, 15 maart 1893. Kopiebock. ThicmearchicfC.A. Zutphen.
196 Karsten, Op.cit. 1949, p. 203.
197 Recensie van F.A. Stoett in De Nederlandsche spectator I'^^S^ P- 364-365.
198 Brief C. Schillcmans aan C.H.Ph.
Meijer, i3Juni 1893. Kopiebock. Thiemc-archicfG.A. Zutphen.
199 Zie brief E. Verwijs aan H. Suringar,
24 augustus 1878. Suringar-archicf Bibl. van
dcKon. Ver.
200 Brief H. Suringar aan E. Verwijs 26
September 1863. Antwoord van Verwijs is
niet gcdateerd [BSU 72-10]. Suringar-archicf
Bibl. van dc Kon. Ver.
201 Zie L. Kuitcrt, '>'Wij willcn Nieuwe
Gidsen zijn, c'est ^a.' Het idcaal van de
»ZwoLscHE HERDRUKKEN« (1890- 1914) De
boekenwereld S (i992)nr 5, p. 215-223.
202 Brief E. Verwijs aan H. Suringar, 14
augustus 1878. Suringar-archicf Bibl van de
Kon. Ver. N . A . Cramer aan J.H. van den
Bosch, 22 november 1903. Van den Bosch-archicfU.B. Leiden.
203 Brief G.A. Nauta aan F. Buitenrust
Hettema, 18 maart 1891. Buitenrust Hcttema-archicf P.B.L. Vooral W. Jonckbloet
had zich nogal critisch over Cats uitgclaten.
Zie voor dc receptie van Cats in de negcnticnde ecuw B. Luger, «Gezicht en vergezicht. Pcrspectiefproblemen in het beeld van

de zeventiende en negcnticnde eeuw« De ne^^entiendeeeuw g {i<)^S), p. 131-144.
204 Brief E. Verwijs aan H. Suringar, 24
augustus 1878. Suringar-archicf Bibl. van de
Kon. Ver.
205 Brief S.L. van Looy aan A. Verwey,
22 december 1891. Verwey-archicf U . B .
Amsterdam.
206 Brief E. Verwijs aan H. Suringar, 18
februari 1871. Suringar-archicf Bibl. van de
Kon. Ver.
207 Brief N.A. Cramer aan J.H. van den
Bosch, 13 September 1891. Van den BoscharchicfU.B. Leiden. Dc Spaarischen Brabander
kwam Liitcindclijk niet in de seric, dc ovcrige
twee wcl maar door andcre tckstbczorgers.J.
Vercoullie (1857-193 7). Vlaming. Achterccnvolgens leraar Ncdcrlands en Hoogduits
aan een middclbare school. In 1885 werd hij
»biJ2onder !eeraar« in dc Germaanse filologie
aan de Gcntse faculteit der wijsbegecrte en letteren. (Frederiks).
208 Brief J.H. van den Bosch aan W.E.J.
Tjcenk Willink, z.d. z.j. (Map 200). Tjcenk
Willink-archiefG.A. Zwolle.
209 Brief N . A . Cramer aan J.H. van den
Bosch, 13 april 1900. Van den Bosch-archief
U.B.Leiden.
210 Dc brieven bevinden zich in hct Te
Winkel-archief, K.B. Den Haag. De redactie
van dc seric »DRIE DICHTERS« bestond overigens ook uit twee personen, maar zoals de
naam van de scrie aangccft, lag de keuze al
vast, zodat cr over de criteria niet gccorrcspondecrd werd.J. Verdam (1845-1919). Promoveerde in 1877 in de letteren, was tot cind
1877 leraar in de oude talen aan het gymnasium. Werd in 1878 hoogleraar aan de gcmccntelijke universitcit van Amsterdam. In
1891 benoemd tot hoogleraar in het Ncdcrlands en Middclnederlands in Leiden, (Frederiks).
211 Bij de andcre klassickenserics is dit minder duidclijk, bij voorbecld omdat ze zich niet
spccifick op het onderwijs richten, of ze hebben geen redactic, of er is geen prospectus of
andcre programmatische tekst bewaard geblcvcn. Overigcns waren de ')NEDERLANDSCHE CLASSIEKEN« van Sijthoff niet spcciaal
voor scholen bedoeld.
212 E. Verwijs in zijn aankondigingafgedrukt in J. van Vondels Leeuwendalers Leeuwardcn 1864. Zie voor een nadere analyse van
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deze seric R. Zuring, De Nederlandsche Klassieketi van uitgever H. Suringar: een negentiendeeeuwse literairc serie Niet gepublicccrde doctoraalscriptic, Instituut voor Necrlandistiek,
U.V.A. 1992.
213 Prospectus
"NEDERLANDSCHE
CLASSIEKEN", uitgegeven door A.W. Sijthoff. 1890. Bibl. van dcKon. Ver.
214 Brief N.A. Cramer aan A.W. Sijthoff, 3 September 1889. Sijthoff-archief U.B.
Leiden, (zie noot 154). Een prospectus van de
seric is niet bewaard geblcvcn.
215 Brief J.H. van den Bosch aan F. Buitenrust Hettema, mei 1909. Buitenrust Hettema-archief P.B.L. De schrijfstijl van Van
den Bosch verraadt zijn bewondering voor dc
Tachtigers. (Zie Kuitcrt. Op.cit. 1992).
216 J.H. van den Bosch aan F. Buitenrust
Hettema, 18 oktober z.j. Buitenrust Hettema-archief P.B.L.
217 Citaat uit zijn voorwoord bij Lpisodes
nil lloofts Nederlandsche hisiorii'n Lccuwardcn
1864, p. 1.
218 Voorstellcn bctroffcn onder andcre
de uitgave van ToUens' Tafereclen van de overwintering der Hollanders op Nova Zenihia, Huygens' Trijntje Cornells, dc Amsterdamsche Hermes van Jacob Campo Wcycrman, Brcdcro's
Klucht van de koe en nicer in hct algemccn
sproken, bocrden, liedcrcn. stichtclijk proza
en volksboeken.
219 Zie brieffragment N.A. Cramer aan
J.H. van den Bosch, z.d.z.j., vermoedelijk
1891. Van den Bosch-archief U.B. Leiden.
Van Eeden zou gewcigerd hcbbcn omdat hij
bang was dc reputatic van »moddcraar« te
krijgen, een argument waarop Cramer ccn
spotversjedichtte.
220 Brief E. Verwijs aan H. Suringar, 13
mei 1876. Suringar-archicf Bibl. van dc Kon.
Ver.
221 Brief J.H. van den Bosch aan F. Buitenrust Hettema, 26 januari 1892. Buitenrust
Hettema-archief P.B.L. i>Gcsternten« moet
hier als metafoor van "gczindten« o.i.d. worden opgevat,
222 E. Verwijs, Dit sijn Xgoede bocrden "sGravenhage i860.
223 Ongcdateerdc brief van E. Verwijs
aan H. Suringar [Br. Su 71-75 en 76.]. Suringar-archicf Bibl. van de Kon. Ver.
224 Brief J.H. van den Bosch aan F. Buitenrust Hettema, z.j.z.d. (± 1891). Buitenrust
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Hettema-archief P.B.L.
225 De seric licpvolgcnsde uitgever weliswaar niet best, maar dat lijkt voor hem geen
reden te zijn gewecst oni dc recks tc staken.
Dat de seric tcnslotte stagneerde had meer te
makcn met andere werkzaamheden van Verwijs zelf, zoals zijn Middelnederlandsch woordenboek.
226 Volgcns gegcvciis uit Bartcls. Ofy.cir.
1947 Bijiage i.
227 Brief J.H. van den Bosch aan F. Buitenrust Hettema. I5oktobcr 1910. Buitenrust
Hettema-archief P.B.L.
228 Brief E. Verwijs aan H. Suringar, 14
augustus 1878. Suringar-archicf Bibl. van de
Kon. Ver.
229 Zie voor deze controverse C.G.L.
Apeldoorn, Dr. IVHIcni Doorenbos Amsterdam 1948, p. 125 e.v. Men bcsloot uiteindelijk om twee Warenars op tc voeren: een gckuistc en ccn ongekuistc.
230 Brief M.P. Lindo aan A.C. Kruseman, 20 maart 1S60. Kruseman-archief U.B.
Leiden.
231 Brief M.P. Lindo <ian A.C. Kruscman, 10 September 1851. Kruseman-archief
U.B. Leiden. Inderdaad had Lindo dctckstintcgraal vcrtaald. Zie A. Zwancveld, '>Tristram Shandy in Ncderland" Degids 1986, p.
513-524, i.h.b. p. 515.
232 Zic Battels, Op.cit. 1947 Bijiage i.
233 Zie ook A.J. Onstenk, i>Christelijke
serieboekcn-Series christelijke boekcn« in:
Kraan, R.G.K. (red), Omzienmeteenglimlach.
Den Haag 1991, p. 155-224.
234 Zie ook p. 114. Het is heel goed mogehjk dat het leespublick al aan dc signatuur
van ccn uitgever kon aflezcn of de reeks bedoeld was voor katholicken of protestanten.
235 Een voorbecld: A.W. Sijthoff lict de
tekst van E. Zuidema's Biografisch woordenboek door een met het katholicismc vertrouwdc corrector nakijkcn op blasfemische
blunders. Hij vrcesde andcrs dat het werk, net
als Winkler Prins' cncyclopcdie, op dc Index
geplaatst zou worden. (Brief A.W. Sijthoff
aan E. Zuidcma, 11 mei 1892. Sijthoff-archief
U.B. Leiden.). Zie ook Kuitcrt, Op.cil. 1993.
236 Brief J . H . van den liosch aan F. Buitenrust Hettema, augustus 1890. Buitenrust
Hettema-archief P.B.L.
237 Briet J. Prinsen aan F. Buitenrust
Hettema. 31 maart 1909. Buitenrust Het-
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tema-archief P.B.L. J. Prinsen (1866-1935)
was onderwijzer, behaalde in zijn vrijc tijd hct
gymnasium-diploma waarna hij kon studeren. Promoveerde in 1898 en werd in 1919 als
opvolger van J. tc Winkel aangesteld als hoogleraar aan de Amstcrdamse Universitcit, waar
hij als eerste hct afzondcrlijke vakgebied Nederlandse letterkunde onder zijn hoedc krecg.
{Levensbcrichten 1935-193 6).
238 Brief G.A. Nauta aan F. Buitenrust
Hettema, 18 maart 1891. Buitenrust Hettema-archief P.B.L. T. Terwey (1845-1893)
was de redacteur van J.B. Wolters' »BIBLIO-

247 Brief J. Verdam aan J. tc Winkel, 24
december 1889. Tc Winkel-ArchiefK.B. Den
Haag.
248 Blijkens een brief aan J. te Winkel gcdateerd 28 maart 1887, verwachttc hij van dit
Glossarium slcchts 150 cxcmplarcn tc kunnen
verkopen. Te Winkel-archief K.B. Den
Haag. F. Buitenrust Hettema (1862- 1922),
die we al eerder tegenkwamen als instigator
van de » Z W O I . S C H E HERDRUKKEN« had

Nc-

dcrlands gestudecrd en werd leraar in de Nederlandse taal en aardrijkskunde aan het gymnasium te Zwolle. Hij was een voorvcchtcr
van de spellingsvereenvoudiging en hicld zich
THEEK VAN NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE«, ook een klassiekenreeks. Hij was leraar bezig met dc studie van het Fries en het ZuidNederlandse Taal aan een kwcekschool en Afrikaans. [Levensberichten 1922-1923).
stond bckcnd als een groot voorstander van de
249 BrievenJ. tc Winkel aan F. Buitenrust
spcUingsverecnvoudiging, door R.A. Kollc- Hettema, 4 april 1887, 15 juni 1887 en 1 jnli
wijnontworpen. (Molhuysen&: Blok).
1887. Buitenrust Hettema-archief P.B.L.
239 Zie Kuitcrt, Op.cit. 1992.
250 Ook in Brinkman's catalogus is dit tot
240 J.H. van den Bosch in Taal en letteren 1882 dc standaardproccdurc geweest. Het re1893, p. 31-46 en p. 158-169. Hct citaat staat construeren van de verkoop van een serie
op p. 160. Zo bekritiseerde hij de editie van wordt dan een tijdrovende bczigheid waarvan
Helmers Hollandsche riatie, waarvan een ge- zclfs in het gnnstigste geval de resultaten een
censureerde en een niet-gecensureerde versie zo fragmentarisch beeld geven [een seriedeel,
hadbestaan. Deediteur van hct "PANTH^ON" verdceld over zeer mocilijk-identificeerbare
kopers], dat men dan beter uit kan gaan van de
gaf niet aan welke versie hij gekozcn had.
241 Brief E. Verwijs aan H. Suringar, 24 totale verkoop zoals die in de fondsboeken
augustus 1878. Suringar-archief Bibl. van dc staat. Overigcns ontbrcekt ook in catalog! van
particulier boekenbezit veclal de serietitcL
Kon. Ver.
242 Brief E. Verwijs aan H. Suringar 5 fe251 C.J. van der Loo, Handleiding tot het
bruari 1871. Suringar-archicf Bibl. van de boekhouden voor den boekhandelaar 1888, p. 17
Kon. Ver.
e.v.
243 Brief J. ten Brink aan A.W. Sijthoff,
252 Voor dit doel werden een kleine 140
15 april 1888. Sijthoff-archief U.B. Leiden. recensies van scries met niet-contemporaine
N.B. Zijn »CLASSIEKEN« brachten het overi- literatuur bekeken. Zie voor de manicr
gcns niet verder dan het eerste deel, dat in 1890 waarop dcze achtcrhaald werden hoofdstuk 4,
vcrscheen en dat A. Loosjes' Manrits Lijnslager p.215. In het Thieme-archief G.A. Zutphen
bevatte.
bevindt zich overigcns een knipselmap met
244 J.H. van den Bosch, »Hoe men uit- cnkele '>PANTHEON«-recensies.
geeft en verklaart«, Taal en letteren 1893, p.
253 Advertentie A.C. Kruseman voor
31-46 en p. 158-169. Het citaat staat op p. 33. zijn »BUITENLANDSCHE KLASSIEKEN« in De
Hct betreffende »PANTHEON<(-decl wasiium- r(;Wi852dlXV, p. 269.
nier 119, Staring. Keur uit degedichten bezorgd
254 Catalogus/prospectus A.C. Krusedoor A.W. Stcllwagen.
man ±1861. Bibl. van de Kon. Ver. Kruse245 Zie de inleidingen op de eerste vier man had dc reeks in 1852 van Fuhri, die in finummers van de » Z W O L S C H E HERDRUKnanciele moeilijkheden zat, overgenomen.
KEN«, waarin opgenomen Cats' Spaensch hey255 Weekblad voor den boekhandel 1852 nr
dinnetje, Hoofts Granida en Vondcls Lucifer.
13. Een uitgebreide prospectus uit het jaar van
246 Briefkaart J.H. van den Bosch aan F. verschijnen is helaas niet bewaard gebleven.
Buitenrust Hettema, 26 januari 1891. Buiten256 Achtereen volgcns uit advertentie
rust Hettema-archief P.B.L. De uitgave vcr- Kruseman voor zijn klassieken in De tijdi8$2
scheen in 1902.
dl XV, p. 269 en uit de circulaire voor hct
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'>Kl A S S I E K .
LETTERKUNDIG
PANTHEON".
kenrcckscn aan.
H.A.M. Roelants 1851. Bibl. van de Kon.
271 Voor het gemiddeldeoplagecijfer, zie
Ver.
Van der Meulen, Op.cit. 18S3, p. 185. Dc ge257 Geldcrland, tweemaandeliiksch tijd- gcvens uit dit staatjc zijn afltomstig uit resp.:
schrifi voor Nederlands (sic) letterkunde 1852 deel archiet van dc nog altijd bestaandc firnia RoeIII, p. 34-37. Zie ook: Weekblad voor den boek- lants. in Schiedam: Onkostcnbock 1866 en
Journaal hoekhandelarcn 1887; Taxatielijsten
handel 1852 nr 13. p, 1.
258 Prospectus H.A.M. Roelants. z.j. W.E.J. Tjcenk Willink. Tjcenk Willink-archict G.A. Zwolle; Kruscmans Fondsboeken
(vermoedelijk 1856), Bibl. van de Kon. Ver.
259 Uit zijn brief aan A.C. Kruseman, 2 1857-1862 en Fondsveilingcatalogus 1867,
September 1885, Bibl. van de Kon. Ver. (Kru- Bibl. van dc Kon. Ver.; Brief Dc Erven F.
seman-archief) blijkt dat hij zelf hct initiatiet Bohn aan H.E. Moltzcr, i oktober 1881.
Bohn-archict U.B. Leiden; Briet H. Suringar
nam tot dc reeks, en niet Verwijs.
aan E. Verwijs, 14 maart 1862, Kopijbock
260 ZieZuring, Op.cit. 1992.
brieven 1861 - [ 866, Sunngar-archief Bibl.
261 Dckolporffur i (1868) nr 11. p. 47.
262 Vergclijk J. Gicic, Arbeidersleven in van dc Kon. Ver.; Brief S.L. van Looy aan A.
Nederland 1850-1914 Nijmcgcn 1979, waarop Verwey, 2} mci 1892. Verwey-archief U.B.
p. 17S ecu arbcider aan het woord komt over Amsterdam; Brief K. Fuhri aan A.W. Sijthoff, 16 augustus 1851. Prosp,& Pers. K.
dc colportagc onder dcze bcvolkingsgroep.
263 Prospectus J.B. Woltcrs. 1867. Bibl. Fuhri Bibl. van de Kon. Ver; Kruscmans
Fondsboek 1873-1877. Kruseman-archief
van de Kon. Ver.
Bibl. van dc Kon. Ver.
264 ProspectusJ.B. Wolters z.j. (wrschl.
1876), Bibl. van dcKon. Ver. Zie ook debrief N.b.: Dat Roelants soms oplagcn van slcchts
van E. Verwijs aan H. Suringar, 13 mei 1876. 100 stuks van zijn »PANTHE<)N« aanmaaktc,
Suringar-archicf Bibl. van de Kon. Ver.
is te verklarcn uit het fcit dat hij de reeks met
265 C;itaat uit brief H.E. Moltzcr aan Dc stercotypicplaten druktc. Zie hoofdstuk 2. p.
Erven F. Bohn, 7 november 1880. Bohn-archief U.B. Leiden. Zie voorde »professiona2J2 Zicdebronnengenoemdin noot 271.
lisering" hiervoor p. 113, ook G.J. Vis, "Van De verkoopcijfers zijn om nog nicer redenen
Groningen tot Luik. Dc beginjaren van het moeilijk te interprcteren. Dc gegevens hieracadcmisch handbock voor Nederlandse let- ovcr zijn slcchts incidcntccl bewaard gebleterkunde en welsprekendhcid« Dc negentiende ven. Een willekcurig jaar zou wel eens heleeeuw 12 (1988), p. 180-204en id., »Leiden ont- maal niet zo willekcurig kunnen zijn; het is in
zct, Leuven in last. Nederlandse letterkunde velc gcvallen niet duidclijk waaroni juist van
aan de universitcit, 1800-1850*1 Handelingen dat enc jaar de gegevens wcl bewaard gebleXLIII der Koninklijke Maatschappij voor Taal- ven zijn, en andere jaarcijfcrs niet. Ecu scrie
cn Letterkunde en Geschicdenis 1989, p. 141- zaI in de beginjaren misschien nicer aandacht
167.
hcbbcn gctrokkcn en dus bcter vcrkocln zijn
266 Bij voorbecld in De vacature, nieuw dan in latere perioden.

advertenlieblad voor het lager, middelbaar engymnasiaal onderwijs 1894 nr i, e.v. (ongcpaginccrd).
267 Prospectus W.|. Tiiicnie ik cie. z.j.
Bibl. van de Kon. Ver.
268 Advertentie in bij voorbecld Het
schoolhlad. Courant voor lager, middelbaar en
gymnasiaal onderwijs 21 (i 892). nr 45 (ongepagincerd).
269 Prospectus A.W. Sijthoff 1890. Bibl.
van de Kon. Ver.
270 Zo trcft men in hct tijdschrift Degids
voor leesgezelschappen en rederijkerskamers
(1887-1893) geen advcrtcntics voor klassic-

HET

ENE B O E K

273 Brieven K. Fuhri aan A.C. Kruscman, 25 januari 1852 en 27 September 1852.
Kruseman-archief U.B. Leiden. Kruseman
nam in dat jaar dc reeks van zijn kamcraad
Fuhri over.
274 Gegevens uit A C .
Kruscmans
Fondsveilingcatalogus 1862. Bibl. van de
Kon. Ver.
275 Volgcns ccn aantckcning \an Kruscman in zijn Fondsboek 1X57-1862 bij hct
Swift-dcel. Kruseman-archief Bibl. van de
Kon. Ver.
276 De verkoop van het eerste dcel Tristram Shandy is hier nicegerckcnd. Hierbij
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moet men overigcns bedenken dat van dc acht
delen sommigepas in 1856 vcrschcnen waren,
zodat deze nog maar weinig »tijd« hadden geIiad om goed verkocht te raken.
277 Prospectus G.L. Funke 1868. Bibl.
van de Kon. Ver. Zie verdcr R. Grimbcrgen,
Bibliotheek van buitenlandsche klassieken. Druken handelsgeschiedenis van een negentiendeeeuwse serie, gerelateerd aan ontwikkelingen bintwn de Nederlandse boekhandel in het derde kwart
van de negentiende eeuw Niet gepublicccrde
scriptie. Vrije Universitcit Amsterdam, mei
1989.
278 Brief De Erven. F. Bohn aan H.E.
Moltzcr, I September i88i. Bohn-archief

moeten worden gelezcn.
283 »Hoe bestudeert men een schrijver«
Noord en zuid 1883, p. 6 N . b . : Stellwagcn
werkte zelf aan het »)PANTHEON« nice.
284 L. Simons, »Het goedkoope boek«
Gedenkboek der Wereldbibliotheek tgo^-igis
Amsterdam 1915, p. 21-23.
285 C. Schillcmans aan A.W. Stcllwagen, 20 april 1899. Kopiebock. Thicme-archiefG.A. Zutphen.
286 Zie noot 282. Resp. Misset: I (18821883); Suringar: 2 (1874-1875) en 5 (18661867); Tjcenk Willink: 5 (1892-1893). N . b .
Dat een serie weer van het leerplan werd »afgevoerd« hoeft niet tc wijzen op ontevredenheid. Er werd bij voorbecld op dcze scholen
U.B.Leiden.
279 Zie Catalogus van de bibliotheek van vaak van leraar gcwisseld, en daarbij hoorde
kcnnelijk ook verandcring van Icerstof
wijlen E.J. Por^(>r^r Amsterdam 1879.
280 Hij had Terentius blijspelen en Cakun287 Blijkens dc Catalogus van de bibliotheek
tala van Kalidasa. Zijn bockenvcrzameling van wijlen Prof.dr. J. te Winkel Utrecht 1928.
berust nu in het Multatuli-museum in Am- Hij bezat ook cnkele decltjes van het » K L A S sterdam.
SIEK, LETTERKUNDIG FANTHEONw.
281 Opmerking van Kruseman in ccn cir288 BriefP.H.J. SimonsaanJ.H. vandcn
culaire gericht aan Wilterdink (een bockver- Bosch, 3 december 1910. Van den Bosch-arkoper), oktober 1854. Bibl. van de Kon. Ver. chiefU.B. Leiden.
282 Bekeken; I Leerplan voor het gymna289 Brief S.L. van Looy aan A. Verwey,
sium te Assen gedurende den cursus /.../ 1880- 17 februari 1894. Verwey-archief U . B . A m 1895 (U.B. Amsterdam); 2 Leerplan voor den sterdam.
cursus (...jgymnasium dergemeente 's Graven290 School en studie 12(1890), p. 223.
hage met vijfjarigen cursus 1873-1875 (K.B.
291 R. van der Meulen, Overdeliefliebberij
Den Haag); 3 Programma van het onderwijs aan voor boeken Leiden 1896, o.a. p. 312.
de R.K. hoogere burgerschool metyjarigen cursus 292 Het mes sneed aan twee kanten. Er is
te Amsterdam /.../ 1875-1876 (G.A. Amster- in hoofdstuk 2 al op gewezen dat dc opbloei
dam); 4 Programma [...J hoogere burgerschool van de bibliofiele aandacht voor hct boek in
voormeisjes 1890-1891, i899-i900(G.A. Am- hct voordcel kan hcbbcn gewerkt van de scsterdam); 5 Programma van de eerste hoogere bur- ric-uitgave. Zie p. 86.
gerschool met vijQarigen cursus 1865-1900 (G.A.
293 Bij wijze van steekproef bekeken: CaAmsterdam); 6 Gymriasium van Amsterdam. talogus van boeken uit de leeshihliotheek Van der
Programma van het onderwijs gedurende den cur- Hoek te Leiden, bewaard in de imiversiteitshihliosus [...] 1882-1887 ( U . B . Leiden); idem over theek van Amsterdam Amstcrdz^^^ 1977. Catalodejaren 1887-1900 ( U . B . Amsterdam); 7 Pro- gus der bibliotheek. Leesinrichting opgericht door
gramma van het onderwijs te geven aan de hoogere het departement Amsterdam der Maatschappij tot
burgerschool met vijfjarigen cursus te Haarlem, ge- Nut van 't Algemeen 1878. (Dcze bibliotheek
durende het schooljaar [...] 1876-1877 (U.B. had wel Westcrmans Vondcl-uitgave van
Leiden); 8 Programma der lessen van de hoogere 1819 in dc collectie. Zie p. n o ) Catalogus der
burgerschool met vijfjarigen cursus te Semarang leeshihliotheek van E.J. Bakkerte Veendam 1895,
T885-1887 (U.B. Leiden). Het »PANTHEON« Catalogus der Hollandsche, Fransche en Engelsche
werd genoemd in l : 1882-1885, 2: 1S73- leesbibliotheek van CM. van Gogh z.j., Catalo1874, 4: 1890-1891, 5: 1868-1900, 6: 1883- gus der Hollandsche boeken, uit de Hollandsche,
1884.
Fransche en Hoogduitsche lees-bibliotheek van den
N . b . Veel vaker dan een dergelijke explicietc boekhandelaar J. M.E. Meyer Amsterdam i.i.g.
vcrmelding, wordt alleen opgegevcn dat er 1852-1865. Allen aanwezigopdeBibl. vande
»een paar stukken van klassicke schrijvers« Kon. Ver.
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311 Degids 1862 I, p. 480.
294 Althans niet door het Icesgezelschap
"Nut en Genot" te Sluis en »Concordia<' te
312 Noord en zuid i^Hi. p. 316.
Vcencndaal, zoals valt op tc maken uit resp.
313 Dietsche waraude(^ (1893), p. 515.
M. de Grip, Hen onderzoek naar de organisatie.
314 J. Shaylor in Gornlnll magazine 1905 I.
de sociale samenstelling van het ledenbestand en de P- 53!^-545hoekaanschaf van het leesgezelschap »Nnt en Ge315 Degids i89odl 1/11. p. 365.
iiot« te Sluis iS6i-i8j8 Niet gepubl. doct.
316 Hetschoolblad i^yj, p. 57-58.
scriptie U.V.A. 1990 en W. van den Berg,
317 J.C. Frankcn, »Wat zijn klassieken?"
Concordia. Hen I'eenendaals h'esgezelschap iS>8- Bijblad van school en studie <) (1891) nr 1, p. 1.
ig.f^ Vcencndaal 1992. Uitcraard zijn dcze
31S I'aderlandsche Ictieroefeningcn 1S65 II.
twee voorbcclden niet voldoende om cr con- p. 11-12, citaat op p. 12,
clusies aan tc vcrbindcn. Zie overigcns ook
319 resp. in Nieuwe hijdragen ter bevordchoofdstuk I, waar bleek dat aan het begin van nng van hct onderwijs en de opvoeding 1864, p.
dc negcnticnde eeuw dc leesgezelschappen 335 en Het schoolhlad iH-jj, p. 58.
nog wel intekenden op dc recks vin Wester320 Bij voorbecld in Het vaderland 31 aunian.
gustus 1902 en Algcmeeii liandelsblad 10 augus295 Zic hoofdstuk I, p. 82.
296 Recensie van o.a. P.ll. van Moerkcrkcns De meeslcrstukken uii Vondcls wcrken in
Onzelolk I (1869-1870) nr 18. p. 151.
297 Euphonia 1 (1876-1877) nr9, p. 4.
298 Volksblad 15 (1S70) nr 37, p. 8.
299 Sihoolbode 1S77, p. i 54-164 over dc

tus 1902. Ook het Christelijke MiiiJHr//)/(i(/^^'('wijd aan de beoefening der letterkunde was tcvrcden. Vergclijk ook ccn recensie van Kruscmans »KLASSIEKEN« in De tijdspiegel 1853 II,
p. 153, over het deel Tristram Shandy: •>{...]
andcrs was 't bcter ccncblocmlczingtegcvcn:
dan moet het boek zedchjk zijn van aard. andcrs liet ik cr hct onzcdelijkc uit.«
"BIBLIOTHEEK
VAN
BUITENI ANDSCHL
S(:HRIJVERS«.
321 Christelijk schoolhlad 2$ februari 1H98.
300 Euphonia 1 (1876-1877) nr 9, p. 4. Zie voor een gcschicdcnis van dcze passagej.
Ook redcrijkcrs werden hier genoemd. Zie Goossens, De gecastreerde iieus. Taboes en hun
iiicrvoor ook ccn recensie van de " B U I T E N - verwerking in de geschicdenis van de Reinaert
LANDSCHE KLASSIEKEN« in Hct lecskabinet Leuven/Anicrsfoort 1988.
i860, p. 340. Andcre rccenscntcn nocmcn
322 resp. Taal en letteren 189S, p. 251 en
(voor zovcr valt na te gaan) dc redcrijkcrs niet Het leeskahinel 1898, p. 78.
als doelgrocp van klassickcnrceksen.
},2}, De gids 1S52 II, p. 636. Volgens Enschede, Op.cit. 1898-1902 dl 1, p. 206 zou het
301 Onzetolk 1 (1869-1870) nr6, p. 47.
hier gaan om hct »KLASSIEK, LETTERKUNDIG
302 Onzetolk I (i869-i870)nr 18, p. 151.
303 Weekblad voor het lager, middelbaar en PANTHE()N«, maar er zijn redenen om aan te
nemcn dat Dc ijiU'--hier dc »ETAGERE-EDnTE"
gyiiniasiaal onderwijs 3 (1864), n r 4 i .
304 Citaat uit Elsevicr'sge'illustreerdmaand- van Fuhri bcdocldc. Ten eerste vcrscheen er in
Sihrifl 1891 I, p. 323-324. Zie ook H(V 3T/U)()/- Degids 1854 II, p. 504Juist ccn lovcnde recen/i/.)i/ 20 (1891) nr 16. p. I en Kuitcrt. Op.cit. sie van het »PANTHEON«. van Fuhri's seric
verscliccn verdcr geen besprcking. Ten
1992.
305 Nieuwe bijdragcn ter bcvordering van het tweede vcrscheen Fuhri's recks zondcr verdere aantekeningen en bovendien doet het
onderwijs en dc opvoeding 1864, p. 335.
"zogcnaamd klassicke autcurs« van dc rcccn306 De tijdspiegel 1854 dl I, p. 267.
307 Recensie van Van Looy en Gcrlings sent eerder dcnken aan dc auteurs van Fuhri,
"KLASSIEKE SCHRIJVERS" in Dc Nederlandsche waaronder veel laat-achttiende- eeuwse nanicnals B. Daalberg,J. Vosniaer.J. Bellamy,
spectator 1893 nr 35, p, 275.
A. Loosjes et cetera. Degids beschouwdc eer308 Dc tijdspiegel 18541, p. 267.
309 Euphonia 1 (1876-1877) nr 9. p. 4 en der dc zcvciitiendc-eeuwse schrijvers als klasDe tijdspiegel 1854 I. p. 378-379. citaat op p. sick (Zic Miltcnburg, Op.cit 1991).
379310 Kruscman. Op.cil. i886-i8S7dlII, p.
651-652. Zic ook Den gulden winckel i (1902)
nr2. p.4-7-
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324 Taal en letteren 1898. p. 252.
325 G. Kalff in ccn recensie van dc » N E DERLANDSCHE DlCHIhRS" Dcgids 1S94IV. p.
96-109. Citaat op p. lOO.
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326 De " Wcrdegang« van dc klassieken is
vergelijkbaar met die van de werkjes die in de
»bibliothcquc blcuc<' waren opgenomen (zie
hfst. 1, p. 35). Erzouaanhet enid van deeeuw
een sterk gepopulariscerde colportage-recks
van klassieken hebben bestaan, uitgegeven

door F.W. Vislaake te Amsterdam. Hierin
was onder andere werk van Feith, Spandaw,
De Genestet en Van Beers opgenomen, zij het
zonder vermelding van dc auteursnaam. Van
deze reeks ontbrcekt verder icdcr spoor. Zic
Nieitwsblad iS96nr ss, p. 285-286.

Winkcibiljct Fuhri's »LE(:TUUR (IP REIS EN IN DE HUISKAMER« z.j. CAIII. K. Fuliri/liibl. vaiidc
Kon. Ver. (foto UBA)
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SERIES MET C O N T E M P O R A I N E L I T E R A T U U R .

W

aren de klassieken vooral nuttig, wic voor zijn plezier las, koos
eerder voor een eigentijdse roman. Voor steeds meer mensen was
hct lezen van romans een gcbruikelijke

vrijetijdsbesteding

geworden, een gewoontc die uiteraard door de uitgevers aange-

moedigd werd. De vraag naar en het aanbod van romans was in de tweede

helft van de negentiende eeuw dan ook aanmerkelijk toegenomen, en de concurrcntie tussen uitgevers en leesbibliotheekhouders was groot.' »Mccgctroond d o o r den geest dcs tijds, voorbereid door courant en tijdschrift, niet te
vergeten: vatbaar gemaakt door een uitgcbreid onderwijs, verlokt door goedkoope prijzen, stichten tallooze handcn zich bescheidcn boekcrijtjes [...|«,
aldus A . C . Kruscman in 1887.^ Uitgevers sprongen daar handig op in, en
brachten kant-en-klarc boekerijen op de markt in de vorm van een serie.
Het ovcrgrote deel van de literaire series die in 1850—1900 vcrschcnen, was
samengesteld uit contemporaine literatuur, in het bijzondcr romans en verhalen. Er hebben op zijn minst 200 van dit soort series bestaan. In tegenstelling
tot de klassickcnrceksen, werd deze categoric reeksen door de kritick meestal
niet als ccn verschijnsel bcschouwd. l)c aard van dit corpus was dan ook hetcrogeen. Wie het geheel aan literaire series met eigentijdse literatuur bekijkt,
ziet een bonte verzamcling: vertaald, niet vertaald, inmiddels volstrckt vergeten of honderd jaar later nog altijd de literairc top. De lijst in Bijiage II spreekt
in dit verband bockdelen. Werdcn de reeksen met niet-contemporainc literatuur door uitgevers doorgaans als »klassieken« — zeer geschikt voor gebruik
op school — gepresenteerd, de series met eigentijdse literatuur kregen allemaal verschillende kenmerken mee. Van dc mogelijkhedcn die de scrietitel in
dit opzicht bood, werd door uitgevers creaticf gebruik gemaakt.
Sommige uitgevers gaven in dc scricnaam al aan hoe de serie gebruikt kon
worden. Z o was er het al eerder (p.78) genoemde type »spoorweg-bibliotheken«, dat volgens een van de uitgevers »onderhoudende lectuur kan bieden in
vcrlorcn oogenblikken, en als het gesprek in den spoorwagen kwijnt of als het
kijken naar buiten begint tc vermoeijen«.^ Scries als de » S A L O N - B I B L I O THEEK" en »VooR DEN couPE« licten door hun titel blijken in welke o m g e ving dc deeltjes gelezen konden worden. Andere series kregen in de titel een
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vcrwijzing naar de doelgroep. Hct »volk«, »dames" en

ijongejuffrouwen«,

»bruiloftsgastcn«, »redcrijkers«. »katholicken(<. »christelijke« of »gc\vonchuisgezinncno, »alle standcn« ot kortweg »iederccn« werden blijkens dc titels met
scries bediend. In dit opzicht verschildcn dc reeksen met conteniporanic literatuur van die met niet-contemporaine: bij klassickcnrceksen kwam dc vcrwijzing naar dc doelgroep niet voor. Weer andcre scries met eigentijdse literatuur
kregen een naam die aangat wat voor inhoud men kon verwachtcn. Er waren
»roman-bibliothcken«. reeksen met »novellen«, »toneclstukkcn« en »voordrachteUK. Veel series werdcn door uitgevers voorzien van een aanduiding die
bctrckking had op dc prijs. De »guldens-«, »halve-guldcns-« en »50 ccnts-«
cdities waren gevuld met goedkopc uitgaven van contemporaine literatuur.
Een cnkele kecr vinden we de naam van het uitgcvcrshuis zelf in dc scrietitel
tcrug:

"VAN

KAMPLN'S

GOEDKOOPE

SEIUE

VAN

ROMANS«,

»KEMINKS

iiuis-BinilOTllEEK" et cetera. Dit lijkt meer bedoeld o m dc hcrkenbaarhcid
tcmidden van andcre series tc vcrgroten, dan om gebruik te maken van dc
reputatic van het uitgcvcrshuis."' Soms werd ccn serie naar haar uiterlijk getypecrd, bij voorbecld in hct geval van de veelkleurige recks »POI.YCOI.OR«, dc
»LossE BLAADjES" cn de luxe » P R O N K J U W E E L T J E S « .
Veel scrictitels waren samengesteld uit ccn aantal van clit soort kenmerken
tezamen. Een echt duidelijkc indeliiig kan daarom met worden gemaakt. Dc
verschillende scrictitels geven wcl ccn indruk van dc wijze waarop uitgevers
dachtcn dat dc reeksen nioestcn worden verpakt, om aan de wcnscn en vcrlangcns van het publick tcgemoct te kunnen komen. In dit hoofdstuk wordt nader uitgediept wat voor functies dcze series vervulden in hct literaire bedrijf
Daarbij worden vooral die punten behandeld, waarop de series met contemporaine literatuur zich onderscheidden van dc klassiekeiirceksen. Wat de series
met elkaar gemeen hebben, is immers in hoofdstuk 2 behandeld.
De klassiekenreeksen, zo hebben we in het vorige hoofdstuk gczien, waren
ecu duidclijk omlijndc soort, waarin weinig variatie bestond. De series met
eigentijdse literatuur doen zich voor als ccn »allegaartje<i. Het verscliil tussen
klassiekenreeksen en reeksen met contemporaine literatuur zit vooral in deze
gevariccrdhcid. Het is van belang 0111 dat steeds in het oog te houden bij het
lezen van dit hootdstuk. Dc bonte verzamcling laat zich immers niocilijker
kenschetsen dan de meer statische klassiekenreeksen. Een tweede verschil dat
hier vast genoemd moet worden, is dat de reeksen met contemporaine literatuur maar zelden door een redactie werdcn begcleid. Dat betekent helaas dat er
nauwelijks over dc series werd gecorrcspondeerd, zotlat hct bronnenniatcriaal
op dit punt schaars is.
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Ook in dit hoofdstuk wordt een scheiding aangebracht tussen de belangstelling van de kant van het publiek en de specifieke voordelen van dit soort series
voor uitgevers. Vervolgens komt de samenstelling aan dc orde en tot slot
wordt gekeken naar de ontvangst van de series, dat wil zeggen naar de verkoopcijfers en de waardering door de literaire kritiek.

Belatigstelling

voor de reeksen bij het publick

EEN A B t J N N E M E N T O P B E S C H A V I N G

In de tijd waarin de prijsvraag over overval en kwijning in den boekhandel«
was uitgeschreven, regende het klachten over onder meer dc prijs van de boeken.'' Dcze zouden door hun grote formaat en de kostbare vignetten voor de
particulier niet te betalen zijn geweest. Een zekere x vcrzuchtte in het Nieiiwshlad »dat men in Nederland wel boeken koopen wil, maar dat ze tc duur zijn.a**
De particulier dacht er niet eens aan om zelf romans te kopen, maar betrok zijn
lectuur via leesbibliotheken en leesgezelschappen. Uitgevers probcerden te
redden wat er te redden viel door met het oog op deze concurrerende Icctuurvoorzieningen extra dure uitgaven te maken: groot formaat, grote letter en
mooi cn stevig uitgevoerd. Z o bleef er voor dc particulier ook bijna geen
andere keus dan via de leesbibliotheek of het leesgezelschap aan boeken tc k o men. Het leek, aldus de schrijver van een ingezonden brief in De tijdspiegel,
wel een samenzwering. Want kleine formaten waren toch voor beide partijen
een veel beter alternatief?' Hij stond in zijn voorkeur voor kleinere formatcn
niet alleen. O o k anderen wczen op de wensclijkhcid daarvan." D e niet-contemporaine literatuur was al in klein formaat beschikbaar, en ook eigentijdse
poezic werd door onder anderen J. Immerzeel in klein 8" op dc markt g e bracht.''' Romans in klein 8° konden niet uitblijven.
Het gat in de markt werd gedicht door onder anderen K. Fuhri. Hij was een
van de eersten die contemporaine romans in klein formaat had uitgegeven, in
een naamloze reeks die in 1845 van start gegaan was. D e reeks bevatte onder
andere Negen novellen van A.L.G. Toussaint en een roman van E. Sue.'° Er
vcrschcnen spoedig meer van dit soort klein uitgevoerde reeksen, zoals de
naamloze reeks met zes »van onze moderne Auteurs* bij W.H. van Heyningen
(1852) en » D E E C H O DER BESTE B U I T E N L A N D S C H E SCHRIJVERS« bijJ.P. Crol

(1847). De prospectus voor » D E ECHO* liet er geen twijfel over bestaan dat de
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prijs en dc uitvoering bedoeld waren om juist particulieren te trckkcn. in plaats
van leesbibliotheken en leesgezelschappen." Het eerste deel bevatte Sue's Riddcr dc Rohan, of dc iioi'eliiig zaDicuzii'Ccrder, cn kostte slcchts vijftig cent. Die
prijs maaktc het mogelijk om als particulier zelf een »boekcrij« te bcginncn.
Maar met het aanwijzen van dcze mogelijkhcid, is de behoefte aan bocken/icci/
natuurlijk nog niet verklaard.
De vraag waaroni het negentiende-eeuwse leespublick langzamcrhand met
nicer graagte zelf romans ging kopen, is moeilijk te beantwoorden. De groep
die zich de aanschaf kon vcroorlovcn, was wcliswaar grotcr geworden, maar
waarom kocht men boeken als er ook zovcel andere mogelijkhedcn waren om
aan lectuur te komen? Lezen duidde op een zekere mate van ontwikkeling en
bcschaving, zoals in hoofdstuk i is betoogd. Dit is tcrug tc vinden in dc doelstcllingen van het leesonderwijs. Hct is mogelijk dat hct bezit van juist boeken
als een afspiegcling van icmands beschaving werd bcschouwd. Wie tot de bezittende klasse behoordc, was kcnnelijk niet per definitic bcschaafd.'" Geld
was niet geiioeg omdat er »helaas, zoo velc zijn die, hoewcl op liet bijv. naamwoord 'bcschaafd' niccnende aanspraak te kunnen maken en groote sommen
aan klccding en amuscmenten vcrspillcndc, toch gccn / l O 's jaars aan boeken
bestcden.«" Ecu onderzoek naar onder nicer de plaats van cn waardering voor
de boekenkast als meubelstuk en decoratie zou nicer licht kunnen wcrpen op
dergelijke vooronderstellingcn.''' Werdcn boeken bij voorbecld aan de visite
gctoond? Volgcns ccn chromqueur van de laatstc helft van de negentiende
eeuw werd de boekenkast van de studeerkamer mecr en nicer vcrplaatst naar
onder andere de woonkamer.''' Ook de speciale kastjes waarin sommige series
werden gcleverd, wijzen in de richting van een ostentatief beleden lietdc voor
het boek. De Uitgeversmaatschappij »Elscvier« wees aan het eind van dc eeuw
op het plezier dat de aanblik van een eigen bibliotheek kon verschaffcn: »Geen
nieubel, dat aan u w woonkamer meer gezelligheid gecft dan een gocdgcvuldc
boekenkast.<i''
Zelf kopen had verschillende voordelen. Scric-uitgevers prescntcerden hun
scrie dikwijls als alternatief voor dc leesbibliotheek. Het woord »bibliotheek«
in ccn scrietitel kon dan op deze wijze uitgelcgd worden. »De Bibliotheek is er
geen, waar dc boeken na acht of veertien dageii teruggebracht worden. De
Lezer behoudt zc. Hij huurt ze niet, maar koopt ze«. schreef uitgever A.W.
Sijthoff over zijn »ALCE.MEENE BIBLIOTHEEK«.'^ Er werden verschillende
argumenten aangevoerd ten nadelc van de leesbibliotheek. De uitgever van de
»HALVE G U L D E N S - E D I T I E " wees hierop in de prospectus: »Boeken uit de
Bibliotheek huren, is ook niet zo aangenaam; [...] de beste boeken zijn toch
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»Showmodel« van een boekenkast van de
firma Siem te Amsterdam, afgebccld bij
een artikel over meubelen in Nederlandsch
ma^azijtj 1863 p. 277. (foto UBA)

het meest in handcn, zoodat men soms weken en maanden moet wachten eer
men het gewenschte boek kan krijgen. Intusschen heeft men van den een dit
gedeelte en van den ander dat gedeelte gehoord, zoodat de grootste aantrekkelijkheid door het wachten van het boek af is voor men 't leest. En dan die vuile,
morsige boeken, waarvoor men wel driedubbele handschoenen mag aantrekken alvorcns ze tc doorbladeren!"'* Van al dcze cllende bleef men verschoond
wanneer men intekende op dc »HALVE G U L D E N S - E D I T I E « , aldus de uitgever.
De vrees v o o r besmetting door ge'infcctecrdc leesbibliotheekboeken was algemeen. Het gevaar zat hem in het omslaan der bladzijden nret bevochtigde
vingers. Een Duits onderzoek had vastgcstcld dat ziektes als tuberculose langs
deze weg konden worden overgebracht. In haar memoires schrijft Anna de
Savornin Lohman dat zij o m die reden van haar vader geen leesbibliotheekboeken m o c h t lezen.'' Een serie was voor haar en anderen met smetvrees ccn
mooi alternatief
Net als bij de leesbibliotheek had men op een serie een »abonnement« waariiiee men zich op gczctte tijden van lectuur kon voorzien. Een serie was vaak
ook nog eens goedkoper dan ccn abonncment op de leesbibliotheek. Een
abonnement bij de Gebr. van der Hoek kostte bij voorbecld negen gulden per
jaar, terwiji de » R O M A N T I S C H E BIBLIOTHEEKO van H. van Duyl jr. jaarlijks
12 delen leverde voor maar drie gulden. En die delen mocht de abonnee dan
nog houden ook.
Series die bij intekening werden afgelevcrd, konden mogelijk ook fungeren
als een alternatief voor declname aan een leesgezelschap, zoals in hoofdstuk i
al even gesignaleerd werd. Vaak waren ze goedkoper en laagdrempeliger
dan deze gezelschappen, terwiji ze tegelijkertijd de lezers met weinig geduld
tcgemoct k w a m e n . Want een scrie was een »leesgezelschap« dat uit slcchts
twee leden bestond: de uitgever en de intekenaar. De boeken hoefden dus niet
te rouleren, maar kwamen om de zoveel tijd direkt cn onbeschadigd bij dc par-
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ticulicr in de boekenkast terecht. Net als bij hct leesgezelschap, hoefdc de intekenaar niet voortdurcnd zelf ecu keuze te makcn uit het boekenaanbod: dat
had dc uitgever reeds gedaan.

B E I A N G E N G R () F I> E 111 N G E N

De uitgevers maakten door niiddcl van dc titel van de recks duidclijk wat voor
soort boeken er gekozcn was. In de introductie op dit hoofdstuk zijn daar
al enkclc voorbcclden van gegeven. Opmerkelijk in dit verband is de grote
hoeveelheid series die blijkens de titel protcstants-christelijkc of katholickc
literatuur bevatten."" Opmerkelijk, omdat in religieuze kringen het lezen van
romans niet zelden afgcraden werd. Rond 1880 bestond er een »aiiti-romanlccsvcrbond« dat geleid werd door dominee P. Huet die bewccrde dat alle romans »de ziel des lezers verwocsten cn aftrckken van dc dingen dcs Heeren.«"'
Dc christelijke FHippus receiisiehode beklaagde zich in hct bijzonder over »goedkoope romanseries in specifieke omslagen, die tot lezen lokken«.~" Andcrzijds
was men dc mening toegcdaaii dat slechtc lectuur bestreden mocst worden
met goede."' Het was om die reden nodig dat cr protcstantse en katholieke series bestondcn.
Het achtcrliggende idee van dit soort series was dat er uitsluitend stichtclijkc
boeken in zouden verschijnen, zodat godsdienstige lezers geen »verkeerde«
boeken in handcn kregen. Dc uitgevers wczen hierop in de prospectussen.
In » V A N

B E L L E ' S BIBLIOTHEEK

VOOR N E E R L A N D S

KATHOLIEKEN«

vcr-

scheen literatuur waarmee »op ecne aangename wijze hct zaad der dcugd cn
der godsdienst in de harten der Iczcrs wordt opgcwekt en aangekwcckt."""* De
DLEESBIBLIOTHEEK VAN CHRISTELIJKE H U I S G E Z I N N E N " vanaf ±1858 uitge-

geven bij H. Bogaerts en later bij de Maatschappij dc katholickc illustratie«,
noemde als haar doel »Katholickc gczinnen van cenc ondcrhoudende, afwisseleiide en bovcnal onschadelijke uitspanningslectuur te voorzien«."^ D e Leesbibliotheek moest een dam opwerpen tegen de slechtc lectuur en de lagc prijs,
van twintig cent per deel, zou daarbij helpen. In het katholieke blad Het domperljc adverteerde de uitgever voor een nieuw deel van de serie, getitcld De
stiefmoeder. Bene familie-geschiedenis naar het Duits van L. van Erlburg. Niet
tocvallig werd de advertentie geplaatst tegenover ecu hoofdartikcl over dc
iiverderfelijke ronianIcctuur« van dc Fraiisc auteurs E. Sue, A. D u m a s en G.
Sand."' O o k vcrschcnen er aan het eind van de eeuw nogal wat toneelreeksen
bij katholickc uitgevers. Afgaande op het totaal aan uitgegeven stukjes,
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Voorzijde Prospectus »VAN BELLE'S BIBLIOTHEEK VOOR N E E R L A N D S KATHOLIEKEN« I 8 6 8 .

Coll. G.W. van Belle/Bibl. vande Kon. Ver. (foto UBA)
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bloeide hct huiskamcrtonecl en de voordrachtscultus als nooit tevoren. Ecu
katholickc recks bestond dan bij voorbecld uit stukjes met louter mannenrollen.'"
De stichtclijkc reeksen met contemporaine literatuur werden vaak in verenigingsverband uitgegeven. De door uitgever H. Hoveker in 1844 gestichte
Vereeniging tot bcvordering van Christelijke Lectuur bracht ecu gelijknamige
scrie uit, waarin ook ecu enkclc roman vcrscheen."^ Dc intekenaar bepaalde
zelf de hoogte van de abonncmcntsprijs, waarna naar rato lectuur kon worden
uitgekozen."'' Deze Vereeniging bestaat tot op de dag van vandaag..In i860 gaf
de Evangelische Maatschappij te Arnheni hct eerste deel uit van dc » E V A N G E LISCHE BIBLIOTHEEK", waarvoor men Bosboom-Toussaiiits Hct Iniis LitnerHcsse had uitgezocht.'" Aan het eind van de eeuw kon men zich abonnereii op

Prospectus met intckeiibiljet» VEREENIGING
CHRISTEI IJKE BiBi iOTiinEK« 1899. In bet
»mcdailloii« is hct idcaal afgebccld: ecu ordclijk
gevuld boekenkastje. Coll. G.F. Callenbach/
Bibl. van dcKoii. Ver. (foto UBA)

Prospectus OVEREENIGING CHRISTEI IJKE
liiBiioTHEEK" T897. C'oll. Cj.F. Callciibacli/
Bibl. vande Kon. Ver. (foto UBA)
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d e recks » V E R E E N I G I N G C H R I S T E L I J K E B I B L I O T H E E K * , die in 1897 was o p g e -

zet door de protestants-christelijke uitgeverij G.F. Callenbach. Het moest een
vereniging worden »die u w boekenkast of boekenrck wil vullcii — voor weinig geld — met een schat van geestelijk voedsel voor uzelf u w e kinderen en
v o o r wie na u en u w kinderen zullen behoefte hebben aan degelijkc kennis
v o o r hoofd en haar«.^' De beloofde lectuur bestond onder andere uit een )>tendenzromana tegen alcoholisme. Het verenigings-idee sloot aan bij het isolationistische streven van met name de protestants-christclijke zuil. Het kweekte
een eigen en vertrouwde club-sfeer, zoals de latere »Wereldbibliotheek<i eveneens zou doen.'^ Katholieke vcrcnigingen waren mogelijk meer emancipcrend
bedoeld." Er bestondcn ook socialistische series waarin zo nu en dan fictie verscheen, zoals de D S O C I A A L - D E M O C R A T I S C H E LEESBIBLIOTHEEK« uit 1889 en

de " B I B L I O T H E E K VAN ' D E J O N G E G I D S ' « (1898) waarvan Herman Heyermans de redacteur was. Zijn Kamertjeszonde vcrscheen in deze serie. Maar over
hct algemeen bevatten de socialistische reeksen geen fictie, maar thcoretisch
getinte wcrken over belangrijke sociale kwesties.
Voor het vcrhalende element konden de minder-gegoeden ook terecht bij de
niet-religieuzc Vereeniging D c Vriend van Armcn cn Rijkcn. Dcze vereniging
was opgericht in 1851 door J. de Bosch Kemper, J. A. joUes, P. Kecr en A. des
Anioric van der Hoeven en wildc »volksgeluk cn volkswelvaart« bcvorderen
d o o r het verspreiden van nuttige kennis.'*' Met dat oogmerk werd in Amsterd a m een eigen leeszaal gevestigd, en blijkens een circulaire uit 1867 konden er
volksvoorlezingen worden bezocht waar goedkopc boekjes werden uitgcdeeld. In het jaar van haar oprichting begon D e Vriend van Armen en Rijken
met de uitgave van een reeks » V O L K S G E S C H R I F T E N « , die meer dan 300 delen
omspande. Daarin waren onder andere de categorieen »LETTERKUNDE<I en
»ScHETSEN EN VERHALEN* vcrtcgcnwoordigd. Voor een abonnement a
/ i , — per jaar krecg men 500 a 550 bladzijden lectuur, die voor ccn paar d u b beltjes meer van een linnen band was voorzien.'' D e reeks werd uitgegeven
d o o r de Amstcrdamse uitgever E.S. Witkamp. D e decltjes waren ook te koop
bij de reguliere boekhandel. In circulaires wees de uitgever op de voordelen
van de Vereeniging voor het boekbedrijf: »Het zaI door U wel erkend worden,
dat de aanmoediging tot lezen bevorderlijk is aan de uitbreiding van den boekhandel in het algemeen en hoe nicer er gelezen wordt, de leeslust meer en meer
w o r d t opgcwekt.« Zijn serie zou volgens hem het lezen aanmoedigen, maar
de juistheid van zo'n opmerking is moeilijk na te gaan.
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Uitj^eversbelitiigen

DE O P Z E T

VAN

DE

SERIE

Voor de uitgevers lijkt de serie vooral een geschikte methode te zijn geweest
om goedkopc romans in klein formaat te verspreiden, ccn tactick die zoals in
hoofdstuk I naar voren kwam, aan dc basis van de scricformulc lag. Met dezc
tactick kon een uitgever zijn debiet vergroten.
De formule lage prijs + klein formaat = seric, had in de tweede helft van de
negentiende eeuw algemeen iiigang gcvondcn. »Het is waar dat het Hollandsche publick geen romans koopt, maar zou dat niet liggcn aan de prijzen cn
formaten der boeken? Indien u ecus, als Charpentier of Tauchnitz een SijthoftBibliotheck aanlegdc, met boeken van hetzclf'dc formaat cn in den prijs van
1,50 a 2,oo«, schreef een auteur aan zijn uitgever Sijthoff in 1890. "^' Sijthoff zal
van dit idee niet direkt opgekeken hebben. Hij had immers al geexperimenteerd met zijn »ALGEMEENE BIBLIOTHEEK*, die hij gemodcllcerd had naar de
Duitsc » U N I V E R S A L - B I B L I O T H E K « van uitgever Rcclam. Die serie van Reclam was ook in Nederland te koop en door de lage prijs vooral in trek bij
jonge studenten: »Mijn weekgcld besteedde ik grotendeels aan boeken; door
dc gocdkoopte was Reclam's Univcrsalbibliothck zeer bij mij in trek« schreef
ccn literator in zijn memoires." Uiterlijk leek de »ALGEMEENE BIBLIOTHEEK*
als twee druppels water op die van Reclani, maar waar "universal* voor
Rcclam »wcrcldlitcratuur« bctekende, lijkt Sijthoff met »algemccn« fictie en
non-fictie te bedoelen. Hij wilde een »|...| Algemccnc hihliolhcck uitgeven,
waarin ieder lets van zijn gading vinden kan.*'* Dc prijs van een deeltje was
slcchts 15 cent, dus ver bencden de gcmiddelde boekprijs die ongeveer een gulden b e d r o e g . " Sijthoff haakte in op de doelstellingen van vcrcnigingen als De
Vriend van Armen en Rijkcn, 20 blijkt uit een advertentie.•'° Hij noemt cr de
ontwikkelingen in het onderwijs en wetenschap, de volksvoorlezingen cn de
spreuk »kcnnis is macht« als inspiraticbronnen. Sijthoff wildc hct lezen bcvorderen, schreef hij, want: »Zoovclen, die wel hebben leeren lezen, doen hct
daarom nog niet [...]«. Mogelijk was het vcrhalende element in de »ALGE.viEENE BIBLIOTHEEK* bcdocld als lokkertje, om de lezers te begcleiden op
hun weg naar meer studicuze lectuur.^' De uitgevers Van Druteii en Bleckcr
brachten in dejaren 1855—1875 eveneens zo'n serie uit. In de prospectussen
henadrukten zij dat hct hun bedoeling was nuttige boeken voor ecu lagc prijs

HET

ENE

BOEK

IN

VELE

DELEN

195
A.W. Sijthoffs "ALGEMEENE

BlBLIOTHEEK« (187O-1876) was
geent op de Duitse
»UNIVERSAL-BIBLIOTHEK«

van Philipp Rcclam, uitgever te
Leipzig. Zoals aan de uitvoering
te zien is maaktc Sijthoff daar
geen gehcim van. Afgebccld is
het roze papieren omslag van
nummer 77 van zijn reeks,
getitcld Het jaar 15J4, van
P.C. Hooft. Daarnaast nummer
950 van de » U N I V E R S A L -

BlBLlOTHEK* dat Der
Brautmarsch van Bjornstcrne
Bjomson bevatte.

onder dc bcvolking te verspreiden. Vandaar ook dc titel: " G O E D K O O P E B I BLIOTHEEK VOOR ALLE STANDEN OF VERZAiWELING VAN NUTTIGE WERKEN
OVER ALLERLEI VAKKEN VAN WETENSCHAP, DOOR DE BESTE ONZER HEDENDAAGSCHE SCHRIJVERS.* Et verschcncii ook romans in.
De combinatic van literaire met populair-wetenschappelijke wcrken k w a m
dikwijls voor bij goedkope reeksen met contemporaine literatuur. In de klassiekenreeksen daarentegen trof men uitsluitend literairc werken aan.

IN DE BAN VAN "GOEDE BEDOELINGEN*
Er waren veel scries die door de reguliere uitgevers met een "volksontwikkelend doel* werden gelanceerd. De uitgevers waaiden mee met de wind die
op meer terreinen voelbaar was.**^ In hct sociaal-culturclc klimaat van de
negentiende eeuw werd het als ccn plicht gezien om zich in te zetten voor de
beschaving van de minder-bedeelden. Met de uitgave van een "goedkopc
volksbibliotheek* voldced een uitgever aan zijn plicht en dat werd door recensenten gewaardccrd, zoals nog zal blijken. Maar niet alle series met de naam
»volk<( in de titel wierpen zich op voor de »volksontwikkeling«. Dc " V O L K S EDITIE, KEUR VAN NOVELLEN EN VERHALEN* van de uitgevcts Kuijpers &
van Duyl lijkt helemaal niet ideeel bedoeld. In 1868 kondigden zij hct zesde
deel aan, getitcld De verborgenheden onzer dagen, een oorspronkelijke roman
van Charles Rodenback, waarvan de titel en inhoud herinnerde aan Eugene
Sue's roman De verborgenheden van Parijs. »Alle verderc aanbcveling wordt
overbodig, wanneer wij zullen gezegd hebben dat de schrijver het Parijsche

EEN L E E S B I B L I O T H E E K

AAN

HUIS

196
leven in al zijn gangen heeft gevolgd — in zijne groothcid, in zijne schande
[...]« schreven de uitgevers."" Volks bctekende bij hen waarschijnlijk »populair*.
Uitgevers die wcl een idcecl doel aan dc scrie wilden koppelen, accentueerden dat in de prospectus. Van Druten cn Bleckcr ricpcn bij voorbecld in hun
advertenties en prospectussen zowel het publiek als ook de schrijvers op hun
ondcrneming te steunen cn "alzoo de geestelijke en zedelijke ontwikkeling onder alle standen der Maatschappij* te bcvorderen.''•' Ook uitgever Pyttersen
wees hct publiek op zijn morcle vcrplichtingen: "Om tc kunnen slagen is echter een debiet van diiiscnde cxcmplarcn noodig. Daarom doct de Uitgever een
beroep op den maduigen stain van hclpublieku aldus de prospectus."" " R Y T T E R SEN'S G O E D K O O P E BIBLIO IHEEK* (1886) bestond uit (vcrtaaldc) romans voor
60 cent per deel. Wie deze romans las, deed met andere woordcn een goede
daad. Dit soort aanmocdigingen kwam ook voor bij series die niet »goedkoop* of spcciaal voor het "Volk« bedoeld waren. We komen ze tegen bij
" N E I E R L A N D S B I B L I O T H E E K * , de " G U L D E N S - E D I T I E * cn de

"BIBLIOTHEEK

VAN N E D E R L A N D S C H E SCHRIJESTERS*. Dit waren series waarin uitsluitend
oorspronkelijk Nederlandse literatuur vcrscheen. De uitgevers hicrvan prescntcerden hun serie als een "project*, ccn initiaticf waarmee zij hun nek uitstaken
cn dat omwille van het maatschappelijk belang gestcund diende te worden. In
de prospectus van dc " B I B L I O T H E E K VAN N E D E R L A N D S C H E S C H R I J E S T E R S *

stond dat »een periodieke vcrschijning van Wcrken van Vronti'cn onze belletrie
zal bcvorderen en verlevcndigen, en dat menige landgcnootc daarcloor zal aangcmocdigd worden haar verborgen gave in het licht te stellen cn tc doen schitteren.* Catharina van Rccs, dc rcdactrice van de reeks riep haar landgenoten
op "deze ondcrneming* te steunen.^'' l^c seric sloot aan bij maatschappelijke
ontwikkelingen met bctrckking tot dc vrouwencmancipatic. Het bock The
subjection of women (i 869) van John Stuart Mill had ook Nederland aan het dcnken gezet. In hetzelfdejaar waarin AlcttaJacobs als eerste vrouw promoveerde
aan ccn universitcit, vcrscheen als eerste deel van de Bibliotheek Eigen mecstcr
hlijven van Elise van Calcar, dat ccn vrijgevochten strekking had."" D c ovcrige
deeltjes uit de reeks hadden ecu nicer conventionele inhoud. Het emancipatoire van deze reeks zat hem dus nicer in de sexc van dc auteurs. dan in de inhoud van hun romans.
Er waren ook series I'oor vrouwen, maar die aanduiding hoeft helemaal niet
emancipatoir bcdocld te zijn. Kirbcrgcrs " B I B L I O T H E E K VOOR DA.MES* werd
vooral aangeprezen als een "geschikt cadeau voor dames*, wat de standaardformulcring was voor »lievc« boekjes zonder al te veel diepgang. In dc pros-
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pectus blijkt verdcr niets van een eventuelc emancipatorische strekking.'*'* O o k
de serie van Bohn zou eerst als een serie voor vrouwen worden gepresenteerd.
"Dc Dames vinden er lets aardigs in, een eigen courant, tijdschrift of Bibliotheek te hebben [...]« schreef de uitgever aan Van Rees.'" Bovendien hield hij
met de naam " B I B L I O T H E E K V O O R N E D E R L A N D S C H E V R O U W E N * de w e g

vrij o m ook niannelijke auteurs aan te trekken. Hij was bang voor een m o gelijk tekort aan goede vrouwelijke auteurs. Maar Van Rees opperde als
bezwaar, dat met dcze naam dc niannelijke lezers op voorhand werden uitgesloten, en dat zou de seric alleen maar kwaad doen.'"
De scricformulc werd aangegrcpen voor internationale projecten die b c docld waren ter uitwissehng van de wederzijdsc letterkunde. Frederik van
Eeden was door de Britse uitgeverij Heinemann gevraagd o m mee te werken
aan de " I N T E R N A T I O N A L LIBRARY SERIES*, die een Nederlandse afdeling zou

krijgen.'' O o k Nederlandse uitgevers hebben aan dergelijke projecten mcegedaan. Sijthoff werd door F.A. Brockhaus uit Leipzig uitgenodigd om nice te
werken aan een internationale, onvertaalde " N E D E R L A N D S C H E

BIBLIO-

THEEK*, die volgde opcerdereltaliaanse, Spaanse, Portugese en Poolseondcrafdclingen. "Nach Lage der Dinge blcibt das HoUandische bishcr immer nur
auf verhaltnissmassig kleinern Kreis beschrankt; ich meine aber doch, dass
sich dafiir weitere Kreisc erschliessen lassen, wenn es von hier aus in grosserem Maasstab erreichbar gemacht wird«, schreef Brockhaus aan Sijthoff.'^
Het eerste deel lag al klaar. Het was een bundel gedichten van de redacteur van
de reeks zelf, de Vlaming Emanuel Hiel. Deze was in Nederland nauwelijks
bekend. Het eerste deel van de " B I B L I O T H E E K * verkocht zo slecht, dat Sijthf
bcsloot de uitgave tc staken.
Het idee dat juist een serie geschikt zou kunnen zijn om de Nederlandse literatuur een ruimere bekendheid te geven, werd door de serie-uitgevers in
prospectussen bcnadrukt.''' De sericvorm kon bestaandc uitgaven een nieuw
imago geven, »een hernieuwd gewaad*.'•* Voor uitgevers was dit een manier
om het eigen fonds nieuw leven in te blazen, tegelijkertijd bood hct dc m o gelijkheid nieuwe groepen kopers/lezers aan te spreken. De gcbruikelijke
volgorde was dat een literair werk eerst in een luxe, prestigieuze editie werd
uitgebracht, waarna een goedkopc volksuitgave kon teren op de roem van dc
duurdere. Z o was het met de Vondel-uitgave van Binger gegaan (zie hfst. 2) en
zo ging het bij voorbecld met het oeuvre van Jacob van Lenncp, dat in verschillende dure en minder dure uitgaven door A.W. Sijthoff op de markt
gebracht was. Een goedkopc seric was hct laatstc stadium.
In 1886 was Sijthoff gestart met een goedkopc hcruitgave van de werken van
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C.cboiiden cxcmplarcn uit dc »SO-<:ENTS KDITIE* van A.W. Sijthoff Leiden. Oeze fonkclrodc
reeks, die bestond uit verzamelde wcrken van verschillende auteurs, opende in 1886 met het
oeuvre van Jacob van Lenncp in twaalt delen. Afgebccld is deel acht, J. van Lenneps Onze
t'ooriniders, De hedei'aan^ati'i^fr, Dereis^eiiooc z.j. In 1887 vcrschcnen J.J. Cremers RLVnatitisLiw
u'crhen m dc reeks. Afgebccld is het eerste van de in totaal twaalf Cremer-dclcn Dokier Helmouii
en :ijn crcuw z.j. In 1888 werdcn Vondcls Wcrken in dertig delen aan dc reeks toegevocgd.
Afgebccld is dccl 27, dat Adeni in lutllini^schap, Iji^^enie in Taurus, Zun^^ehin (z.j.) bevatte.

Van Lenncp voor vijftig cent per dccl bij intekening." Voor ccn dubbcltjc
nicer kreeg men er ccn traai gcdecoreerde linnen band bij. Deze »so C E N T S EDiTiE* bevatte, naast het oeuvre van Van Lenncp, dc verzamelde wcrken van
andcre toenmaligc Nederlandse topauteurs als J.J. Crenier, N . Beets, I. da
Costa, G. Keller, J. ten Brink en B. ter Haar, maar ook van J. van den V o n del.•"'' "Waarborgt ccnsdeels de inhoud aan dcze boeken nog ccn lang leven, dc
ondcrnemingsgecst van den uitgever zorgt cr eveneens voor, dat Van Lenncp
door een geheel nieuw gcslacht gelezen wordt*, werd over de »50 C E N T S - E D I TiE* gezegd.'" Er vcrschcnen nicer uitgaven van verzamelde werken, bij v o o r becld bij D.A. Thicme en bij A.C. Kruscman. Volgcns laatstgcnoemde was
deze trend niet zonder betekenis. A.C". Kruscman filosofeerdelosjcs: "Hct liet
zich bcrckcncn, dat er weldra ecu tijd zou komen, die aan gansch andcre
eischen te voldocn zou hcbbcn, dan waarmee men zich tot heden toe tevreden
had gestcld. Het was alsof dichters, uitgevers en publiek dit als bij voorgcvocl
begrepen. Men raakte eraan gewciid, dat ccn auteur bij zijn leven zijn eigen
kunstleven afsloot en zijn vcrzanicldcn ot volledigcn arbeid neerlei in het archief van zijn tijd.* Er was een markt ontstaan voor series van goedkope herdrukken van eigentijdse Nederlandse literatuur, schreef Kruscman cn hij
voegde daar vcrhcugd aan toe: »Het mag dan ook waarlijk wel getuigd w o r den, dat onze oorspronkelijke schrijvers hoc langcr hoc nicer gewaardccrd
werden.*-'
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SERIETITELS

Met de nieuwe uitgave van Van Lenncp in de »50 C £ N T S - E D I T I E « kon Sijthoff
andere uitgcvcrs de pas afsnijdcn, want het jaar daarop zouden de rechten op
deze auteur komen te vervallen. Zijn werk viel nog ondcr de oude auteurswct
en in 1888 zou Van Lennep twintig jaar dood zijn.
Tot 1882 deeldc Sijthoff zijn rechten op het werk van Van Lenncp met twee
andere uitgevers: I). A. T h i e m e e n M . Nijhoff." Die hadden bezwaar gemaakt
tegen eerderc plannen van Sijthoffs om vier deeltjes Van Lennep in de » A L G E MEENE BiBLiOTHEEKu uit tc brcngcn. »Ge hadt vcrgunning voor twee; ge
gaaft er reeds drie. Zullen we de kopij niet laten bederven dan moet 't daarbij bhjven [...jci/" i)Bedcrvcn« hield in dat door Sijthoffs goedkopc serie de
duurdere uitgaven moeihjker te shjten waren. Sijthoffs uitgave van de »50
CENTS-EDITIE* was vemioedehjk ook een poging om de concurrerende
»GuLDENS-EDiTiE« een hak te zetten. Deze serie, in 1858 door D . A. T h i e m e
begonnen, kon in 1882 bogen op 145 proza-titels en zes deeltjes poezie.''' Er
kwamcn uitsluitcnd werkcn van Nederlandsc autcurs in voor. Dc » G U L D E N S EDITIE« was een van de reeksen die in de negcntiende eeuw een bcgrip werdcn.''^ De naam van Thicmes serie wcrd dan ook door andere uitgevers
veelvuldig geplagieerd, want titels waren niet beschcrmd. Er verscheen een
»Guldens-uitgave« , een »Guldens-serie«, enkele »Halve-guldens« — edities of

Dric in zccgrocn linnen gebonden exemplaren van »GULDENS-EDITIE«. Van links naar rcchts:
nummer 134 dat A.L.G. Bosbooni-Toussaints Vierhislorischegroepen bcvattc. Dc schrijfstcr
was met 13 werken (waaronder Het huis Lauemesse) in deze reeks vertegenwoordigd. Dit decl
verscheen in 1881 bij uitgcvcr H.J. Sternberg, diede rcck.s na de dood van deoorspronkelijke
uitgeverD.A. Thieme overgenomen had. Midden nummer 60, Ungclscheu te Rome vin
Bosboom Toussaint. Het afgebccldc exemplaar draagt het imprint van Ch. Ewings, die de
recks in 1884 van Ewings ovcrnam. Rechts nummer 40. Schetseti en verhakn dll, door Cd. en
A. Buskcn Huct, uitgebraclitin dc recks in 1863, hierinccn nicuwjasje gestoken door
second-hand handclaar D. Bolle uit Rotterdam.
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— uitgavcs en een »Guldens-bibliothcck«. De naam van Sijthofts reeks (half zo
duur!) lijkt ook op de » G U L D E N S - E D I T I E « geinspirecrd.
Thieme maakte zelf eveneens gebruik van het succcs van zijn serie. Er verschcncn drie reeksen bij Thieme die op dc »GuLi)ENS-ErjiTiE« v o o r t b o r d u u r den. " N E E K L A N D S BIBLIOTHEEK« was volgens de uitgcvcr bedoeld om
werken uit te gevcn »dic niet in de Guldens-Hdilie kunncn opgcnomcn worden«.''' Vervolgcns begon Thieme, net als Sijthoff met ccn uitgavc van vcrzamclde werken in scricvorm ondcr de naam » N E D E R L A N D S C H E AUTEURS."''''
Hicrin vcrschcncn Roinantisclic wcrkcii van achtereenvolgens B o s b o o n i - T o u s saint en H.J. Schimmel, autcurs die ruim vertegenwoordigd waren in de
D G U L D E N S - E D I T I E * . In 1870 verscheen bij Thieme de » M I N I A T U U R - B I B L I O -

THEEK VAN HoLi.ANDSCHE AUTEURS« in klcin 8 " die 55 delcn bcvattc. Het
betrot hier blijkens Briiikincin's lataloiius een »nieuwc titcluitgave der Guldcnseditic".
Dc naam » 5 0 - C E N T S EDITIE« van de reeks van Sijthott werd op zijn beurt
weer geplagieerd. Dc Gcbr. Coheti gavcn in 1891 ook een » 5 0 - C E N T S
E D I T I E " uit, waarin vcrtaaldc romans vcrschcncn.''-'' Bij JE. Kluwer vcrschcncn een » D E R T I G C E N T S - « en een DZESTIG C E N T S - B I B L I O T H E E K « v o o r dc

jcugd. " Er waren ook twee volstrekt verschillende series die beide de naam
» H E T B U I T E N L A N D " droegen. De reden voor het overnemen van elkaars
titels, hangt sanien met dc wens dc scricnaam als mcrknaam te vcstigen. Een
serietitel mocst herkenbaar zijn en vcrtrouwcn wckkcii. Nieuwe scries trokken zich op aan dc al bestaande, voor zovcr die crin gcslaagd waren uit te
groeicn tot ccn mcrknaam. Ook op andere manieren kon een scricnaam indruk makcn. hi dc introductic bij dit hoofdstuk zijn al enkele titels genocmd
die zeer geschikt waren om het publiek tot aankoop te verleiden. Naast de cerder genoemde " P R O N K J U W E E L T J E S " , lijken titels als » S C H A T K A M E R DES
GEtSIELIJKEN LEVENS", »MEESTER W ERKEN VAN MODERNE E N G E L S C H E
DICHTERSn, » B E R O E M D E ROMANSK Cn »LlTERAIR UNIVERSUM. V E R Z A M F . -

LINC DER BRSTE ROMANS EN NOVELLEN VAN IIEUENDAAGSCHE SCIIRIJVERS« eveneens verlokkend bedoeld. Maar dc mccste uitgevers onthielden
zich toch van dit soort aanprijzingcn. We zagen al dat de uitgevers van reeksen
met niet-contcmporaine literatuur graag de term »klassiek« gebruikten o m dc
recks nicer cachet tc gevcn. Het woord »bibliothcck« bcvattc cenzelfdc uitstraling.'' Kwani dit woord in dc titcl van klassickenreeksen al een paar keer voor,
de uitgevers van series met contemporainc literatuur kozcn er niassaal voor. in
bijna de heltt van de serietitels is dc aanduiding »bibliothcck« tcrug tc vindcn.
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De

samenstelling

SAMENSTELllNG DOOR EEN REDACTIE

Series met oorspronkclijk Nederlandsc of in het Nederlands vcrtaaldc contemporainc literatuur hadden maar zelden een redactie. Wanneer daar toch
sprake van was, dan bestond zo'n redactie veelal uit een persoon. In de mccste
gcvallen was dat ccn bekende schrijver of schrijfstcr, cn niet, zoals bij de klassiekenreeksen, een leraar of literator. Zoals in Bijlagc 11 te zicn is, vcrvuldcn
onder andcrcn Herman Heycrmans, Ida Heycrmans, J.J. Gocvcrneur, Jan ten
Brink en Louise Stratenus zo'n functie. De verbintenis van een bekende schrijver of schrijfstcr aan een reeks lijkt veelal bedoeld o m minder bekende bocken
of autcurs toch iets »vertrouwds« te geven.
Een redacteur hoefde niet altijd een actieve bijdrage aan de reeks te leveren.
J.J. Goevcrncur was gevraagd o m slechts zijn naam te »lencn« aan ccn reeks
minder bekende »VOLKSBOEKEN« die door een debuterende vertaalster uit het
Duits was vertaald.**' Hij hoefde zelf vrijwel nicts aan dc serie tc docn. Andere
rcdacties kregen ccn actievere rol toebcdccld. Bij wijze van voorbeeld zal hier
aan twee series wat meet aandacht worden gegeven. Het zijn de enige twee
waarvan (voor zovcr bckcnd) enige corrcspondentie bewaard gebleven is.''^
De D B I B L I O T H E E K VAN N E D E R L A N D S C H E S C H R I J F S T E R S * en de » A L C E -

MEENE BIBLIOTHEEKK wcfdcn door respectievelijk Catharina van Rees en
H . C . Rogge samengesteld.'" Beiden waren in het literairc leven geen onbekenden. Van Rees meende dat zij als schrijfstcr zo populair was, dat veel
mensen puur op grond van haar naam op dc serie zouden intekenen.'' Rogge
stond mccr bekend om zijn didactische kwaliteiten, wat met de aard van de
DALGEMEENE BIBLIOTHEEK<I in overeenstcmming was. Rogge kreeg voor elk
geredigeerd decltjc (plm. 50 bladzijdcn) zes gulden. Van Rees kreeg per vel a
16 bladzijdcn tien gulden, wat op gemiddeld zo'n 170 gulden per dee! neerkwam.'^ Daarvoor moest zij ook het correctiewerk verrichten. D e honoraria
liepen dus meer uiteen dan bij de klassickenreeksen het geval was (zie p. 137).
Een belangrijke keus die gemaakt moest worden, was die van het eerste deel
in de serie, zo blijkt uit de corrcspondentie. De eerstcling mocst een voorafschaduwing zijn van de delen die nog zouden voigen. De » A L G E M E E N E
BIBLIOTHEEK« opende daarom met een »trekker«: 't Pauweveerke, ccn van de
succesvolle "Overbetuwsche vertellingcno van J.J. Cremer.''^De redactrice
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van dc »BIBI.IOTUEEK VAN N E D E R L A N D S C H E st:HRijFSTERS« stcldc voor
om als eerste in deze recks uit tc gevcn Twee virfiitdcliiif^cii van Francisca Galle,
ccn protege van criticus Buskcn Huct. »Dan kunncn wc tcnminstc rckcncn op
een goedc critick van Huct over de Tirei' l''rci'indcliu\;cu cn bij 't begin dcr zaak
is dit toch lioogst nooc1ig«, schreef Catharina van Rees aan de uitgcvcr. •* Vanwcgc ccn eerderc toezcgging was het niet Gallc die dc reeks opende. maar E.
van Calcar met, volgens de uitgcvcr, ecu bock van matige kwalitcit. O m die
reden durfde hij het niet ruimschoots ter recensic rond te zenden uit angst voor
ncgatieve publicitcit. Dc uitgcvcr Bohn wcrd geplaagd door zijn cigcn hoftelijkhcid. Z o kon mevrouw Van Wcsthrccne i)bclccfdheidshalve« niet gepasscerd worden, onidat zij het was die in eerste instantic door dc uitgcvcr was
bcnaderd om dc serie tc redigeren. • Maar hij was over haar roman Philip's ccrzuilit niet erg tc sprckcn. Catharina van Rees mocst steeds vaker kritiek van
uitgcvcr Bohn vcrduren, die vccl van dc voorgcstelde bocken maar matig
vond.
Een problcem bij dc samenstelling van dc » B I B L I ( ) T H E E K VAN NE.IM;R-

I ANDSCHE SCHRIJFSTERS* was, dat cr allccn nieuwe, nog niet eerder gcpubliceerdc werken in opgcnomcn werden. De redactrice schreef dus zclt dc
gcwcnstc autcurs aan, en vrocg liun oni ccn bijdrage. Somniigen weigcrdcii.
omdat zc mcendcn dc klus niet aan tc kunncn, of onidat »ccn bcstclden roman
niet bevordcrlijk zou zijn aan haar inspiratic.«"' Anderen namen hot aanbod
aan, maar voldcdcn niet aan de verwachtingen. De autcurs die aangcschreveii
werden, waren, indachtig dc naam van de serie, allemaal vrouw cn schrcven in
het Nederlands. Er mochtcn geen vcrtalingcn of bewcrkingen m dc recks, cn
bij voorkeur geen novcllcn »oindat. bij kleine stukjes, de ondcrncming nadclig
vccl op ccn tijdschrift. wat den iiihoud betrct't, zou gaan lijkcn.«

Maar tc lang

mocht ook niet, dc deeltjes moesten ongcvecr uit 15 vel druks bestaan. O m die
reden zci dc uitgcvcr in Van ('alcars Eigeii mccslcr hliji'cu te zullen schrappen als
de schrijtster het niet zelf zou inkorten.^
Dc uitgcvcr was cr op gcbrand ccn werk van dc bcrocnidstc Nederlandsc
schrijfstcr hinnen tc halcn: »Haar naam zal de onderneming ijkeu" zo schrcct
hij. en hij \ roeg aan zijn redactrice: »Kondet Ciij nievr. Toussaint bewcgen 0111
voor den cerstenjaargang ecu novcllc ot klcinc roman tc schrijven, wij zouden
ons zeer vcrblijdcn, want de onderneming ware van succcs verzekerd.« ''
Hohn was zclfs bercid om voor A.L.Ci. Bosboom-Toussaint het honorarium
tc verhogen, maar dat had gccii effect. Bosboom- 1 oussaint had het te druk en
wildc niet nieedocn. Bij de "ALGE.MEENE BIBLIO I IILLK« van A.W. Sijthoff
deed zich iets soortgclijks voor. Dc redacteur van dczc recks. H . C . Rogge.
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vond het van groot bclang om voor dc serie ccn werk van Hendrik de Veer aan
te kopen. Dczc voornialige predikant was beroemd geworden met de idyllische Trou-ringh voor 'tjonge Holland (1868). Maar de honorarium-eisen van D e
Veer gingen de gebruikelijke dertig gulden per boekje te boven."° Uitgever
Sijthoff was niet bereid het honorarium aan te passen en koos voor een ander
werk. In de »ALGEMEENE BIBLIOTHEEK«, die in totaal 100 deeltjes telde,
komt De Veer niet voor.
De samenstelling die Catharina van Rees en De Erven F. Bohn voor hadden,
was doordacht. Voor bepaaldc financielc wensen van autcurs wilde Bohn zich
wel toegeeflijk opstellen want er waren schrijfsters die de » B I B L I O T H E E K « gewoonweg niet missen kon. Tegenover Virginie Loveling stelde hij zich soepel
op toen zij eiste dat zij zelf de rechten op haar Novellen zou behouden. Bohn
was er op gcbrand om vooral werken van bekende en beroemde schrijfsters op
te nemen. Uiteindelijk vcrschcncn naast de novellen van Loveling, romans
van E. van Calcar, F. Galle, C. van Rees zelf, Mevr. van Westhrcene cn M . C .
Frank in dc serie. Met zulke »schrijfstcrs van naam« kreeg dc serie een goedc
reputade, wat enerzijds de »merknaam<c vestigde, en anderzijds nieuwe autcurs aantrok. ' Inderdaad stroomden dc romans en novcllcn binnen. Sonimigc daarvan kwamcn in de »BIBLIOTHEEK«, een enkeling werd door Bohn
bij nader inzien toch maar los uitgegeven, zoals bij de debuterende schrijfstcr
Sally gebcurde.*^
Sijthoffs » A L G E M E E N E BIBLIOTHEEK« bestond voornamelijk uit herdrukken van titels uit Sijthoffs eigen fonds. Daarmee kon de uitzonderlijk lage prijs
van 15 cent per decltjc gchandhaafd blijven.*' Er kon onder andere geput w o r den uit de opstellen die al eerder in het Album dcr natuur hadden gestaan, alsmede uit novellen die eerder in bundels cn almanakken waren gepublicccrd.
Een enkele keer zou er voor nieuw te schrijven werk betaald kunncn worden,
maar onidat daar slechts / 3 0 , — per boekje voor stond, was het moeilijk
iemand tc vindcn. E. Laurillard, dichter en prozaschrijver in het anekdotische
genre, bleek uiteindelijk wel bereid, zij het tegen een vermoedelijk te hoog
honorarium. Rogge probeerde Sijthoff te sussen door de verzekering: »Dat
bedrag zal ik wel compenceeren door andere boekjes die weinig of niets zullen
kosten.""'' Dankzij »internc subsidiering« kon van Laurillard Een tocht naar
Sedan worden opgcnomcn als deel 33 van de »ALGEMEENE B I B L I O T H E E K « .
De »BlBLIOTHEEK VAN NEDERLANDSCHE SCHRIJFSTERS" WaS Ccn »luxe«
reeks: grote namen tegen hoge prijzen. Een gebonden deel uit de recks kostte
in de losse verkoop tussen de / 2 , 4 0 en / 3 , 9 0 , wat voor een serieboek niet
goedkoop was. De honoraria waren daar ook naar. De schrijfsters kregen / 2 5
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a 30,— per vel. gemiddeld /425 a 510,— per roman. een bedrag vergelijkbaar
met het jaarloon van ccn haiidwcrksman.^' Dat was gocd betaald. gczien de
/ 2 0 0 , — die schrijvers in het hlad Het uiauuscript voor hun werk vroegcn (zic p.
73).

SAMENSTELLING

DOOR

DE

UITGEVER

Vielen de klassickcnrcckscn veelal onder de zorg van ecu spcciaal daarvoor in
het leven geroepen redactie, de reeksen met contemporainc literatuur moesten
het voor het overgrote deel zonder redactie stellen. In de nieeste gcvallen zal
dus de uitgever zelf vcrantwoordclijk zijn gewecst voor de samenstelling en
dan volstond hij met een opnierking in dc prospectus »dat de keuze dcr werken
met oordeel gcschiedt« of dat slechts »de beste romans van de meest bekende
sclirijvcrsK zouden worden opgcnomcn.

Het selcctiecriterium was daarmee

tot niet vccl nicer dan ccn reclameslogan geworden. Kijkcn we, los van de criteria, naar wat er zoal aan literatuur in de series verscheen, dan vallen er in het
»allegaartje« met de nodige creativiteit toch twee tendensen aan te wijzen. Er
zaten opvallend vccl reccnte, vcrtaaldc romans in dc scries, cn cr was ccn grote
hocvcclheid series die voornamelijk bestond uit herdrukken van bekende
Nederlandsc schrijvers.
Onder de series met Nederlandsc autcurs waren Louise Stratenus, Truida
Kok, Th. Hoven E. Gerdes en R. Koopmans van Bockcrcn gocd vertegenwoordigd. Wie Brinkman's catalogits opslaat, zal zicn dat deze schrijvers ook
buiten de series erg produktief waren. Het zijn autcurs die vandaag de dag
vrijwel vergetcn zijn. Schrijvers die vernicuwend proza schrcven, zoals dc
Tachtigers, komen we daarentegcn maar zcldcn tegen in de scries, er werden
imniers vooral herdrukken opgcnomcn. Werk van de Nederlandsc literaire
avant-garde beleetde in de negentiende eeuw maar zelden een herdruk. De
Tachtigers maakten nicer kans om tc zijncr tijd in ecu klassickcnrccks tc w o r den opgenonicn (zie p. 147).^'
Veel van de series met oorspronkclijk Nederlandsc werken waren sanicngcsteld uit herdrukken uit het eigeii fonds. Sijdioffs reeksen koiiden op dczc
manier goedkoop uitgegeven worden. O o k de » G U L U E N S - E D I T I E « bcvattc
vccl herdrukken uit onder andere D.A. Thieme's eigen fonds. Daarnaast herdrukte Thieme titels van andere uitgevers voor de serie. en ook verschenen
daar enkele nieuwe uitgaven in. Zo zouden nummer 4. G. Kellers Het huiigeziii van den praeceptor en nummer 58, getitcld Zufter Catchiuka door Cclestine
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spcciaal voor de serie geschreven zijn.** Gerard Keller, een goede vriend van
Thieme, was een actieve medewerker aan de » G U L D E N S - E D I T I E « , twaalf
deeltjes zijn er van zijn hand verschenen. Samen met J.J. Cremer schreef hij
voor het twecde deeltje van de reeks, dat Vier novellen van de twee auteurs bcvattc, een grappige voorrede in de vorm van een dialoog. Keller merkt daarin
op: »Als het lezend pubhek maar niet 'iets nieuws' heeft verwacht« . Cremer
antwoordt dan: »Apropos van onze novellen...? da's ouwe kost.o Keller vervolgt met: »Oud! ja, — maar toch spiksplinternieuw voor hen die ze tot heden
niet lazen.a*'^ De rest van de dialoog gaat over de herkomst van de novellen
die, zoals de auteurs onthullen, eerder in de Vaderlandsche letteroefeningen, de
Abnanak voor het schoone en goede en in Het leeskahinet hadden gestaan. De Vier
novellen zouden, nu ze in de » G U L D E N S - E D I T I E « waren uitgebracht, een
nieuw publiek kunncn bereiken. Deze constructie k w a m vaker voor. In
Frankrijk bestond een aanzienlijk deel van de series uit al eerder in periodieken
gepubliceerde romans en novellen.'-"' Ook in Nederland waren er mogelijkhcdcn te over. Veel periodieken namen imniers korte verhalen op (zie hfst.2,
p. 83). De talrijke novellen die daarvoor geschreven waren, vormden een
onuitputtelijke bron voor nieuwe seriedeeltjes. Van dczc niogelijkheden kon
dc uitgever van een klassickcnrccks geen gebruik maken. De series met contemporainc literatuur waren er heel geschikt voor. Van de bijdragen konden
kleine en goedkopc boekjes gemaakt worden, zeker als het tijdschrift of de
almanak tot het fonds van de serie-uitgever behoorde: dan hoefde er veelal
niets aan kopijrechten te worden betaald.
» N E E R L A N D S BIBLIOTHEEK" van uitgever D.A. Thieme was een serie die in
zijn geheel uit tijdschriftbijdragen bestond. De reeks bcvattc stukjes van bekende Nederlandsc auteurs die eerder in Thiemes tijdschrift De tijdspiegel hadden gestaan. De »BIBLIOTHEEK« verscheen in maandelijkse afleveringen a 25
cent. Met de serie wilde Thieme een ander publiek bereiken dan de lezers van
De tijdspiegel. Dat nieuwe publiek waren de minvermogenden, die volgens
hem gewoonlijk genoegen namen met » S T U I V E R S - M A G A Z I J N E N « en soortgclijke goedkoope uitgaven van vertalingenfl.*" De afleveringen van » N E E R L ANDS BIBLIOTHEEK« kondcn na verloop van tijd in een prachtband bij elkaar
gebonden worden. Zo kreeg de serie weer het uiterlijk van een ingebonden
jaargang van een leestijdschrift.'^ N . dc Zwaan gaf zijn tijdschrift Nederlandsch
museum een nieuw leven door het »overgeslagen in handzaam formaat [...]
met een netten het oog trekkenden omslag« tc herdrukken onder de titcl
»SCHELLING-SERIE«, zoals hij in de circulairc aan de boekverkopers schreef."
O p de intekenlijst voor het publiek wordt Nederlandsch museum niet gcnocmd.
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Hclcmaal onduidehjk zal de herkomst van ]'.C.. Hoogs »HALVE-GULL>ENS
EDITIE" zijn geweest, waarvan pas bij dc fondsvciling in 1862 wcrd onthuld
dat deze serie was samengestcld uit novcllcn die in het blad Het leci)nnseiii}i
hadden gestaan.
Bij de reeksen met vcrtaaldc literatuur waren vooral Engclse cn in iets niindere mate ook Duitse auteurs het best vertegenwoordigd. Veel v o o r k o m c n d e
namen zijn H. Conway, H. Rider Haggard, en F. Montgomery. Dc Fransc literatuur, waaronder mccr dan ecus schrijvers als V. Hugo cn E. Sue, volgdc
op de voct. Meer »cxotische« schrijvers, zoals Russische of Zuid-Europesc''^
kwamcn veel minder vaak in reeksen terccht, maar voor Scandinavische literatuur bestonden er aan het cind van dc eeuw maar liefst twee aparte reeksen.
Doordat de autcursrechtcn van buitenlandsc schrijvers in Nederland niet beschcrmd waren, konden de seric-uitgevers met vcrtalingen gocd uit de voctcn
(zie hfst.2). Dc verschillen tussen dc reeksen met vcrtalingen ondcrling waren
groot. Dc serie » H E T B U I T E N L A N D " van de Gebr. Kraay was een recks voor
het beschaafdc publiek dat zich ecu intekenprijs van / 2 4 , — kon vcroorloven.
De reeks » B E R O E M D E ROMANS« van Uitgevcrsmaatschappij )>Vivat's« was
met 30 cent per decl goedkoop tc noenicn. Deze romans zouden volgens het
Nieiiivshlad bovendien ccn ingrijpende bewcrking licbben ondergaan. Dc 0111-

Achtcrzijdc, rugen voorzijdevaneendricdehgdeel uitde »BIBLIOTHEEK VAN FRAAIJE
LEriEREN" van de Gebr. Kraaij. uitgevers tc Amsterdam. Hit decl bevattc De erf^enaam luin
Rfiidyljv (rwcede druk 1862) van de Engelse schrijtster Miss Yonge. wier naam nergens op of
in het bock is terug tc vinden.
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vang van George Eliots roman Adam Bede was tot de helft teruggebracht."''
Aan het eind van de eeuw visrschenen er steeds meer goedkope reeksen met
vcrtaaldc literatuur, waaronder ook de eerste »detective-reeks« bij A.W. Bruna. Daarnaast was er een hausse aan reeksen waarin onvertaalde contemporainc
buitenlandsc literatuur verscheen. Uitgevers-maatschappij
bij voorbeeld

de » B I B L I O T H E Q U E S E L S E V I R I E N N E " , G . B .

»Elsevier« gaf
van G o o r

de

»LIBRARY O F E N G L I S H L I T E R A T U R E * en W.J. T h i e m e de » B I B L I O T H E K M O DERNER D E U T S C H E R L I T E R A T U R " e n d e » M E E S T E R W E R K E N VAN M O D E R N E
E N G E L S C H E D I C H T E R S " , C . de Regt & co gaf de aBiBLiOTHfequE F R A N C A I SE« uit en P. N o o r d h o f f de »LIBRARY O F C O N T E M P O R A R Y A U T H O R S « , et

cetera. Deze reeksen werden veelal aangeprezen als geschikt voor het onderwijs in de moderne talen, maar uit de prospectussen blijkt dat de uitgevers ook
rekenden op publiek dat in de vrije tijd onvertaalde literatuur las.
De groei van het aantal reeksen met onvertaalde buitenlandsc literatuur had
twee oorzaken. Enerzijds was de bestudering van de moderne talen tot in het
onderwijs doorgedrongen,''' zodat schoolrceksen gewenst waren. Anderzijds
was er sprake van dat Nederland zou gaan toetreden tot de Berncr Convcntie,
de internationale regcling bctreffende het auteursrecht. O p de weigerachtige
houding van Nederland kwam steeds meer kritiek, ook binnen de eigen landsgrenzen. In 1898 werd zelfs een i>Berner Conventie Bond* opgericht die voor
toetreding pleitte.'' Het selecte gezelschap van de Nederlandsche Uitgeversbond sloot zich aan, maar de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen
des Boekhandels bleef tegen. Het argument van de tegenstanders was dat toetreding de buitenlandsc literatuur duurder zou makcn wat niet bevordcrlijk
voor de volksontwikkeling zou zijn. Zij slaagden crin Nederland tot 1912 buiten de Conventie te houden, maar daarna was het met de vrije nadruk gedaan.
Het lijkt crop dat veel uitgevers de bui al zagen hangen, en nog voor het zover
was hun geluk beprocfden met een stortvloed aan reeksen met buitenlandsc literatuur. Sommige waren uit vertaalde werken samengestcld, anderen bleven
onvertaald, wat natuurlijk gemakkelijker en goedkoper was. In dczc onvertaalde reeksen treffen we, meer dan in de vertaalde, de auteurs aan die nu n o g
altijd tot dc literaire top van de negentiende eeuw gerekend worden. In Bijtage
II zijn de namen tc lezen van Zola, Daudet, Lamartine, Goethe, Byron enzovoorts.
Toch waren er bepcrkingen. Nederland had met achtereenvolgens Frankrijk, Belgie en Spanje een tractaat gesloten waarin was vastgelegd dat men
elkaars autcursrechtcn zou respecteren.'* Het tractaat met Frankrijk bepaaldc
dat alleen ongestraft nagedrukt mocht worden, als er sprake was van een
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oschooluitgavc" met losse fragmenten uit het werk van Fransc schrijvers.'^''
Schooluitgaven van Engelse en Duitse literatuur kregen al gauw dezeltde
bchandeling. In het jaar l8y8 allccn al werden cr 58 van dit soort uitgaven
op dc iiiarkt gebracht.""" Zo'n schooluitgave was herkenbaar aan noten cn toelichtingen. Uitgevers hidden elkaar op dit punt in de gaten, wat misschien
betckent dat cr vccl geld mcc vcrdiend kon worden. Zo kreeg uitgever P.
Noordhoff veel kritiek van o.a. Uitgevers-maatschappij »Elscvier" op zijn
"CoNTEURS M O D E R N E S " omdat dczc recks niet duidclijk als schooluitgave
was aangekondigd. Verder zouden cr in Noordhoffs "LIBRARY OF CONTE.MPOR ARY AUTHORS" gccn fragiiicntcn, maar complete romans en verhalen zijn
opgcnomcn, tcrwijl er in het voorwoord notabene naar dc "general reader*
wcrd gelonkt."" Weer een ander verweet Noordhoff dat hij zijn » C O N T E S
CHOisiES" (ccn ondcrafdeling van de » C O N T E U R S MODERNES*) in een ge-

kuiste vorm aan het publiek aanbood. Dat Noordhott het zwaar te verdurcn
had, kwam waarschijnlijk doordat hij ccn tegenstander van toetreding tot de
Berncr Conventie was. Zijn critici behoordcn tot het andere kanip. '°^
De verschijning van zoveel reeksen met onvertaalde literatuur zou de vaderlandslievende negentiende-eeuwsc burger geschokt kunncn hebben. Er was
imniers een tendens om meer aandacht aan de eigeii lettcrkunde tc besteden,
juist om andere naties voor te blijven (zie p. 119). Toch waren er gccn aflceurende gcluidcn te horen. Dc reden daarvoor was, dat de reeksen zich over het
algcniecn afdoende als een schoolrceks profilccrden. Zc hadden bij voorbeeld
vaak ccn redacteur, die net als bij dc klassickenreeksen uit ondcrwijskringen
afkomstig was. De reeksen lijken met dc nodige zorgvuldigheid tc zijn samengestcld. O o k hondcrd jaar later kan men constateren dat er gccn onbekende
cendagsvliegen, maar grote contemporainc schrijvers opgcnomcn waren. Tegelijk werpt dat de vraag op ot die canonicke status misschien het gevolg zou
kunncn zijn van het fcit dat deze schrijvers in schoolrceksen waren opgcnomcn. In dit opzicht zijn dc series met niet-vertaalde literatuur te vergclijkcn
met klassickenreeksen, die ook op het htcratuurondcrwijs hun stcmpel konden drukken.

Dc onti'anf^st van dc reeksen met coiitcinporaiiie

literatuur

»Volks-editien van werken, die vrocger grootendccls alleen voor leesgezclschappcn toegankclijk waren, geraken mccr cn nicer in zwang* schreef dc
recensent van Het leeskahinet in 1865 naar aanlciding van vier nieuwe scric-

HET

ENE BOEK

IN

VELE

DELEN

209

deeltjes.'"^ Ook Kruseman had het over een ruime verspreiding en »tallooze
handen* die boekerijtjes stichtten. De series werden verondersteld een groot
publiek te bediencn. Waar kwamcn de reeksen terecht en hoe werden ze gewaardeerd? Dat zijn dc vragcn die in deze paragraaf aan de orde zijn. Net als bij
de klassiekenreeksen moet er weer een omweg worden bewandeld. Eerst
wordt gekeken naar de doelgroepen, oplagen, en de verkoopcijfers, waarbij
de uiterst spaarzaam overgeleverde sporen van historische lezers als illustratie
dienen. Tot slot wordt de literaire kritiek aan het woord gelaten, om meer
over de waardering van scries te weten te komen. Aangezien er veel mccr recensies van series met contemporainc literatuur beschikbaar zijn dan van de
minder talrijke klassickenreeksen, wordt in deze paragraaf ook nader ingegaan
op de wijze waarop — nicer in het algcniecn — de literaire series gerecenseerd
werden.

DOELGROEPEN

EN

OPLAGEN

Soms lictcn de uitgevers van series met contemporainc literatuur al in dc titcl
of ondcrtitcl van ccn reeks blijken tot wclk publiek zij zich richtten. In de
introductic op dit hoofdstuk werden specificke doelgroepen als »het volk«,
»dames«, i>katholiekcn* et cetera reeds genoemd. Deze dirckte benadering was
niet alleen bij series in zwang. Ook sommige tijdschriften, almanakken of
poeziebundels bevatten al in de titcl de groep lezers waarvoor dc uitgavc bestemd was. Dat had te maken met de gestegen produktic cn — zoals al eerder
besproken is — de wens het aanbod beter af tc stenimen op de doelgrocp. We
zagen al dat De Erven F, Bohn dacht dat dames het wel aardig zouden vindcn
om hun eigen »bibliothcck* te hebben.'"* De scricnaam stond dan ook op dc
band gcdrukt. Het kwam vaak voor dat in de prospectussen werd gewezcn op
het mooie uiterlijk van dc series: »ecn sieraad voor de boekenkast*.'"''
Series zonder specificke doelgrocp in de titcl mikten over het algemeen op
een breed publiek. Dat blijkt uit de nadruk die de uitgevers legden op de lage
prijs, of wel uit het feit dat — met zoveel woorden — »iedereen« werd aangesproken.""* Soms had de uitgever het over »duizenden« die al ingctekend hadden, waarmee hij niet alleen suggcrcerde dat de serie aantrekkelijk was, maar
ook een minder ehtair publiek aansprak.'"'
Er waren uitzonderingen. Sommige series waren nu eenmaal minder toegankclijk. De series met onvertaalde buitenlandsc lettcrkunde richtten zich bij
voorbeeld niet tot iedereen, maar tot »het ontwikkcldc decl dcr clientdc*, of
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tot scholieren cn studentcn."^ Overigens werd in dc prospectussen van dc
andere (vertaalde) literaire scries niet naar gebruik op school vcrwezen.""''
Behalve te moeilijk, waren sommige scries cenvoudigweg te duur v o o r
"iedereen*, zoals de " B I B L I O T H E E K V A N N E D E R L A N D S C H E S C H R I J F S T E R S * .

Bohn stuurde de prospectus van de " B I B L I O T H E E K VAN N E D E R L A N D S C H E
SCHRIJFSTERS* in 1879 nice met dc damcstijdschntten De ba^arcu

Degracieit-

ze."° Voor het eerste deel adverteerde hij ook nog in Dt' huisvrotiw. zodat m e n
kan vcrondcrstcllcn dat Bohn in eerste instantic op ccn vrouwclijk Iczcrspublick mikte. Voor dc latere deleii adverteerde hij alleen nog in grote rcgionalc
en laiidclijkc kranteii, waaruit kan worden opgemaakt dat hij zijn doelgrocp
had verbrecd. " H E T BUITENLAND* van de Gebr. Kraay zal ook tc duur zijn
geweest voor het grote publiek. Dc serie was in groot S" uitgevocrd cn kostte
/2,50 per 15 vel. "Inzondcrhcid geschikt voor Lccsgczelschappcn* schrcven dc
uitgevers op de circulairc.'"
Lccsgczelschappcn behoordcn over het algcniecn niet tot dc doelgrocp van
de seric-uitgevers. Alleen de uitgevers van " H E T B U I T E N L A N D * , dc " G U L D E N S - E D I T I E * cn " O N Z E SELECTA* verwezen in dc onderzochtc prospectus-

sen naar deze gczclschappcn. Leesbibliotheken kwamcn als doelgrocp vaker
voor dan bij dc klassickenreeksen het geval was, maar niccstal in combinatie
met andere. »Voor leesbibliothcckhouders cn beminnaren der traaije lettcrcn*
was ceil van de vaste formules waarmee een prospectus aanhiet.
Dc oplagen die de seric-uitgevers aanniaakten, laten zicn wat zij ondcr ccn
breed publiek verstondcn. Slechts van enkele scries zijn dczc gegevens v o o r
handen:
Geiniddelde oplage"'
"50 C E N T S - E D I T I E *

plm. 10.000

"ALGEMEENE BIBLIOTHEEK*

aflopend van 7000 a 1500

" G O E V E R N E U R ' S VOLKSBOEKEN*

4000

" P Y T T E R S E N S G O E D K O O P E BIBL*

3000

"BIBL. VOOR CHRISTELIJKE LECTUUR*
"BiBLIOTHEK M O U E R N E R DEUTSCHER L l T . «
" L E C T U U R O P R E I S E N IN DE HUISKAMER*
»BiBL. VAN N E D . S C H R I J F S T E R S *
»GULDENS-EDITIE«

10.000 a 2 0 0 0
2000
2000
1500
1500

" N E D E R L A N D S C H E AUTEURS*
" B I B L . VAN B U I T E N L A N U S C H E S C H R I J V E R S *
"POLYCOLOR*

1500
I SOO A 8 0 0
600
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In vergehjking met de standaardoplagc van looo exemplaren voor een roman,
durfden de seric-uitgevers dus ccn hogere oplage aan. 1500 a 2000 lijkt voor
zulke series gangbaar te zijn geweest, maar er waren nogal wat uitzonderingen. O o k in de verkoopcijfers en het aantal intekenaren van de verschillende
reeksen kunncn grote verschillen worden aangewezen."^
D e B G U L D E N S - E D I T I E * had in 1879 342 intekenaren, maar daarnaast werden in dat jaar los nog ecus 3371 exemplaren verkocht van de inmiddels 126
delen. "* Dat lijkt vccl, maar een rekensommetje geeft aan dat cr per deel in dat
jaar nog geen 27 exemplaren los werden verkocht. Met de intekenaren daarbij
opgetcld raakte Thieme dus jaarlijks gemiddeld 369 deeltjes kwijt. Van de
» B I B L I O T H E E K VOOR SCHOOL EN voLK" Van H.J. Stemberg werden in het
jaar 1882 478 deeltjes verkocht. "'' Er waren 10 deeltjes in deze reeks, zodat de
v e r k o o p per deel ruim 47 exemplaren bedroeg. Van der Endts B B I B L I O T H E E K
VAN B U I T E N L A N D S C H E SCHRIJVERS* had een jaarlijkse verkoop van gemiddeld 56 exemplaren per deel.'"' Bohn had van elk deel van zijn " B I B L I O T H E E K
VAN N E D E R L A N D S C H E SCHRIJFSTERS* in 5 jaar tijd gemiddeld 786 exemplaren verkocht, 157 per j a a r . " ' V a n " P Y T T E R S E N ' S G O E D K O O P E B I B L I O T H E E K *

waren in vier jaar tijd gemiddeld van elk deel zo'n 2000 exemplaren verkocht,
wat op ccn jaarlijkse verkoop van 500 exemplaren neerkomt."" De »RciMANB I B L I O T H E E K * van J. Minkman had in het eerstejaar (1879) 177 intekenaren.
Zijn » N E D E R L A N D S C H E AUTEURS* had er 560.'"^ O p W. Goslers luxe serie
» P O L Y C O L O R « , die in 1884 was gestart, werd voor 99 exemplaren ingctekend.
In een kleine vijf jaar tijd wist Gosler van elk van dc vijf verschenen delcn zo'n
400 exemplaren te verkopen, een jaarlijkse verkoop van 80 exemplaren per
deeltje.""
Zeer gewild mocten de reeksen met stichtclijke literatuur zijn geweest. D c
» V E R E E N I G I N G T O T BEVORDERING VAN CHRISTELIJKE LECTUUR* Verkocht
in het eerstejaar 6145 bocken uit haar serie. Vermoedelijk waren op dat ogenblik 5 titels beschikbaar zodat de gemiddelde verkoop per boek 1229 bedroeg.
In d e jaren daarna werden verkoopcijfers van in totaal 8.000 a lo.ooo
gehaald.'^' De delen uit Kemmers " B I B L I O T H E E K V O O R C H R I S T E L I J K E L E C -

TUUR* hadden een gemiddelde jaarlijkse verkoop van ongeveer 200 exemplaren. Een uitschieter was Bunyans Eens christens reize naarde eeuwigheid waarvan
in vijfjaar tijd 7940 exemplaren werden verkocht.'^^ Dc katholieke " L E E S B I B L I O T H E E K V O O R CHRISTELIJKE H U I S G E Z I N N E N * had volgens de uitgevers

in 1885 4000 intekenaren.'^'
H e t meest succcsvol was de »50 C E N T S - E D I T I E « als we Sijthoffs biograaf
m o g e n gclovcn. Van veel deeltjes uit deze serie was in korte tijd de oplage
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nagcnocg uitverkocht. De oplage van enkele Van Lcnnep-nunimcrs, die zclts
16.000 exemplaren had bedragcn, was in vier jaar op.'""* Dc gemiddelde verkoop per jaar van dczc delcn bedroeg dus 4000 exemplaren. Sijthoffs " A L C E .MEENE BIBLIOTHEEK* was miudct succesvol, maar met plm. 1500 verkochte
exemplaren per decltjc zat deze reeks nog altijd ver boven het gemiddelde.
Van

Sijthoffs

g o e d k o p c recks

"GOEVEHNEUR'S

V O L K S B O E K E N * zou

dc

oplage van 4000 exemplaren na enige jaren uitverkocht zijn geweest.'"' Spectaculair waren ook dc berichtcn over Fuhri's " L E C T U U R O P REIS EN IN D E
HUISKAMER*. Tocii dc rccks in 1853 verscheen zou Fuhri mctccn al 750exemplaren van elk decl hebben verkocht.'"' De serie bestond uit 20 dunne deeltjes
die 20 cent per stuk kostten. Bijna ongeloofwaardig is ccn medcdcling van
uitgcvcr J. van Egniond, die in 6 maanden tijd 5000 intekenaren voor " H E T
B U I T E N L A N D * ZOU hebben binncngehaald. Alleen al in Arnhem hadden 400
mensen ingctekend, schreef Van Egniond in dc prospectus. Zijn reeks was
spotgoedkoop: 35 cent per deel van 12 a 13 vel druks wat necrkwam op de o m vang van ccn volwaardigc roman.'" De recks kciidc tien delcn.
Voor dc overzichtclijkhcid zict men hier de verkoopgctallen n o g ecus onder
elkaar. Maar de manier waarop de totalc verkoop van dc scric oingcrckcnd is
tot ccn jaarlijkse verkoop per deel, maakt het niet gocd mogelijk de cijfcrs ondcrling tc vergclijkcn. In sommige gcvallen vertekent dc verkoop van een
deel, bij voorbeeld dat van het Bunyan-dccltjc in de " B I B L I O T H E E K VOOR

CHRISTELIJKE LECTUUR*, hct bccld Van het succcs van de scric als geheel.
Verkoop onigerekend naar deel/pcrjaar:
"50-CENTS E D I T I E *

4000

" V E R E E N I G I N G TER B F V . C H R . L E C T U U R *

1229

" L E C T U U R O P REIS EN IN DE H U I S K A M E R *

750

"PYTTERSENS GOEUK. BIBLIOTHEEK*

500

"GULDENS-EDITIE*

368

» B I B L . V O O R CHRISTELIJKE LECTUUR*

200

" B i B L . VAN N E D . S C H R I J F S T E R S *

157

"POLYCOLOR*

80

»BlBL. VAN BUITENI.ANDSf:HE SCHR.a

56

" B i B L . VOOR SCHOOL EN VOLK*

47

Een gevolgtrekking die men kan makcn, is dat dc gocdkof>c series zoals de
"ALGEMEENE BIBLIOTHEEK*, "PYTTERSEN'S GOEDKOOPE BIBLIOTHEEK*

cn " L E C T U U R OP REIS EN IN DE HUISKAMER* hct beter dcdcn dan dc duurdere
zoals die van Bohn en Gosler. Deze conclusic sluit aan bij dc eerder besproken
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invulling van dc scrieformulc, namelijk dat een recks goedkoop, in klcin form a a t en met een hoge oplage uitgegeven moest worden. Dat de stichtclijke
reeksen succcs hadden, is niet verwonderlijk gezien het feit dat stichtclijke lectuur in dc tweede helft van de negentiende eeuw nog altijd het grootste aandeel
in het bockenaanbod vertegenwoordigde, namelijk 21%.'^*
Dat een scric op ccn fondsvciling werd verkocht zegt overigens niets over
het wclslagen. D e » G U L D E N S - E D I T I E « bij voorbeeld, wcrd verkocht omdat
D . A . Thieme net was overleden. Deze scric is vergelijkbaar met het » K L A S siEK, LETTERKUNDiG PANTHEON". Bcidc scrics bcstondcn langc tijd en hadden een gestage verkoop die niet wereldschokkend was, maar voldoendc om
te kunncn voortbestaan.
Het lijkt er op dat de series met contemporainc literatuur cr in vergehjking
met de klassiekenreeksen beter in slaagden o m lezers te binden door middel
van intekening. Kenndijk nodigde de contemporainc literatuur daar mccr toe
uit. Ook vinden we bij dit soort series echte "bestsellers*, iets waar de klassiekenreeksen niet op konden bogen.

DE

V E R K O O P A A N REELE H I S T O R I S C H E L E Z E R S

D e uitgevers hadden een breed publiek voor ogen, maar wie hebben cr nu
werkdijk scrieboeken gelezen? Die vraag valt, hct is al eerder opgemerkt, uiterst moeilijk tc beantwoorden. Ego-documenten bieden hct meest houvast,
maar leverden weinig op. Over hct algemeen lijken mensen zich in hun m e nioircs eerder jeugdlcctuur te herinneren, cn zo er al contemporainc literatuur
v o o r volwassenen wordt genoemd, dan scoren namen van uitgevers en series
in icder geval zeer laag.
De vraag wie dc series kochten is wel tc beantwoorden, maar het zal bij een
zeer onvolledig antwoord moeten blijven. D e series werden over het algemeen door de uitgevers aan boekverkopers verkocht, en van boekverkopers is
weinig archicfmateriaal over gebleven. De uitgevers zelf hadden in de mccste
gcvallen hun winkel afgestoten, en leverden slechts bij uitzondering aan particulicren in de regio. Dat deed in icder geval wel Dc Erven F. Bohn, met de
" B I B L I O T H E E K VAN N E D E R L A N D S C H E S C H R I J F S T E R S * . Van de zcstien inte-

kenaren die niet bij dc plaatsclijkc boekhandel, maar rechtstreeks bij de uitgever intckenden, waren er vecrtien van hct vrouwelijk geslacht. Opvallend is
dat cr nogal wat adcllijkc dames intckenden.'^' D e serie werd in ieder geval
o o k door twee mannen gelezen, namelijk door C. Busken Huet en H. Molt2er.''°
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Mccr intckcnlijsten van scrics zijn bij niijn weten niet bewaard gebleven. In
catalogi van particulier boekeiibczit zijn wel enige aanvullende gegevens te
vinden. ' " O p dczc manier is tc achtcrhalen dat bij voorbecldjacob van Lenncp
ecu deeltje van dc " R O M A N T I S C H E BIBLIOTHEEK* bezat, maar de titcl van dat
decl maakt duidclijk waaroni. Hct betrof de roman Wezenlijke lotgevallen van
Klaasje Zevenster naar aanlciding van den heroenide roman van Mr. J. van Lennep,
anoniem verschenen in 1867. In andere (veiling)catalogi van prive-vcrzamclingcn trof ik geen scrics aan.'^" Hct waren vooral dc betcr-gesituecrdcn van
wie hct boekeiibczit in ccn catalogus wcrd vastgelegd, maar daartiit kan men
nog niet concluderen dat dc series dus niet bij dczc groep tercchtkwamen. Romans werden door sommigen tot ver in dc negentiende eeuw als een »quantite
ncgligeable* beschouwd en om die reden vaak niet in catalogi opgcnomcn.
De scrics zijn wel ruim vertegenwoordigd in de catalogi van leesbibliotheken. In de leesbibliotheck van dc Gcbrocdcrs van dcr Hock kon een bczoekcr
uit 27 verschillende romanscries kiczen. In dc catalogus van de leesbibliotheck
van C M . van Gogh waren alle deeltjes van de " B I B L I O T H E E K VAN N E D E R L A N D S C H E SCHRIJFSTERS* aanwezig, maar niet onder dc scricnaam. De leesbibliotheck v a n J . M . E . Meyer had de " S C H E L L I N G - S E R I E * in hct assortiment,
alsmcdc de " G U L D E N S - E D I T I E * . ' " Over deze scric mcrkte een leesbibliotheekhoudcr op: »Als oud-bibliotheekhoudcr (1880—1900) is het niij uit ervaring geblekcn, dat de Guldens Editie een ware uitkomst was v o o r Icgio bibliotheekhouders, dienu v o o r n c t t o / 0 , 8 0 , / l , 6 0 of/2,40 (i, 2 of 3 din) een roman
konden koopen, waarvan als gczcgd de ic druk + hct viervoudige kostte.*"*
Scrics zoals de " G U L D E N S - E D I T I E * waren dus vooral vanwcgc de lage prijs in
trek bij de leesbibliothcckhouders.
Dc uitgevers mikten niet zozeer op de lccsgczelschappcn. T o c h lijkt het er
op dat ook dergelijke gczclschappcn tot dc geregelde afncmcrs van series behoordcn, al is het archicfmateriaal op dit punt bij langc na niet tocrcikend.
Maar het geeft tc dcnken dat hct Icesgezelschap "Nut en Genot* te Sluis tussen
1861 cn 1878 van zes verschillende series een paar deeltjes aanschafte. '•'* Op vier
daarvan had »Nut en Genot* zelfs ccn abonnement, namelijk op Van
Egmonds

»HET

BUITENLAND*,

Thieme's

"NEERLANDS

BIBLIOTHEEK*,

" N E D E R L A N D S C H E AUTEURS* cn diens " G U L D E N S - E D I T I E * . M e t d c z c a b o n -

nementen was het gezelschap zonder rompslonip van ecu geregelde aanvoer
van Nederlandsc en buitenlandsc literatuur verzekerd.
Dc » G U L D E N S - E D I T I E « wcrd ook wel gebruikt in het onderwijs. Dczc scric
was althans in hct lecrplan van het Gymnasium der Gemccntc 's-Gravenhage
opgcnomcn voor hct onderwijs in de twcedc klas, jaargang 1S73—1874.'^''
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Scholieren waren cr entbousiast over, herinncrde L. Simons zich: "Hocwcl hct
ietwat vierkantc uiterlijk [...] ongezellig aandeed, herinner ik me dat we in
mijn schooltijd dc deeltjes als een aantrekkelijk bczit begcerden.*'" Simons
had zich tijdens zijn schooljaren ook deeltjes uit Weytingh & van der Haarts
»VOLKSBIBLIOTHEEK« aangeschaft, en wel via een boekenstallctje op straat.
Dat wijst er op dat deze serie in icder geval toegankclijk was voor dc minvermogenden, die tot de klantcnkring van bockenkraampjes behoordcn.''* Maar
Frederik Mullcr was in 1862 nog van mening dat dc "volksbibliothckcn*
hun doel voorbij schoten: "Men zal toch niet meenen dat cene zoogenaamde
Volks-Bihiiotheek,

Nederl. volksalmanak, Praktische Volksalmanak,

Volkshlad,

enz. immer onder het groote volk komt en gelezen wordt.« ' " Toch krijgt men
de indruk dat, over hct geheel genomen, de meer goedkope series met contemporainc literatuur aanslocgcn bij een nict-clitair publiek.

DE

LITERAIRE

KRITIEK

Een recensic wcrd door uitgevers als ccn vorm van reclame beschouwd, zoals
in hoofdstuk 2 al ter sprake kwam. Zij waren dus zeer geinteresseerd in boekbesprekingen. O m die reden nam dc redactie van Nieuwshlad met ingang van
1852 per kwartaal een lijst met recensies op. ' *" Mogelijk waren dit recensies die
boekverkopers gebruikten om hun bestdlingcn op af te stemmen. Via deze
lijst heb ik een groot aantal serierecensies kunncn achtcrhalen. Dat aantal is
aangcvuld met boekbesprekingcn die via andere wcgen konden worden achtcrhaald, waardoor het tegclijk mogelijk was het recensercn van literairc series
met doorsnee recensies tc vergclijkcn.'''' Hct recensercn van literaire scrics in
hct algemeen — dus ook van klassiekenreeksen — week op twee punten af van
de iigcwonc* recensies.
O m tc beginnen was het bij series vaak zo dat niet de inhoud van dc werken
werd besproken, maar de onderneming als geheel. Bij groots opgezctte series
werden de delcn vcrvolgens ook nog eens afzonderlijk besproken. De recensent moest zich bij dc aanvang van een reeks door ondcr andere dc prospectus,
waarin de serie-uitgever zijn bcdoelingen en het beoogde publiek aangaf, laten
leiden. Af cn toe keren in recensies zelfs exact dezelfde bewoordingen tcrug die
de uitgever in zijn prospectus had gebruikt, zoals we nog zullen zicn.'*^ Dit
maakte de prospectus tot ecu machtig instrument waarmee dc uitgcvcr de
kritiek kon bespclen. De verschijning van een prospectus, al dan niet voor een
serie, werd dan ook in het Nieuwshlad in ccn aparte rubriek aangekondigd.
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Voor boekverkopers was dit teit op zichzclt al bclangrijk gciiocg, met hct oog
op dc te ncnien risico's wanneer zij hun bestellingen plaatstcn.
Hct twcedc, daarmee samenhangend vcrschil met doorsnee-recensies was
dat herdrukken in scrievorm toch besproken werden, namelijk als een
"nieuwe onderneming*, ccn nieuw uitgevcrsinitiatief Dit zal dc seric-uitgevers niet onvcrschilhg gelaten hebben, want regulicrc herdrukken werden
over hct algemeen niet besproken.'"" O o k klcinc, dunne boekjes kregen nicer
aandacht in scricvorm, dan wanneer zc los uitgegeven waren. '**
Het gegeven dat een recensent soms lettcrlijk de woorden uit cfc prospectus
ovcrnam, wekt de indruk dat hij zich zonder gene voor het uitgeverskarretje
liet spanncn. Dat roept dc vraag op in hoevcrre cr nog sprake was van ccn o n afhankclijke mcningsvorming. Voor dit onderzock is deze vraag niet direkt
relevant. Onafhankclijk of niet, de recensent schreef zijn bcsprckiiig op cn
deze werd vcrvolgens door honderden gelezen. In het navolgende wordt globaal nagegaan wat dc literairc kritiek zoal over dc series met contemporainc
literatuur opincrktc.
Waar dc rccciiscntcn bijna zonder uitzondering op wczcn, was dc lage prijs
van sommige series. De goedkope scric werd "cenejuiste greep in het c o m mcrcielc hart van onze landgcnotcn* gcnocmd. Zij sloot aan op "dc cischen
des tijds*, die goedc bocken tegen een lage prijs voorschrcvcn. De lage prijs
van de nieeste series bracht de recensenten er dikwijls toe ze als "volksuitgave*
tc bestempden.'*^ Door de lage prijs, gckoppdd aan de herhalingsfactor van
een serie zou goede en goedkopc lectuur beter verspreid kunncn worden. Hct
verandcrdc imago dat de bocken verkregcn door opnanic in ccn scric, maakte
het volgens dc critici mogelijk om ccn nieuw publiek aan tc borcn. Net als bij
dc klassickciircekscn bestond dat nieuwe publiek uit mciiscn die voorhecii niet
in staat waren geweest om boeken te kopen. »Op deze wijze zal bijgedragen worden tot hct popularisecren van auteurs onder klassen, voor wie de
aanschaffmg hunner meer omvangrijke werken te kostbaar is* schreef de
recensent van Degids over dc " B I B L I O T H E E K VOOR S C H O O L EN VOLK*. die

oorspronkclijk Nederlandsc novellen bcvattc.'"''' Dc deeltjes uit dczc rccks
kostten bij intekening 25 cent, ecu prijs die volgens dc recensent van Noord en
zuid laag geiiocg is, want: "men moet cr ook dcsnoods een kunncn verliezcn*.
Dczc cigenaardige opnierking kccrt in dezelfde bewoordingen terug in De
gids. Hct betrof ccn citaat uit de prospectus.'''^
Vccl critici brachten dc lage prijs van de scric in verband met de niogclijkheid om in ccn scric klcinc torniaten uit te gevcn. Klcinc forniatcn waren
goedkoper cn dus "geschikt 0111 in den zak te stckcn cn dus op de reis en de
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Ibomuert D m dan bodJiraltlaM':
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van de K o n . Ver.

BIBLIOTHEEK* Coll. Warciidorf/BibL
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wandcling mede te nemen."'•*" Bij reeksen die nieuwe, op bestdhng geschreven werken bevatten, kon een standaardomvang nadelige gevolgen hebben.
D e " R O M A N - B I B L I O T H E E K " van J. Minkman was zo'n recks. Dczc uitgcvcr
beloofdejaarlijks zcstien nieuwe, oorspronkclijk Nederlandsc, romans en zou
daarmee "fabrickswerk* in de hand gewerkt hebben.'••'' Volgens de kritiek
hcchtte hij te zeer aan hct standaardformaat van zijn reeks, zodat sommige
romans tc breed uitgesponnen waren, cn andere juist afgeraffcld. O o k van
" W A R E N D O R F ' S N O V E L L E N B I B L I O T H E E K * vreesde een recensent dat o m -

vang en formaat zijn tol zou ciscn. In dczc reeks vcrschcncn korte verhalen en
s o m m i g e auteurs waren daar hclcmaal niet geschikt voor. Mclati van Java
werd als voorbeeld genoemd.'''° We zagen al dat het inkorten van klassieken
ten behoeve van een standaardomvang eveneens werd afgekeurd.
D e literaire kritiek zag veel hcil in de series waarop men kon intekenen. D c
sericformule zou hct publiek dc gclegenheid gevcn zich af te wenden van de
leesbibliotheken cn -gczclschappcn doordat zij dc gclegenheid bood "langzamerhand in het bezit tc geraken van cene collcctie degclijkc cn nuttige boekwerken*.''' Vaak wees men o p het fraaic uiterlijk van de scricbockjes, dat nog
extra zou tot verzamelcn zou uitnodigen. Dc meer goedkoop uitgevocrde
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scries met een volksontwikkelende doelstclling stelden ook het »volk« in de
gclegenheid o m een bockcrij aan tc Icggcn, mcendcn dc recensenten. Juist
voor dc verspreiding van oorspronkclijk Nederlands werk was dit bclangrijk.
Behalve ccn plankjc met klassieken, mocst in icder huisgezin een volwaardigc
"bockcrij* van Nederlandsc literatuur worden aangdegd. Dit wcrd als een
zaak van iiatioiiaal belang gczien. Daarom werden series wel eens goede
bcdoelingen aangcwrcven die dc uitgever er oorspronkclijk niet eens aan vcrbonden had. Dc " R O M A N T I S C H E BIBLIOTHEEK* van H. den Duyl, die alleen
had beweerd "goede lectuur voor weinig geld* te willeii leveren werd in Onze
lolk geprezen omdat zij »den smaak voor goede, dcgehjke, zelts klassieke
literatuur onder allc standen probeert te bevordcren.*'" O o k dc " G U L D E N S EDITIE* was zonder filantropischc bijbcdoclingcn uitgebracht. D . A . Thieme
gaf tc kciincn dat hij goedc bocken voor ecu lage prijs wildc uitbrcngcn, maar
verder dan dat ging hij niet. Toch wcrd hem in recensies een hoogverhcven
taak toebedacht. Hij zou zijn landgcnotcn in dc gclegenheid hebben gcsteld
"dcgehjke en nuttige boekwerken*, van Nederlandsc auteurs bovendien, tc
verzamelcn. Z o zou hij dc literairc smaak, die door vcrtalingcn van ccn bcdenkclijk gchaltc bedorven was, "met gczonde nationalc kost* weer opgcpcpt en
daarmee "de vaan onzcr hedendaagschc Nederlandsche lettcrkunde* hebben
hooggchouden.'"
Net als bij dc klassickenreeksen, konden uitgevers met een serie contemporainc werken ccn zckcre rocm verwerven, al was hct dan wel van belang dat
hct ccn scric met "dcgehjke* (lees: oorsproiikelijkc Nederlandsc) werken betrof. D e recensenten beschouwden onder nicer dc wat duurdere " B I B L I O THEEK VAN N E D E R L A N D S C H E SCHRIJFSTERS* als zo'n serie. Dczc wcrd ook

vanwcgc dc specificke doelstclling (zic p. 196) geprezen. Dc mccste recensenten inccndcn dat de strooni van goedc bocken van vrouwclijke auteurs een
dergelijke vcrzamcliiig rcchtvaardigdcn. Allccn De tijdspiegel zag er juist o m
die reden gccn hcil in »dat in de lettcrkunde, cvcnals in de spoortreinen, afzonderlijke compartimenten voor dames alleen worden bestcmd (...]*. "^ Hel leeskahinet meende dat dankzij dc " B I B L I O T H E E K * het aantal romanschrijtsters
zou stijgen, wat ook in dc prospectus wcrd voorspdd."''
Dc uitgavc van ecu serie werd veelal opgevat als ccn prijzenswaardig initiaticf Dat kon gevolgen hebben voor de receptie cn dc verkoop van dc dccltitcls. Bij series met contemporainc literatuur is dit effect beter zichtbaar dan bij
klassickcnrcckscn. De deeltjes uit klassickcnrcckscn werden imniers als "klassick" beschouwd, maar contemporainc literatuur mocst zich n o g bcwijzcn.
Uitgavc in ccn serie stcmdc de recensenten mild. Want hocwcl bij voorbeeld
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de meestc deeltjes uit de " B I B L I O T H E E K V A N N E D E R L A N D S C H E

SCHRIJF-

STERS* siccht besproken werden, bIccf men de onderneming een w a r m hart
toe dragen: »[...] ondanks de minder gunstige opinie over de verschenen
werken heeft de Bibliotheek een goeden naam*.'^** Diezelfde houding vindt
men ook in de ontvangst van dc " A L G E M E E N E B I B L I O T H E E K * . Degids, die dit

initiatief lovend besprak, merkte tegelijkertijd op: "lets oorspronkelijks, iets
actueels, iets dat de belangstclling wekt, zockt ge er tevergcefs in.*''"' Allc deeltjes profiteerdcn dus van hct goede doel dat de serie uitstraalde. Daarmee
kreeg de serietitel het effect van een mcrknaam.
Van dc mccste series werd de keuze van dc deeltjes goedgekeurd. Men sprak
van "met zorg cn smaak* of »met oordeel gekozen*. D c naam van dc redacteur
werd, voor zovcr aanwezig, als een waarborg voor kwalitcit beschouwd. Het
is opvallend dat dc recensenten voor dc inhoud vaak de omschrijving van de
uitgever overnamen.'*'

"PYTTERSENS

GOEDKOOPE BIBLIOTHEEK*

bood

»goede en goedkoope lectuur* en DNEERLANDS BIBLIOTHEEK* ZOU »oorspronkelijkc schctsen en novellen onzcr beste autcurs" bevatten.''' Hct waren
omschrijvingen uit de prospectussen. O o k de titcl van ccn rccks fungcerde
voor recensenten als een omschrijving van dc inhoud. Z o werd van de
»VOLKS-EDITIE,

KEUR V A N NOVELLEN EN V E R H A L E N U I T H E T B U I T E N -

LAND* gczcgd dat de inhoud van dc reeks conform "hct programma eener
Volk-Editie* was."^ Over D . A . Thiemes » G U L D E N S - E D I T I E « wcrd opgemerkt dat de naam kenndijk was bedoeld o m aan te geven dat enkele belangrijke vadcrlandse auteurs er niet in zouden verschijnen oaangezien het copijregt
daarvan wel niet zoo gemakkelijk vcrkrijgbaar is, vooral niet daar de uitgever
toch steeds door die guldensbepaling bepcrkt wordt". De recensent sprak van
een "gulden middclmaat*. Elders werd over dc scricnaam gegniffeld:«[...]
met grooten letters den dollen titcl van Guldens Editie dragende, als gold het
geld het meest!«"•' Toch w e r d d c » G U L D E N S - E D I T I E « alom zeer gewaardeerd,
vooral omdat er uitsluitcnd Nederlandsc auteurs in verschenen. O o k als men
met een nieuwe cn onbekende auteur tc maken had, dan was de naam " G U L DENS-EDITIE* voldoendc o m hct werk als "oorspronkclijk Nederlands" aan tc
inerken en dat was nicts minder dan een aanbcveling.'"^ De naam " B I B L I O THEEK* lijkt door recensenten over het algemeen te zijn opgevat als een beredcneerde verzamcling van vooral dc betcre literatuur. D c recensent van de
" B I B L I O T H E E K VAN B U I T E N L A N D S C H E S C H R I J V E R S " had hct over »mcesterstukken*.'^' Dat de " B I B L I O T H E E K VAN N E D E R L A N D S C H E S C H R I J F S T E R S *

niet zo maar een verzamcling was, blijkt uit de verwijten dat B o s b o o m - T o u s saint niet in de reeks vertegenwoordigd was.' '•*
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Het bczit van een eigeii verzamcling boeken was in de tweede helft van dc negentiende eeuw een ideaal geworden van mensen voor wie traditioned gezien
dc aanschaf van boeken niet was weggdegd. Zij hadden zich langc tijd met
leesbibliotheken moeten behclpen. De leesgezclschappcn hadden voor vclcn
ccn te hoge drcmpcl. Een scric maakte het mogelijk om zelf een "bockcrij* aan
tc Icggen. Wat dc prijs cn het gemak betrof konden dc scries dc concurrcntie
met leesbibliotheken en -gczclschappcn makkclijk aan. Voor ccn rdatief lage
prijs konden seriebockjes imniers van een mooie band worden voorzien, wat
het verzamelen van een reeks aanmocdigde.
Scries reducccrden hct grociend aanbod tot duidclijk hcrkcnbare vcrzamclingcii, herkenbaar aan het ctikct dat dc uitgever crop gcplakt had. Z o wcrd
hct kiczen van lectuur vcrgemakkclijkt. Hocwcl dc reeksen vooral herdrukken
— en dan nog mcrcndccls uit hct cigcn tonds — bevatten, probcerden de
uitgevers dc suggestic tc wckken dat hct om ccn uitgclczcn collcctie ging, ccn
bcrcdenccrde "bibliotheek* cn zo werden dc scrics voor ccn groot deel ook
door de literairc kritiek opgevat. Ecu literaire scric "vertegenwoordigde de lettcrkunde*.""
Toch werden aan het eind van de eeuw al enkele kritische gduiden gchoord.
Er vcrschcncn steeds nicer reeksen met vertaalde "sensatieromans* en detcctivcverhalcn, ondcr nicer als gevolg van het vooruitziclit dat Nederland zich
alsnog bij Berncr Conventie zou gaan aansluitcn. »Eii cr zijn uitgevers, die,
speculerend op 't behagen van hct publiek in dergelijke 'uitspanningslcctuur',
steeds zorgen voor nicuwcii tocvoer van zulke sniaakbcdcrvcnde productcn.
Ik niccn tc kunncn volstaan met te wijzen op hct steeds toenemend aantal series van tienccnts novdlctjcs* schrcct J. G. Robbers in zijn dissertatie over hct
auteursrecht uit 1896.''"' Dc gedroomde huisbibliotheek was volgens hem de
verkeerde richting ingcslagcii. Wie Brinkman's catalogus igoo—igio doornecmt,
stuit inderdaad op een bonte verzamcling reeksen waarvan » V A N K L A V E REN'S BIBLIOTHEEK VAN REALiSTiscHE LITERATUUR" ccn mooi voorbccld
is. In hct Nieuirsblad van 1917 verscheen ceii king artikel over de tcloorgang
van dc scrics: van "paradijs van bockenvrienden* tot goedkope voddcn die dc
licfdc voor het boek bepaald niet stimuleerden.''" Gelukkig bestond mmiddcls
dc "Wcrcldbibhotheck*, die het ideaal van de cigcn bockcrij nieuw leven
inblics. Reeksen hadden nog ecu langc cn vruchtbare toekomst voor dc bocg.
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1 Zic hoofdstuk 2, p. 82.
2 A.C. Kruseman, Boitwstoffen I'oor een
geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel
Amsterdam 1886-1887 dl II, p. 759.
3 Advertentie Gebroedcrs Belinfantc

las moest met andere woorden boeken kopen
en laten zien.
13 Uit de recensic van een zestal »vervolgwerken« (waaronder series) in Onze tolk
2 (1870-1871) nr 18, p. 151. Vergeiijk de opvoor WBELINFANTE'S GOEDKOOPE SPOOR- komst van een klassc met »cultureel kapitaal*
WEG-LECTUUR«, NicHwshlad 1865 nr 22, p. in plaats van (of naast) economisch kapitaal,
104.
zoals Abram de Swaan signaleerde in » Kwali4 Wc treffen zulke vcrwijzingen namelijk tcit is klassc*<, Perron Nederland Amsterdam
ook aan bij uitgcvershuizen met een zeer klem 1991, P- 59-92.
cn onbekend fonds, tcrwijl het opvallend is
14 Verg. A.J. Schuurman, Materiele culdat het tweede decl van zo'n serietitel vaak nil tuur en levensstijl Wageningen 1989. Schuurde vcclvoorkomende soortnamen als »huis- man besprcckt aan dc hand van voorwerpen
bibhotheek«, "goedkope bibliotheek" et ce- uit boedelinventarissen o o k - z i j het summier
tera bestaat. In het geval van een succesvolle - de »!ecs- en schrijfcultuur«. Uit Schuurreeks kon zo de uitgeversnaam natuurlijk wel mans tabel 3.17 (p. 91) komt naar voren dat
mccr bekendheid krijgcn.
tussen 1830 cn 1890 in dcondcrzochte regie's
het
zogenaamde
boeken-bewaarmcubel
5 Zie dc introductic bij hoofdstuk 2.
6 Nieuwshlad 1846, nr 53 (ongcpagi- (kast, rekje, hanger e.d.) in aantal sterk toeneemt.
neerd).
7 Hij somde allerlci grappige situaties op
15 F. Nagtglas, Wat het was en hoe het werd
waarin ccn klcin formaat zoveel wenselijkcr Utrecht 1894, p. 17.
zou zijn, dan ccn groot, bij voorbeeld op een
16 Prospectus Hlscvier voor Elseviers ge'il»tourtjclangsdcn Rijn«. S., »Fuhri's klcin oc- histreerd maandschrijt 1900. Bibl. van de Kon.
tavo's" De tijdspiegel 1847 I, p. 241-246 en p. Ver.
428-437. N.b.: Dc tijdspiegel werd m deze ja17 Advertentie in Het vaderland 19 Sepren door Fuhri uitgegeven.
tember 1870.
8 Zie ondcr meer dc inleiding vanj. Hock
[8 Prospectus A.C. d c R a c d t & C o , 1881.
bij zijn roman Agathe Arnhem 1868 en K. Bibl. van dc Kon. Ver.
Fuhri, Adres aan dc boekuerkoopers in Nederland 19 Herinneringen van Anna de Savomin
Amsterdam 1846, p. 97.
Lohman Amsterdam (z.j.), p. 51. Een verslag
9 Zie B.P.M. Dongchn^ns, Johannes Im- van het Duitse onderzock is te vinden in Sonierzeeljunior Ainste]vecn 1992. p. 166.
ciaal weekblad 1904 nr 39, p. 306. Zic ook P.
10 Zoals blijkt uit dc bespreking van S. Schneider, Lezen voor iedereen Den Haag 1990,
{zie noot 7). Ecu prospectus is niet bewaard p. loi, die zijn lezers gerust stelt: het besmettingsgevaar is een fabeltje gcblcken. Vergeiijk
gebleven.
11 Prospectus J. P. Crol 1845, Bibl. van overigens ook de plot uit Umberto Eco's rode Kon. Ver. Zic ook Hoofdstuk 2, p. 96 cn man De naam van de roos.
Nieuu'sblad 1852 nr 10, p. 46.
20 Zie ook A J . Onstenk, »Christelijke
12 Vergeiijk N . Wilterdink, »Bczitsvcr- scrieboeken- Series christelijke boeken« in:
houdingcn in de negentiende eeuw« Vermo- Kraan, R.G.K. (red), Omzien met eengUmlach
gensverhoudingen in Nederland Amsterdam Den Haag 1991, p. 155-224.
1984, p. 54-94. i.h.b. p. 74-75. Volgens Wil21 Volgens ccn bericht in De lantaarn 1885
terdink verondcrstclde men een nauwc relatie nr 15, p. 4. Van dit verbond heb ik verder hetussen bezit en kwalificatiesaisontwikkeling, laas geen enkcl gegeven kunncn achtcrhalen.
fatsoen, beschaviiig. Men was rijk omdat men
22 Filippus recensiebode 1908 nr 3, p. 2.
beschaafd was. Dit lijkt in tegenspraak met
23 Zie o.a. H. Greve, Openbare Icesmusea
hetgeen ik hier bewecr. Maar ook Wilterdink en volksbibliolheken Amsierdzrn 1906, p. 97-99
stelt vast dat de rijken er wel een rijke en dus c n R . D . Altick The English common reader Chi»beschaafde« levensstijl opnadienden te hou- cago 1957. P- 104den, omdat de relatie bezit-fatsoen dan hct
24 Prospectus G. W. van Belle, 1868.
duidelijkst naar buiten gebracht werd. Zo Bibl. van de Kon. Ver.
werd bezitsongelijkheid gclegitimeerd. Wie
25 Prospectus, ingevoegd bij Het domper-
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tje i\i}i den ouden I 'alenlijn ii (1890) nr ^3.
26 »Wat het 'Handelsblad' onder frissche
lectuur verstaat.<' Het dompertje vati den otidcn
I •ii/('Hr(;H22(i89o)nr23. p. i.
27 Prospectus
»Liefhebberij-tooneel",
L.G.C. Malmbcrg, z.j. Bibl. van de Kon.
Ver. Aan het begin van de negentiende eeuw
werden vrouwenrollen vaker vernieden, ook
iloor niet-katholiekcn.
28 Bij voorbeeld De famiiie Fairchild van
mevrouw Sherwood. Zic ook Onstenk.
Op.lit. 1991. p. 166.
29 Zoals blijkt uit een prospectus i<Ss6,
H. Hoveker. Bibl. van dc Kon. Ver.
30 Zie de bibliografie van haar werken in
G.A. Evers, Anna Louisa Geerlruida Bosboom
Toussaint 1S12-16 september-igi2, Catalogus
Jer tentoonstclling Utrecht 1912. Vanaf
ITT850 bestond in Arnhem het Evangelisch
Verbond dat voor / 5 , - per jaar ccn serie uitgaf. Het is niet bekend of hierin ook fictie verscheen. Zie de advertentie in het curicuze geschrift Vier ziunebeelden voor het volk van P.
Huet. uitgegeven door het Evangelisch Verbond (H. dc Hoogh & Co) 186g.

omwenteling in de Iranse uitgeversgeschiedenis veroorzaakte. Zie H.H.T. 111. p. 39 en
i 10. Voor Tauchnitz: ziehiervoor p. 49.
37 Herinneringen van R.A. Kollewijn Santpoort 1932. p. 55. Hij was geboren in 1856.
Ook dejonge Arthur van Schcndcl las zc, zie
zijn Jeugdheriinwringen Amsterdam 19S9. p.
71. In de »UNiVEkSAi--BiBi IOTHEK" zaten
ook Nederlandsc romans. bij voorbeeld Jciuette iind Juauilo van Jan ten Brink, die daar
geen enkele vergocding voor gckregen had.
Zie Nieuwshlad i884nr 8, p. 54.
3 8 Prospectus als advertentie afgedrukt in
Het vaderland 19 September i S70.
39 Zie Kruseman. Op.cii. i SS6-iSS7dlIl,

P- 73 540 Het Viiderlaiui [9 September 1870,
41 Dat w'as ook dc visie van hct Engelse
vakblad Publishers weekly in een artikel ovcrde
»chcap libraries". I^iihiishers weekly 1877 nr
298, p. 363.
42 Zic bij voorbeeld dc invloed hicrvan
op de waardering voor htcrairc werken. Niet
zozeer dc »esthetische« kwaliteiten. maar dc
boodschap van ecu roman werden al dan niet
3T i'rospectus G.F. C^allenbach 1899, geprezen. W. van den Berg, »De 'vorigc
eeuw": bijna vcrleden tijd. Over de NoordneBibl. van de Kon. Ver.
3 2 F. dc Cilas, Nieuwe lezers voor het goede dcrlandse studie van de negentiende ecuw" in:
Colloquiuin over de heehivor}}iing rond de igde
/'(U'/^ Amsterdam 1989, p. 108.
}} Vergeiijk opmerkingen naar aanlci- ecuw in I'laanderen 1992, p. 50-67.
ding van katholieke bloemlezmgen, p. I 14.
43 Prospectus Kuijpcrs & van Duyl i S6S.
34 Zie voor een uiteenzetting van de doel- Bibl. van dc Kon. Ver.
stellingen een artikel in Detijd 15 (1852), p. 79
44 Advertentie in dc Lccuwiirder couriUif ly
en ook A.C.J, de Vrankrijker, Volksontivikkc- juli 1855.
/I'H(; Assen 1962.
45 Prospectus H. Pyttcrsen TS86. Bibl.
}<, Prospectus E.S. Witkamp. Dc Vriend van deKon. Ver.
vin Armen cn Rijken, 1869. liibl. van de
46 Prospectus Dc Erven F. Bohn 1878.
Kon. Ver. De serie staat ook bckcnd ondcr dc Bibl. van de Kon. Ver.
naam »VOLKSLF.TTERKUNDE".
47 Zic verder U. Jansz. Denken over sekse
36 Brief J. Sachse aan A.W. Sijthoff 9 ja- in de eerste jeministische golf h.xwstCTd^xw 1990.
nuari 1890. Sijthoff-archief U.B Leiden. Dc Jansz nocmt overigens noch dc »BiRi.iolatere reeks '>LEinscHE HERDRUKKEN« is mo- THEEK'<. noch Listen meester hUjvai in haar
gelijk geinspirecrd op Sachses idee. Dczc overzichtswerk.
reeks kostte slechts 10 cent per decltjc en
48 Prospectus W.H. Kirberger i860, en
moest als ccn vervolg op dc "ALGEMEHNT. BI- K.H. Schadd 1865 (die de serie overgenomen
BLIOTHEEK" beschouwd worden: dun en had op een fondsvciling). Bibl. van de Kon.
goedkoop. Bekende Nederlandsc negen- Ver.
tiende-eeuwsc romanschrijvers zaten crin.
49 Brief Dc Erven F, l^ohn aan C. van
velen uit Sijthoffs cigcn fonds, cnkclcn waar- Rees. 9januan 1S7S. Bohn-archiet U.B. Leivan het auteursrecht al verlopen was. Gervais den .
Charpentier was ecu Fransc uitgever die in
so Ecu tekort aan schrijfsters zou zich bo1838 met ccn goedkope reeks bocken in groot \cndicn niet snel voordoen. Er waren in de
18" tormaat was bcgonnen en daarmee een tweede helft van dc negentiende eeuw zeer
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vccl vrouwen literair actief.
51 Zie J. Fontijn, Tweespalt Amsterdam
1990, p. 272.
52 Brief geciteerd in Van dcr Meulen,
Op.cit. 1891, p. 253.
53 Bij vooorbeeld in dc prospectus bij
»NE6RLANDS BIBLIOTHEEK« , D.A. Thieme

1867. Bibl. van deKon. Ver.
54 Pseudo-ingczonden brief van Jan Gijsbertznaar aanlciding van de »SALON-BIBLIOTHEEK« in Het leeskahinet 1878 dl 3*4, p. 109114.

55 R. van dcr Meulen, Een veertigjarige
uitgeversloopbaan. A.W. Sijthojff te Leiden 1851iSgt Amsterdam 1891, p. 89.
56 Ook was er een kookboek in uitgebracht, zoals valt op te maken uit de titelopgaveachterinj. van Lenneps De pleegzoon 14.C
druk, Leiden z.j.
57 Van der Meulen, Op.cit. 1891, p. 89.
58 Kruseman, Op.cit. 1886-1887 dl II, p.
4i3enp.4i5.
59 Zie hiervoor Van der Meulen, Op.cit.
i 8 9 i , p . 234.
60 Brief D.A. Thieme aan A.W. Sijthoff
20Januari 1874. SijthotT-archiefU.B. Leiden.
Overigens blijkt Sijthoff zich hier niet veel
van tc hebben aangctrokken. Er zijn zes deeltjes Van Lenncp in dc reeks tc vinden, zij het
onder twee titels, elk van drie delen.
61 Zie voor de titels in deze recks: Brinkman's catalogus 1850-1S82, onder de naam

65 Advertentie in De gids voor leesgezelschappen cn rcdcrijkers 5 (1891) nr 3, p. 23. Deze
serie is niet opgcnomcn in Brinkman's catalogus.
66 Zie de advertentie in het Nieuwshlad
1894, p. 387.
67 Zo werd dc term ook omschreven in
het W.N.T. II, 2 en in Vocabulaire technique de
I'editeur en sept larigues (waaronder het Nederlands) Bern 1913. Van belang was ook de herkomst van hct woord »bibliotheek« in uitgeverskringen, waarover in hoofdstuk i, p. 43
gesproken is.
68 Van der Meulen, Op.cit. 1891, p. 165169.
69 Voor andere series met contemporainc
literatuur die wel een redactie hadden, verwijs
ik naar B//7rt^c II.
70 C.F. van Rees (1831-1915). Werkte
onder hct pseudoniem Cclestine mec aan De
tijdspiegel. Zij kwam o.a. op voor de rechten
van de vrouw en schreef zelf diverse romans,
o.a. Schijn en wezen voor de >»BiBLiOTHEEK
VAN NEDERLANDSCHE SCHRIJFSTERS". »Si-

garenrokend op hct achterbalkon van de Velpcrtram vormde zij stellig een bezienswaardigheid.w (H.P. Hogeweg-de Haart Crf//mn'»(i
van Rees i8ji-igi5 (broch. aanw. op I.A.V.)
1957, p- 11-) H.C. Rogge (1830-1905). O o r spronkclijk predikant bij de Remonstrantse
gemeente, later leraar geschiedenis en aardrijkskunde aan gymnasium en H.B.S. te Lei-

»GULDENS-EDITIE«.

den. Ten tijde van de »ALGEMEENE BIBLIO-

62 Een bewijs daarvoor is onder meer de
opmerking, die over »een dcr guldens-edities« gemaakt wcrd tijdens een zitting van de
Tweede kamer (zie p. 124).
63 Advertentie D.A. Thieme, De Nederlandsche spectator 1865, p. 216. Vermoedelijk
vanwcgc delengte.
64 De titcl varieert, »autcurs« werd op
verschillende plaatsen als »autheurs« gespeld.
Ook werk van J.J. Cremer werd op hct omslag van hct eerste deel aangekondigd, iets
waarover de auteur zeer verbaasd was, omdat
Thieme niet de rechten op zijn werk bezat.
Deze verweerde zich door te zeggen dat cr op
het omslag had gestaan »ik wens ].}. Cremer
hier aan toe te voegen« . Een origineel omslag
is echter, voor zover valt na te gaan, niet bewaard gebleven. Brief J .J. Cremer aan A.W.
Sijthoff, 2juli 1870. Sijthoff-archief U.B. Leiden.

THEEK« was hij weer predikant. Schreef en
vertaalde veel, ondcr andere schoolbockjes.
Hij werd op latere leeftijd tot hoogleraar benoemd m Amsterdam. {Levensherichten 19061907).
71 Brief C. van Rees aan De Erven F.
Bohn, 9 december 1880. Bohn-archief U.B.
Leiden.
72 Er was een clausulc ingebouwd waarbij het honorarium werd verhoogd naarmate
de serie mccr succcs kreeg. Waren er meer dan
1200 intekenaren, dan werd de tien gulden
verhoogd met /2,50 voor elke 100 intekenaren meer. Brief De Erven F. Bohn aan C. van
Rees 31 december 1877. Bohn-archief U.B.
Leiden.
73 Zie hiervoor H.J. Eijssens' inleiding
bij dc heruitgave vanJ.J. Crcmers Distels in 't
weiland. Over-Betuwsche vertelUngen Den Haag
1980.
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74 Brieven C. Van Rees aan IX^ Erven F.
Bohn, 30 nici 1878 en 21 juli 187S. Bohn-archief U.B.Leiden.
75 Brief De Erven F. Bohn aan C. van
Rees i_s novembcr 1877. Bohn-archief U.B.
Leiden.
76 Brief Mevr. van Westhrcene aan De
Erven F. Bohn, 24 okt. 1877. Bohn-archief
U.B. Leiden. Het dtaat slaat op Christine
Muller. Andere namen die gcnoenid werden:
Mcj. Opzoomer(A.S.C. Wallis), Mcvr. Jolles, M. van Walchercn, Melati vanjava, Fienriette van Overzee. Mcj. C^ool, Cornelia,
Mevr. Maclaine Pont, Josephine Giese.
77 Brief l)e Erven F. Bohn aan C. van
Rees 19 novembcr 1877. Bohn-archicf U.B.
Leiden.
78 Brief De Erven F. Bohn aan C. van
Rees, 8 mci 1878. Bohn-archief U.B. Leiden.
7y Eerstc citaat uit brief ]~)c Erven F.
Bohn aan Mcvr. van Westhrcenc 20 oktobcr
1877, twccdc uit brief De Erven F. Bohn aan
C. van Rees ly novembcr 1877. Bohn-archief
U.B.Leiden.
80 Brief FH.C. liogge aan A.W. Sijthoff
z.d. verm. 1870. Sijthoff-archief U.B. Leiden.
81 Citaat uit brief Dc Erven F. Bohn aan
C". van Rees, 15 novembcr 1877. Bohn-archief U.B. Leiden.
82

Ecn

scrie

als

»VAN

DKUTEN

FN

BLtHKERS (JOEDKOOPE B1BLI0THEEK« gaf in
dc prospectus al aan dat zij opcnstond voor
ongevraagde inzendingen: »Voorts nodigcn
zij bij dczen alle schrijvers en vertalers van
tiaam in ons land uit, om deze uitgaaf met
hunnc talenten te onclcrsteunen.." Prospectus
Van Druten en Bleeker. 1855. liibl. van de
Kon. Vcr.
S3 Vander Meulcn, Op.cil. iSyi, p. 6y.
84 n . C . Rogge aan A.W. Sijthoff.
z.d.z.j. (vennoedelijk 1870). Sijthoft-archief
U . B . Leiden.
Ss Brief De Erven F. Bohn aan C. van
Kecs, I 5 novembcr 1877. liohn-archief U.B.
Leiden. Zie voor het loon van een arbeidcr
hiervoor p. 80.
86 Achterecnvolgons; prospectus naamlozc seric, N. de Zwaan 185], en Prospectus
"GE'ILLUSTREHRDE ROMAN BIBI lOTHEEK".
N.J. Boon I Syn. Bibl. van de Kon. Ver.
87 Ecn vergclijking tusscn de auteurs van
sericdceltjcs, en de auteurs genocmd in T. An-

bcck en J.J. K locks Litcratuur in i'euutiicrin^{'s(jravenhage lySi) enj. Bcls Xcdcrhind^c litcriiluur in lift fin de >'iccU- (Amsterdam lyyjt) levert
vrijwcl gccn ovcrcenkomstcn op.
SS Zie Jan ten Brinks Cvsiluvdaiis dcr
Noord-Ncdcrhwdschc U'ttcren in de XIXe ceuw
Amsterdam 1888 dl IL p. 468 en Met UTskiibinet 1858, p. 24. Cclestinewas het pseudoniem
van Carharina van Rees.
Sy »Gesprck tusschen de beide auteurs
van het tweedeno. derGuldens-cditic in: J.J.
Cremer en G. Keller, Vier iiorclleii Arnhem
1858, p. VI-XLcitaatp. VL
yo H.E.F. IV, p. 500.
yi Advcrtcntie D.A. Thicmc in Dc \'cderldJidschespectator iH6$, p. 216.
y2 Zie voor de problemen met het definiercn en identit~icercn van scrie-uitgaven
hi)ofdstuk I p. ,S4e.v.
y3 Circulairc N. dc Zwaan 1854. Bibl.
van dcKon. Ver.
94 Dit valt niet afdoende met cijfcrmatcriaal tc illustrercn. Vcel nationalitcitcn zijn
nici te achterhalcn, soms werd helcmaal geen
auteursnaam gcnoemd, zoals bij dc "BrBLioTHEEK VAN IRAAIJE LETTEREN« (Gcbr.
Kraaij), die ecu deeltje gaven getitcid De erf^cnaam van Rcdclyftc zondcr vcrnielding van dc
auteursnaam (Miss Yonge).
ys Sieuwsbhid (Hyfi nr 58. p. 302. Ik heb
deze uitgave nict kunnen achterhalcn.
96 Vgl. N. Laan, »Het belang van lettcrenstudie in historisch perspecticf" in: Wescen, M.G. (red.), Met den tooi'erstdf Ptw ware
htinst Leiden lyyo, p. 1S9 c.v. Alle in hoofdstuk 3 noot. 282gcnocmdclccrplam]cnbcvatten intructics voor onderwijs in dc Franse,
Engelsc en Duitse letterkunde.
y7 Zie 00k N. Maas, Dc Sederiaiidiche
spectator. Schetsen nil het ietterkundi^iik'i'en vandc
fweede helft van de nc^entiende eeuw Utrecht/
Antwcrpcn 19S6, p. 347-349.
98 Zie R. van der Meulcn. Or hoekenwerehi Leiden 1897. p. 37S. Een tractaat met
Duitsland was wel opgesteld maar nooit bekrachtigd, vanwcge irritatics over en wcer.
Met Engeland warcn er geen afspraken gcmaakt.
yy Vcrgelijk dc bepalingen in de Nedcrlandsc wet op het lettcrkundig eigendom, hfst
2. p. 71 c.v.
100 Blijkcns een lijst in het S'ienwshiad
iXyS nr 100. p. 632.
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loi Zie het ironische commentaar van W,
Nijhoff, Nieuwsblad iSf^S nr97, p. 612.
102 Zie voor deze »rel« de prospectussenverzameling P. Noordhoff, waarin ook cnkele overdrukjes van artikelen uit het Nieuwsblad. Bibl. van de Kon. Vcr.
103 Het ieeskabinet 1865 dl 4, p. 371.
104 Vcrgelijk dc opkomst van de vakbladen, J.J. Klock en W.W. Mijnhardt, »Negentiendc-ecuwsc boekaanschaf - twee steekproeven« in: CoUoquittm over leescultuur en
boekverspreiding in Noord en Zuid in de i^e eeuw
Gent 1987, p. 18.
105 Prospectus N . j . Boon HGEILLUSTREERDE ROMAN-BIBLIOTHEEK" T8y6. Bibl.
vandc Kon. Vcr.
to6 Van ongcvcer de hclft van dc literaire
series viel een prospectus of advcrtcntie tc
achterhalcn.
107 Wanneer er in een boekverhoperscirculaire sprake was van duizenden, was dit waarschijnlijk bcdoeld om nicer bestellingen binnen tehalen.
108 Circulairc »BIBLIOTHEEK VAN BUETENLANDSCHE scHRijvERS« J. van dcr Endt
1875. Bibl. vandc Kon. Ver.
109 Ecn uitzondering is de WBIBLIOTHEEK VOOR SCHOOL EN VOLK« van

H.J.

Sternberg.
n o Zie Bohn's Onkostenbockjc 18751885, waarin hij zijn advertcntic-uitgavennoteerde. Bohn-archicf U . B . Leiden.
111 Circulairc Gebr. Kraay 1853. Bibl
van dc Kon. Ver. Dc uitgever sprak overigens
zclf wel van een »goedkoopc uitgave«, en
voor deze bcginjarcn van de sericformule kon
dat ook enigszins tcrccht nog zo genocmd
worden.
112 Gegevens uit: Van dcr Meulcn,
Op.cit. 1891. p. 83 en p. 89, p. 70 en p. 156.
Fondsveilingcatalogus H. Pyttersen 1890.
Fondsveilingcatalogus J.H. Kemmer 1882.
BriefC. Schillemans (Thienic) aanj. F. Bensc,
8 augustus 1896 Thicme-archief G.A. Zutphen. A.C. Kruseman. Op.cit. i886-i887dl
I, p. 796. Fondsveilingcatalogus De Erven F.
Bohn 1884, Bohn-archief U.B. Leiden.
Fondsveilingcatalogus D.A. Thicme 1880.
Het oplagecijfer kon worden vastgestcld omdat het laatstc deel nog niet uitgcgeven was.
maar ten tijdc van de veiling in 1500 cxcmplaren »ter verzcnding gereed« lag. Fondsveilingcatalogus J. Minkman 1882 (die de » N E -

DERi.ANDSCHE AUTEURS« van D.A. Thicmc
overgenomen had). Fondsveilingcatalogus J.
van der Endt &zn. 1886. Fondsveilingcatalogus W. Gosler 1889. Alle catalogi berusten in
de Bibl. vandc Kon. Ver.
113 Zie ook de opmerkingen gemaakt in
het vorigehoofdstuk, noot. 272.
114 Kruseman, Op.cit. 1886-1887 dl I, p.
115 Fondsveihngcatalogus H.J. Stemberg 1884. Bibl. van de Kon. Ver. Gegevens
uit de bijgcvoegde debietlijst in handschrift.
Abusievelijk staat in de catalogus dc serienaam

»BIBLIOTHEEK

VOOR

SCHOOL

EN

HUis«, dat waseenserie vanNijgh& van Ditmar met een geheel andere inhoud.
116 Fondsveilingcatalogus J. van dcr
Endt&zn. 1886. Bibl. vandc Kon. Ver.
117 Fondsbock met winst en verlies
Bohn-archief U.B. Leiden.
118 Fondsveilingcatalogus H. Pyttersen
1890. Bibl. van de Kon. Vcr.
119 Fondsveilingcatalogus J. Minkman
1882. Bibl. vandc Kon. Ver.
120 Fondsveihngcatalogus W. Gosler
1889. Bibl. vandc Kon. Ver. Het is nict duidelijk of de intckenaren hier nog bij opgetcld
moctcn worden.
121 D. vanLenteenO. dcWit, Geschiedenis van de grafische lechniek in de ige eeuw A m stelveen 1993, p. 24. Hetaantalbcschikbaretitcls is gereconstruecrd uit Onstcnk, Op.cit.
1992, p. 166.
122 FondsveilingcatalogusJ.H. Kemmer
1882. Bibl. vandc Kon. Vcr.
123 Brief Maatschappij Dc Katholiekelllustratic aan A.C. Kruseman, 22 September
1885. Bibl. van de Kon. Ver.
124 Van der Meulcn, Op.cit. 1891, p. 89.
Dit is een van dc scries waarvan men dc delen
nog altijd in grote hoevcelheden in antiquariaten aantreft, zodat ik geneigd ben aan deze
verkoopcijfers geloof tchcchten.
125 Van dcr Mculen, Op.cit. 1891, p. 70
en 156.
126 Kruseman, Op.cit. 1886-1887 dU, P796.
127 Zie zijn prospectus van juni 1866. J.
van Egmond jr. Bibl. van de Kon. Vcr. Het
ongeloofwaardige zit hem in het feit dat cr
maar zo weinig excmplaren van de reeks de
tand des tijds hebben doorstaan. Juist omdat
het geen dunne, efemcre boekjes waren, maar
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complete romans net als dc »^o CF.N'TS-EI:)IriE«, doen Van Egmonds woordcn de wcnkbrauvven van een kritische ondcrzoeker fronscn.
12S Zie Kruseman. Op.cil. 18S6-1S86 dl
II. p. 733.
129 Ciegevens uit Particulicrcn-dcbitcurcnbock Bohn-archict. U.B. Leiden. Hicrin
staan dus nict dc bestellingen van dc boekhandels genotccrd. Die staan in het Debiteurcnboek-tijdschriftcn en vcrvolgwcrkcn, waaruit men kan opmaken dat Bohn 576 sets van
dc "BiBLioTHEFK" aan in totaal 179 verschilIcndc bockhandclarcn in het land gelevcrd
hccft (cxclusief cvcntucic nabestellingen).
Uit het Particulieren-debiteurenbock blijkt
dat men de eerstc jaargang van de serie per
post thuisgestuurd kon krijgen. Het mcrcndccl van de achtticn intekcnarcn maaktc van
die niogclijkheid gebruik.

p. 162-163.
140 Het is nict bckciid hoe en door wiedc
lijst werd samcngesteld. Hij is bcslist nict volledig en ook niet systematisch.
141 In totaal werden riiim 200 reccnsies
van series met contemporainc literatuur bekeken. Zie ook dc jaargangen van tijdschriftcn
in dc lijst met gcraadplccgdc literatuur achtcrin.
142 C^f dit bij regulierc uitgavcn ook het
gcval was, verdient bcslist nadere bcstudcring, Erhlijken nogal watdirektelijntjes telopcn tusscn uitgevers, auteurs en critici, functies die in het gcval van W. Goslcr en G.H.
Priem zclfs in ecn persoon vercnigd waren.
Een onderzock naar deze kant van het negenticnde-ceuwsc literaire leven is gewcnst. Vgl.
dc huidige situatic in: W. dc Nooij, Richlingen
& lichlingen: literaire cUiisificiities, nctwerken, institstties Rotterdam iyy3. Wat dc klassieken130 H.E. Moltzcr schrccfBohii dat hij de reeksen betreft, het Icttcrlijk overnemen van
eerstc twee delen gelczen had en informeerdc stukken uit dc prospectus kwani daar niet
naar het vervolg. Brief H.E. Moltzcr aan De noemcnswaardig voor. Hicrbij moet worden
Erven F. Bohn, 8 September 1879. Bohn-ar- aangctckcnd dat er vecl minder klassiekcnchief U.B. Lcidcn. Zie voor Moltzcr p. 175 rceksen warcn. en er bijgevolg nnnder recennoot. 159. Buskcn Huct schreef aan F. Galle sies zijn bekeken, zodat het vcrschijnsci dan
dat hij al twee dceltjes gclezen had [Brieven aan minder opvallcndkan zijn gcwcest. Het is met
Cd. Busken Huet. Deel II, uit^^egeveu door zijne andere woorden nict tc zcggcn dat de klassicvroHw en zijn zooti Haarlem 1890. p. 179, zie kenreeksen nicer sericus gcnomen werden
door de kritiek, al ligt die conclusic enigszins
ook p. 97 aldaar).
voor dc hand.
13 1 Zie de kanttckeningen in dit vcrband,
al in het vorigc hoofdstuk gcuit, p. 152.
143 "|..-] van hcrdrukkcn allcen bij uit13 2 Ook met in dc lijst >
' Boekcn in hocdc- zondering, van tijdschritten in den regel nog
linvcntarisscn" samcngesteld door M. van minder melding kunncndc maken", aldus de
recensent in de I'aderhmdsihe letteroefeningen
Dijk, bijlagcbij Dokutnentaal 18 (1989) nr i.
187T III, p. 47. Zie ook Het ieeskabinet 1861 dl
133 De catalogi berusten in dc Bibl. van
3&4. p. 32S.
deKon. Ver.
134 S. E. Bz., Vival's aankondii^er lijoi nr
144 Brochures met ecn controversiclc inii. p. 5.
houd werden wel besproken, maar zo'n in135 Dc Grip, Op.cil. lyyo. Zie aldaar dc houd haddcn dc dunne dceltjes uit bij voorlijst van abonncmcntcn op tijdschritten beeld de "ALGEMEENE BIBLIOTHEEK« niet.
(waartoe enkelc series werden gcrekcnd, zie Deze reeks bcstond ook nog ecus uit voornaook hfst. i) en dc lijst van aangeschafte boe- melijk hcrdrukkcn. Toch werd dc »ALGE-MEENE BiBLiOTHEEK" vooral bij aauvaug vccl
kcn.
besproken.
136 Zie hoofdstuk 3, noot. 282.
145 I'aderlandsclie letieroefeningen i85y I,
137 Simons, Op.cit. 1915, p. 23.
138 Zie L. Kuitert, »De second-hand p. 382-3S5, citaatopp. 382. Detijdspiegel 1865
handel, een doorbraak op het gebicd van de II, p. 315. Zicdebesprcking van vier series tcgocdkope literatuur" De ne'^entiende eeuw 15 gelijk in Het Ieeskabinet 1865 344, p. 371.
146 Degids 1880 III, p. 207.
( i 9 9 i ) n r 4 . P- 195147 Soord en zuid 1880. p. 256. G. Valettc
I3y F. Muller, »Een cnkel woord over
in De gids 1880 III, p. 206-208 waar de hervolksbibliotheken-volkslctterkundc-col portage" Praklische volks-almanak Haarlem 1862. komst van het citaat onthuld wordt. De pros-
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pectus zelf is in het archicf van dc Bibl. van de
Kon. Ver. nietbcwaard gebleven.
148 Degids i860II, p. 764, overde »GuL-

en Deportefenille 2 (1880-1881) nr48, p. 442.
160 Het Ieeskabinet 1866 $114, p. 261.
161 Vaderlandsche letteroefeningen 1859 I,
p. 383 en Degids 1862 I, p. 614.
DENS-EDITIEK.
162 Hetleeskahinet i^']%i&^,^. 109-114.
149 Delijdspiej^el 1880III, p. 320-333.
150 Delijilspiegel 1890III, p. 8 j .
163 Euphonia i (1876-1877) nr 38, p. 1.
151 Het Ieeskabinet 1858 3&4, p. 253. VergelijkdeprospectusJ. van der Endt, 187$.
Bibl. van de Kon. Vcr. waarin staat dat de
N.a.V. »GULDENS-EDIT1E«.
reeks Dvoortbrengselen der buitenlandsche li152 On?e to/t 2 (1870-1871 ) n r y , p. 79.
153 Het Ieeskabinet liis^ 3^4, P- 2$y,Onze teratuur* zal bevatten.
164 Nederland 1878 nr 3, p. 458-459. Zie
tolk} (i871-1872) nr 14, p. 143 en Onzelolki
ook Het Ieeskabinet i^Ht 3&4, p. 157-160.
(l870-i87i)nr 13, p. 113.
165 De tijdspiegel 1847 I, p. 437 n.a.v.
154 De tijdspiegel 1880II, p. 297.
Fuhri's klein octavo's.
155 Het Ieeskabinet 1881 4, p. 157-160.
156 Brief C. van Rees aan De Erven F.
166 J.(7. Robbers, Het auteursrecht, opmerBohn 30januari 1881. Bohn-archief U.B. Lei- kingen en bescbouunngen Amsterdam 1896, p.
den.
99(incl. voctnoot).
167 Nieuwsblad 1917 nr 17, p. 298-300 en
157 De^Ws 1873 II, p. 210.
158 Dit verschijnscl is ooi^ te zien in dc re- nr 18, p. 315-316. Het betreft hier een Duits
censies van Van Druten & BIcckers »BIBLIO- artikel dat vertaald werd. Zie ook: L. Kuitert,
THEEK VOOR ALLESTANDEN«. DeZC uitgCVCrs »De verkoop van een verboden boek: over de
gebruikten vervolgens deze citatcn weer in lotgevallen van Henri Barbusse's De beU (dat
hun nieuwe prospcctussen: een opmerkclijk in 1919 in de reeks WPOPULAIRE EDITIE« was
uitgebracht) in De boekenwereld 8 (1991) nr 1,
staaltje van kruisbestuiving.
159 Kerkelijke courant 1886 nr 30 (ongep.) p. 3-11.
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leine boeken met grote gevolgen. Zo zou men de doorsnee serieuitgave in de twecde helft van de negentiende eeuw kunnen typeren. Serieboeken waren geen gewone uitgaven en ze hebben dan
ook in het literaire bedrijf van de tweede hclft van de negentiende
eeuw een specificke betckcnis gehad. In deze slotparagraaf wil ik die betekenis
op twee niveaus nader bekijken. In de eerste plaats zal ik teruggaan naar de
negentiendc-eeuwsc serie-uitgever en zijn kopcrs/lezcrs, en de vraag stellcn
wat vanuit hun standpunt gezien het belang was van de literaire serie-uitgave.
Aan de hand daarvan zal ik vervolgens bepalen in welk opzicht het onderzoek
naar literaire series van belang is voor het literair-historisch onderzoek naar de
negentiende eeuw.
Wat was er zo kenmerkend aan de literaire series? Gesteld dat men dit aan de
negenticnde-eeuwse seric-uitgevcr zou kunnen vragen, dan zou hij ongetwijfeld wijzen op hun mccrdeligc, uniforme uitvocring in doorgaans klein formaat en de relaticf lage prijs die daarvan het gcvolg was. Hij zou uitlcggen dat
wat hem betrof de serievorm dc idealc formule was om vooral hcrdrukkcn op
dc inarkt tc brengen. Want met zo'n serie kon hij stapsgewijs zijn klantenkring
uitbreiden, in de richting van het minder-gegoede publiek dat voorheen niet
gewend was om boeken te kopen. Hcrdrukkcn van wcrken die vrocger duur
en moeilijk verkrijgbaar warcn, maar waarvan nu het auteursrecht vcrlopen
was, kon hij in een hogc oplagc tegen een lage prijs ondcr dit publiek verspreiden. En omdat ecn seric uitnodigdc tot het verzamclcn van alle verschenen
delen, was het ook ecn middel tot klantcnbinding. Vermoedelijk zou de uitgever zijn expose met een fikse dosis enthousiasme doorspekken, want series,
daar voer hij wel bij.
De Iczcrs zouden hem in zijn enthousiasme wel zijn bijgevallcn. Maar ze
zouden minder censgezind zijn als hen gevraagd werd waarom zij de scrieuitgaven waardeerden. Er waren grote verschillen tusscn de verschillende
reeksen en hun doelgroepcn. Series voegden zich in het negentiende-ccuwse
klimaat van rangen en standen, wat inhicld dat er reeksen waren voor het
volk, reeksen voor de betere standen, en voor tal van gradaties en categorieen
daar tussenin. Het kopen en Iczen van de fraaie lettcrcn was op zichzelf geen
bezigheid meer waarmee de maatschappclijkc bovenlaag zich onderscheidde
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van dc groep die zij net ietsjc minder achttc. Met scries werd het aanbod
gerangschikt: nict allcen voor elk wat wils, maar vooral ook ieder zijn cigcn
seric. Voor dc een was dat een prestigieuzc verzameling van mooi uitgcvoerdc
romans of klassieken, voor dc ander een gocdkope toclcvering van — bij
voorbeeld — eigcntijdse, stichtelijkc ot nationale literatuur. Van sommige
reeksen ging ecn suggestic van vollcdigheid uit; wie ccnmaal ecu deeltje in huis
had, k w a m in de vcrlciding dchcle verzameling bijcen te sparen. Andere series
waren oncindig en dus per dcfinitic nooit complect.
De Iczcrs zullcn het er in ieder gcval over ccns gcwcest zijn dat het met een
seric gcmakkclijker was om tc kiezen uit het literaire aanbod. Seric-uitgevers
ordenden niet allcen op doelgroep, maar ook naar inhoud. Met ecn recks kon
men zich ecn bibliotheek aanschaffen van ecn bepaaldc categoric literatuur, bij
voorbeeld van klassieken, romans, novcllen, van Icctuur voor dames, of lectuur voor het volk. Dit was lets nieuws voor het Iczend publiek, dat weliswaar
al langer vcrtrouwd was met mccrdeligc uitgavcn, maar nog niet met kant-cnklare collecties van »losse« literaire uitgaven. In een tijd waarin dc produktie
ieder jaar toenam, was zo'n ovcrzichtelijk aanbod gccn overbodige luxe.
Series reduccerden de literatuur tot Iccsbare porties, tot afgepastc »treincompartinientcn«, zoals een recensent het noemde.
De kersverse leraren Ncderlands, die zich na 1863 verphcht zagen de Nedcrlandse letterkunde te behandclcn, vonden de series een iiitkomst. De lecrplannen voor het middelbaar onderwijs schrcven ondcr meer het lezen van
klassieken voor. Met een klassiekcnrecks, niet tc d u u r en door gezaghcbbcnde
literatorcn van aantekeningen voorzien, was het leerplan op dit punt ineteen al
ingcvuld. Vroeg de leraar zich af of dc serie wel ecn verantwoorde keuze uit dc
klassieken bood, dan steldc de aanwezighcid van een rcdactic bestaande uit
vakgenoten hem gcrust. Dat de keuze niet altijd d o o r hteraire argumenten was
bepaald, maar evenzeer door uitgeversbelangen of d o o r coUegialitcit en rivalitcit ten opzichte van collega's, kon de leraar natuurlijk niet weten. D e redacdes
kozen cr nict zelden voor om een bestaande editie te verbetercn, in plaats van
een ander werk onder het stof vandaan te halen.
Zouden we aan een negentiende-ccuwse recensent kunnen vragen wat voor
hem de betekenis van de literaire series was, dan zou hij zijn waardering niet
onder stoelen of bankcn steken. Hij zou sprcken van de »\vakkere uitgevem,
die dc moed had om ecn grote onderneming als dc literaire serie, op touw te
zctten. Series waren in de ogen van dc literaire kritiek ecn daad van goede wil
waarmee het bockbedrijf ecn belangrijke dienst bewees aan de volksontwikkeling en -beschaving. Ecn serie mocdigdc het lezcn, kopen en verzamclcn van
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boeken aan, wat gezien de populariteit van de talrijke bedenkelijke Icesbibliotheekjes als een zaak van nationaal belang moest worden gezien. Met een serie
was het mogelijk het minder ontwikkelde publiek de juiste boeken in handen
te spelen. Want, zo meenden de recensentcn, serieboeken waren doorgaans
uitgelezen boeken. Het betrof een selectie waar over nagedacht was.
Uitgevers, Iczcrs, leraren en recensentcn haddcn alle reden om positief op de
verschijning van dc literaire series te reageren. Maar wat hebben de series voor
dc literatuur en de literatuurgeschicdenis te betekenen?
De »ontdekking« en ontplooiing van de sericformule is op tal van manieren
verknoopt met andere ontwikkelingen in de literatuurhistorie en dat maakt dit
verschijnscl zo interessant voor een twintigste-eeuwse onderzoekcr. De series
stonden, zo lijkt het, niet op zichzelf Het is niet ondenkbaar dat de functie die
ze vervulden in het literaire bedrijf van de tweede helft van de negentiende
eeuw, ook op langere termijn gevolgen heeft gehad. Ik zal probercn aan te geven op welke niveau's daar sporen van zijn terug tc vinden.
Dc vorm van dc serie-uitgave, zoals ik die hicrboven door de uitgever heb
latcn toelichtcn, maaktc het mogelijk de literatuur een ruimere verspreiding te
geven. Literaire scries, met name de goedkopere soorten, hebben daarom
i>democratiscrend« gewerkt. Zc boden de minder-gegoede huisgezinnen de
niogclijkheid om op meer manieren deel tc nemen aan het literaire leven. Het
uiteindelijke effect daarvan is jammer genoeg moeilijk te meten. We missen
voor de jaren 1850—1900 een lezersonderzoek zoals Kloek en Mijnhardt en H.
Brouwer hebben verricht voor de eerste helft van de negentiende eeuw.' O o k
boedelinventarissen uit de twecde helft van de negentiende eeuw zijn bij voorbeeld nog niet op boektitels onderzocht. Toch zijn er mijns inziens voldocnde
aanwijzingen om aan te nemen dat via dc series enkelc gezaghcbbcnde auteurs,
zoals Jacob van Lennep en A.L.G. Bosboom-Toussaint, de boekcnkast van
het brede publiek, om niet te zcggcn het volk, hebben bereikt.
De vorm van de serie-uitgave was tevens van invloed op dc inhoud. Het
negentiende-eeuwsc leespubliek neigde er toe de series op te vatten als ecn beredeneerde verzameling literatuur. »Het ene boek in vele dclen« kon de opgenomen werken daarom inderdaad van een meer'waarde voorzien. Boeken die
in een recks verschenen hadden immers bij de literaire kritiek een streepje
voor. O m d a t vooral hcrdrukkcn van sinds jaar en dag bekende en geliefde
auteurs in series werden uitgebracht, hebben de scries mogelijk vertragend
gewerkt op de doorbraak van vernicuwingen in de literatuur. lets »actucels« of
iets )>oorspronkelijks« trof men er immers maar zelden in aan.
Het idee van een »bibliotheek« werktc nog verder door. Met een serie werd
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het aanbod gestructureerd in vakjcs en hokjcs. O p andere terrcinen was in de
negentiende eeuw het classificcrcn van bij voorbeeld soorten en rassen eveneens in zwang. De opbloci van dc sericformule valt daarmee goed te rijmen.
Het is heel goed mogelijk, zij het moeilijk te bewijzen, dat deze vcrkaveling in
de loop van dc tijd dc kijk op de literatuur gewijzigd heeft. Men zou kunnen
zeggen dat het scrieprincipe dc rangschikking van dc lettcrcn in hogere en lagerc literatuur, het ordenen naar niveau, naar genre, naar scxc van de autcur,
naar »studie« ot »ontspanning« enzovoorts hccft aangewakkerd. Serieuitgevers hadden het ccnsgezinde pantheon van de letterkunde onigetovcrd tot ecn
huis met vele kamers, waarin zij zelf als gids, onmisbaar warcn.
Dat de min of nicer »hierarchische« opdeling van literatuur in series aanslocg, wijst er op dat het grote publiek dc literatuur zo langzaamaan een meer
gewichtigc plaats toebedeelde. Van »Spielcrci« voor de enkeling was zij tot een
serieuze zaak geworden die op allcrlei manier werd geinstitutionalisccrd. Het
vak werd immers aan dc universitciten gedoceerd. Oorzaak en gcvolg lopen
hier door clkaar hecn. Waiitjuist doordat het een zaak van gewicht geworden
was, werd literatuur aan de universitciten gedoceerd. Deze vorm van kruisbestuiving beheerst ook het effect van de sericformule. Dc literaire series
dankten hun succes aan de tendcns van ecn meer profcssionele omgang met
literatuur. Tegclijkcrtijd hebben dc scries acticf bijgcdragen aan het ontstaan
van die tendcns.
In hoeverre de kijk op de literatuur door dc series is beinvlocd, valt natuurlijk moeilijk na te gaan. Wel is het aannemelijk dat dc series met mct-contemporaine literatuur bcpalcnd zijn gcwcest voor het beeld van dc »klassieken«.
O o k hier is de literair-historische context van belang. Het bcginnende litcratuuronderwijs, dc belangstelling voor het cigcn literaire ertgoed en dc
bezorgdhcid om teveel buitenlandsc invloeden hebben de waardering voor de
klassickcnrecksen in de kaart gespeeld. Ongchinderd door critici langs dc zijlijn konden de uitgevers en redactcuren zc naar hun eigen maatstaven samenstcllen. Er viel steeds minder variatic in de klassickcnrecksen te bespeuren, en
uiteindelijk ontwikkeldcn deze series zich tot »canonrcckscn", waarin het
vaste rijtje van Hooft, Vondel, Huygens en Bredero vertcgenwoordigd was.
Herman Fleij hccft er al eens op gewczen dat de klassieken, zoals ze nu nog
worden ondcrwezen,

veelal gevormd zijn door de negentiende-ccuwse

smaak. »Klassiekcn bestaan niet, ze worden gemaakt" schreef hij, en daar kan
nu aan worden tocgevoegd: mede door dc literaire seric-uitgevers.' Het zou de
moeite lonen ecn apart onderzoek te vcrrichten naar dc canonisering van dc
Nederlandse zeventiende-ecuwse auteurs in dc negentiende eeuw, dat uitgaat
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van de introductie van de verzamelnaam »klassieken«. Men zou dan kunnen
beginnen met het inventariseren van de zogenaamde »leerplannen« en de opmerkingen daarin aangaande het literatuuronderwijs. Er ligt op dit terrein nog
vcel materiaal dat onderzocht kan worden.
De reeksen met contemporainc literatuur hebben — althans op de langere
termijn — als geheel veel minder »canonisercnd« gewerkt. De opgenomen
auteurs zijn nu veelal vergeten. Het betrof hier voornamclijk dc schrijvers die
in hun cigcn tijd veelgelezen waren, of dat alsnog werden omdat ze in een serie
waren opgenomen. Auteurs die nu als het hoogtepunt van de negentiende
eeuw worden beschouwd, zoals Multatuli en de Tachtigers, kwamen nict in
dit soort reeksen voor. Maar deze maakten weer wel een kans om te zijner tijd
in de klassiekenreeksen te worden opgenomen.
De literaire series in de tweede helft van de negentiende eeuw profilecrden
zich door de vorm, de inhoud, en zeker niet in de laatstc plaats door hun positie binnen de literair-historische context van dc negentiende eeuw. De
behoeftc aan een collectie van nationale literatuur was verwevcn met bet
opbloeiend cultured nationalisme dat over de hele linie te bespeuren was.
Het »vaderlands gevoel« in de Nederlandse lettcren zou wel eens voor meer
literaire ontwikkelingen in dc tweede helft van de negentiende eeuw van betekenis kunnen zijn geweest en het lijkt me dan ook zinnig deze factor bij toekomstig onderzoek in de gaten te houden. Dit nationalisme was in ieder geval
de drijvende kracht achter de verplichte bestudering van dc vaderlandsc letterkunde op de middelbare scholen. Dc introductie van het schoolvak letterkunde hing daarnaast samen met ecn nicer profcssionele omgang met literatuur, die op het hele literaire bedrijf zijn stempel drukte. De vcrnieuwingen in
het onderwijs zorgden er tegelijkertijd voor dat de mensen die voorheen niet
vertrouwd waren met boeken lezen en kopen, zich konden ontwikkclen tot
een doelgroep voor de series. Dankzij de vooruitgang op technisch gebicd
konden serieboeken goedkoop genoeg geproduceerd worden om van deze
over het algemeen minder-gegoede lezers tenslotte 66k kopers tc maken.
De literatuurhistoricus die terugkijkt op de negentiendc-eeuwsc literaire series, kijkt in een spicgcl van vcrwikkelingen die met clkaar samenhangen. Ik
denk dat de series in dat opzicht niet op zichzelf staan. Wie zich bezighoudt
met een onderwerp uit de literatuur- of bockgeschiedenis moet zich nict door
het brandpunt van die vcrwikkelingen latcn vcrblindcn, maar voortdurend
om zich been blijveti kijken naar wat er op de achtergrond te zien is. Voor het
onderzoek naar dc literaire series bctekent dit een verscherpte aandacht voor
(onder meer) nationalisme, emancipatie, socialisme en dc voortschrijdende
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t c c h n i e k . D c literaire scries doen zich v o o r als de r e g e n d r u p p e l v a n L e o p o l d . '
Zij zijn h e t k l e i n c »trilkristal<-. waariti d e n e g e n t i e n d e e e u w ligt o p g c s l a g c n .

I ZieM. Brouwer, "Over oniwegen, bestcdingspatroncn en perspectivistische bronnen<' De negentiende eeuw 14 (1990), p. ryi-iSi
en id., »Le?en in de provincie. ZwoUc in de
late achttiende en negentiende eeuw« in:
Kloek. J.J. en W.W. Mijnhardt (red.), Deproduclie, disiribulie en consumptie van cultuur Amsterdam 1991, p. 127-1:15. Zie ook de bijdra-

gen van KU)ck en Mijnhardt in de lijst met goraadpleegdc literatuur.
2 H. Fk'ij, •>Mct de Nederlandse klassieken naar de maan!« in: i'an nu €r toen. Stiiaik^art van artikelen uit Ons Erfdeel Rekkem
1990, p. 69-75. C^itaatopp. 6y.
3 J.H. Leopold, "Rcgen" IVI-^^H Rotterdam 1913, p. 90.
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SUMMARY

his study discusses the literary series which were published in the
Netherlands in the period 1850—1900. These series, well over 200
in number, have not been examined before. Given the current
trend in the historical research of literature to look not only at a
literary work and its author, but also at their context, a study of literary series
seems appropriate. Just like an examination of maecenatism or reading
societies, a study of literary series can elucidate the question of how literature
functioned in the past. Since the publication of series distinguishes itself from
other types of publication by certain external characteristics, it is also an
appropriate subject for book-history. This study should therefore be considered as an attempt to discover if a more integrated approach of both disciplines,
literary history and book-history, will be fruitful. A broad approach which
takes into account the literary-historical context will probably also benefit
book-history.
The Inleiding (Introduction) introduces the subject by means of a discussion
of relevant studies. Foreign research has indicated the commercial interest
series could have for publishers. A literary series could function as a »brand
namea. Publishers use a series, among other things, to keep their customers
interested. Thanks to the uniformity in design, series can be published at a low
price and with a large number of copies. Furthermore, it is more lucrative to
advertise a scries than a separate publication.
Several foreign scholars have remarked on the socio-cultural importance of
the publication of series in the nineteenth century. Publishers launched their
series as a »preselection", which was not considered a luxury, given the
increase in the production of books. In England especially, series of classics
were in demand. The traditional/ancient classical works were associated with
aristocratic heritage and therefore the cheap series of classics were popular
with people w h o wanted to climb the social ladder. At the same time the
purchase of a series of national classics was a demonstration of patriotism. So
it seems that the classics had attractive qualities for publishers: no royalties
were due and in addition these works were prestigious.
The nineteenth-century literary series, it seems, can be viewed from various
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angles and this study takes this variety into account. The serial presentation of
works has attractions both for the publishers and for the public. A scries could
function as a »brand«, so that being included in a series could lend a certain
prestige to a work. This may have influenced the appreciation ot works
included in series. In series of classics, these features stand out even more
prominently. Therefore, this study discusses the series of classics and those of
contemporary works separately. The central question which has been the
starting point for this research, is: how did literary series function on the
literary scene in the period 1850—1900?
In Cliapter 1 a step further back in time is taken. The serial formula did not
arise from nothing, but elaborated on techniques and strategies that printers
and publishers had used, consciously or not, since the invention of the art of
printing. Discussed are the publication of small formats in uniform designs,
the collection of short pieces in one volume, serial publication and publication
in separate issues, publication by subscription, the presentation of works in
so-called "librariesn and the publication of niulti-volumed collections with
varied contents. The first real literary series, of which each volume carries the
title of the series as well as an individual title, can be dated at the beginning of
the nineteenth century. The first announcement of such a series in the Netherlands was published in 1819.
The cause of the increase in the number of series in the second half of the
nineteenth century is discussed in Chapter 2. On the one hand there was an
expansion of technical means, which stimulated the development of literary
series. Important in this respect are the development of the cylinder press, the
linen bindings, the paper-making machine and stereotyping. lOue, among
other things, to the poor legal position of authors, a large supply ot texts was
available to publishers, enabling them to produce cheap series. Foreign
authors had no legal protection at all.
On the other hand the target group for series had expanded considerably.
This was due not only to increased prosperity, which enabled people to spend
time and money on reading. A major stimulus can be found in nineteenth
century education, since there more attention was given to reading literature.
In this way the reading of »belles lettrcs* spread over large sections ot the
population. Reading had become quite common. The way to distinguish
oneself was now by means of the various reading facilities. There were, for
instance, expensive and cheaper reading societies or reading rooms. The series
too reveal such differences. The organization of literature in series could meet
the demands of a variety ot readers. There were beautiful luxury series as well
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as cheaper »librarics for the people". Publishers emphasized such differences
in their advertisements.
Chapter 3 investigates the meaning of series of non-contemporary literature, the so-called »series of classics". The appreciation of such series, mostly
consisting of native »classics« which had sometimes never been published
before, was related to an increased national awareness. The Netherlands had
to be a country where one knew ones classics, just like the neighbouring countries. Moreover, the »national classics" were considered an antidote against
too many foreign influences, and as a means to civilization/refinement. For
this reason they became more and more a part of the teaching of literature.
Until approx. 1870 this mainly involved seventeenth-century Dutch authors,
but after that the Middle Ages too slowly crept into the curriculum. Towards
the end of the century, the classics had evolved from a hobby to required
reading for exams.
Publishers could compile the series cheaply, because of the expired copyrights. Thanks to the schoolcurricula, there was a steady sale of volumes in
the series. In the eyes of the publishers, the label »classic" had a number of
attractive connotations, such as »eternal«/»timeless«, »best and most famous
authors", »dignified« and »prestigious". When compiling a series, publishers
took care to include popular authors especially, mostly authors w h o had
already become part and parcel of the teaching of literature. Farces tended to
be excluded. T h e publishers also watched the uniformity in design, which
occasionally led to the abridgement of texts.
In most cases a publisher appointed editors to compile a series. These editors
would consider salability of titles, just like the publisher, but they would also
try to express their views on Hterary education in the series. Editors often
revealed a tendency to improve on other editions. Increasingly, the same
authors, often with the same titles, were included in different series.
T h e series sold reasonably well. Some depended mainly on long-term sales.
They did not make their way into reading societies or lending libraries, but
they did end up in the schools, as is evident from the curricula.
Literary critics were quite positive about the series. There seems to have
been little doubt about the quality of the series of classics. The grouping of
older texts was enough to qualify as a oseries of classics".
Chapter 4 shows where the interest in series of contemporary literature
came from. Such series consisted largely of novels and stories. The series met
the demand for cheaper books, a wish that could be gratified if the books were
produced in a smaller format. Small formats were extremely well suited to be
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published as a series. Presented as a scries, these books received more attention
and they could be advertised relatively cheaply. Scries could compete with
other reading facilities in price and convenience: with the lending libraries and
the reading societies. The possession of books seems to have gained importance from the middle of the century onw'ards. O w n i n g books was associated
with being civilized. Because of their relatively low price, series fitted in well
with the socio-cultural climate of the nineteenth century, which highly
favoured education and civilization of the common people. Religious groups
used the »preselective« series to keep their members from straying with
respect to their reading.
The regular publishers saw the series as a way to revitalize their lists.
Reprints and contributions taken from periodicals could be made to look all
new, thanks to the formula of the series. Usually it concerned works by then
popular Dutch authors who have been forgotten since. Publishers ot series
were also very keen on translations. Using »library« in the title of the series, a
publisiier could give the impression that this was a collection ot literature
assembled with judgement. These publishers seldomly appointed an editor. If
they did. they usually chose a well-known author or authoress.
At the end of the century a boom of series with translated and especially
untranslated literature can be traced. These often did have editors and were
meant to be used, among other things, in education, which n o w also dealt
with toreign literatures. They contained authors who are still considered to be
top-authors. The boom can also be explained by the pending Dutch signing ot
the Bern Convention. Although this had been discussed since 1886, it did not
happen until 1912. Until then foreign authors could be published in the
Netherlands with virtually no costs of royalties.
Some series with contemporary literature, especially the cheap kinds, sold
extremely well. They did not only end up with private buyers, but also with
lending libraries and reading societies, presumably because ot their low price
and the convenience of preselection. Literary critics reacted with enthusiasm.
They viewed a series mosdy as a new and laudable pursuit, an initiative of a
daring publisher. That is why they would also review reprints, although this
was not customary. In their reviews the critics let themselves be guided more
than once by the publisher's prospectus, which was sometimes copied literally.
Series were taken to be well-considered collections ot literature. The interior
quality ot a single volume was often excused. In this way the title of a series
could indeed tunction as a "brand name«.
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The Epilogue deals with the significance of research into series for literary
history. It is obvious that the rise of the series is not an isolated phenomenon,
but related to other developments in the socio-cultural field in those days.
The cultural-historical context (nationalism, education) was especially
advantageous for the series of classics. The presentation in series has had
noticeable effects for the classics. The present notion of »Dutch classics* has
been defined largely by the nineteenth-century series. The publication of
series with contemporary literature did not have directly visible effects. Yet it
is plausible that a new outlook on hterature was generated by these series. The
ordering provided by the publishers in the series fitted well into a climate
which can be characterized by a need to institutionalize and professionalize
literature. Simultaneously, the series fostered this tendency. T h e stronghold
of the »belles lettres" had been broken up into various sections with all tastes
catered for. Thanks to the series, the supply was structured into »literature«
and Breading", books for »relaxation«, for »study", for »ladies", for »the
people" et cetera. The series functioned as a signpost in the maze it itself had
helped to create.

Verlaling: Anneke Wind en Luc Korpel
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V t R A N T W O () R D I N G BijliigC

lih H A N D t L D E

I.

KLASSIEKENREEKSEN

In Bijidge I treft men een titelopgave aan van de klassiekenreeksen die meer
uitgebreid behandeld zijn in hoofdstuk 3 (zie iioot 161 aldaar). O m d a t er veel
over de samenstelling van dezc series achterhaald kon worden, leek het niij
nuttig de inhoud ervan duidelijk op een rijtje te zetten. De gegevens zijn voor
het overgrote deel atT<omstig van Brinkman's catalogus. Series die daar niet onder de serienaam waren opgenomen, zijn — tenzij anders vcrmeld — aan de
hand van tonds(veiling)catalogi en aankondigingen in het NieuwMad voor den
hockhaiidel gcreconstrueerd. Omdat het er mij oni gaat te lateii zien welke titels
van welke auteurs opgenomen waren, iieb ik gewijzigde herdrukken, nicuwe
titeluitgaves en dergelijke buitcn beschouwing gelaten. Wei heb ik, voor
zover aanwezig, de iiaam van de tekstbezorger en het jaar van uitgave in de
lijst opgenomen.
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Bijlage I.

BEHANDELDE KLASSIEKENREEKSEN

eenigde Nederlanden 1854.
23 Bilderdijk, K.W.,Pl)f^y 1854.
24 Cats, J., Ouderdom, huytenleven en hofgedachten op Sorghvliet I en II1854.
25 Huygens, C , Korenbhemendlicd.].
van
Vloten 1854.
26/27 Bilderdijk, W., Navonleeling 1854.
28/29 Bilderdijk, W., Rotsgalmen 1854.
30 Langcndijk, P., Twee / = drie] hlijspelen
cd. C M . Slothouwer 1854.
1 Cats, J., S2-jaerig leven, en AJheetdinge van 31 Bloemlezing uit de werken van dichters der
het huwelick onder de gedaente van een fiiyck i9efeHU'.4dln. ed. A.W. Stcllwagen (voordl.
1 en 2) 1855-1864 en G.M.Slothouwer (voor
1852.
2 Vondel, J. van den, Hekeldichten met aant. dl. 3en4) 1888.
uit 's dichters mond opgeschreven ed. J. van Vlo- 32 Effen, J. van, Bloemlezing uit de Hollandten 1852.
schen Spectator met een levensschets van den schrij3 Bilderdijk, W., De voet in het j^raf. Jongste verd\. led. A.J. v.d. Aa 1855.
gedichten 1852.
33 Vondel,J. vanden,yD5e^/i inDothancd.].
4 Palm, J. H. van der, Geschied- en redekunstig van Vloten, 1855.
gedenkschrift van Nederlands herstelling in den 34 Loosjes Pzn, A., Frank van Borselen enjajare 18IJ 1852.
coba van Beieren 1855.
5 Langcndijk, P., Drieblijspelen 1856.
35-38 Bilderdijk, W., Mengelingen 4 dclen
6 Poot, H.K. Gedichten ed. C. Busken Huct 1855.
1852.
39 Cats, J., Ouderdom, buytenleven en hofge7 Cats, J., Hofgedaditen, en invallendegedach- dachten op Sorghvliet III 1855.
ten op voorvallendegelegentheden 1852.
40 Vondel, J. van den, Ghijsbrecht van Aem8 Vondel J. van den, LuciJcreA.]. van Vlo- stel, d'ondergang van zijn staden zijn ballingschap
i856ed.J. van Vloten.
ten 1852.
y Huygens, C., Korcnbhcmcn dl. i. cd.J. van 41 Langcndijk, P., Xantippe, ofhet booze wijf
Vlotcn 1852.
desfilosoofs Sokrates heteugeld. 1856.
10 Bilderdijk, W., Avondschewering 1852.
42 Bilderdijk, W., De nntis- en kikvorschkrijg
1856.
11 Cats, J., Dootkisle voordelevendige 1853.
12 Vondel, J. van den., Adam in ballingschap 43 Loosjes Pzn, A., Charlotte van Bourbon
1856.
I85.^
44 Bilderdijk, W., Willem van Holland, treur13-15 Bilderdijk, W., Krekelzangen 1853.
16 Cats, J., Gedachten op slaapeloze nachten spel 1856.
45/46 Cats, J., Tachtigjaerige bedenckingen
185317 Effen,J. van, Bloemlezinguit den Holland- 1856.
schen Spectator met eene levensschets van den 47 Bilderdijk, W., Cinna. 1856.
48 Bilderdijk, W., Kormak. 1856.
schrijverd\. i ed.J. van Vloten 1853.
18/19 Hooft, P.C., Gedichten ed. J. van den 49 Vondel, J. van den, Palamedes oft vermoorde onnooselheyd ed. ]. van Vloten 1856.
Burgh 1853.
20 Bilderdijk, W., De ziekte dergeleerden ed. 50 Vondel, J. van den, Joseph in Egypten
P. KatPzn 1853.
1857.
[50 Langcndijk, P., Don Quichot op de bruihft
21/22 Stij], S., Opkomst en bloei der Ver
»KLASSIEK,

LETTERKUNDK;

PANTHEONK

uitgegcven d o o r H . A.M. Roelants 1852, na
1891 bij W.J. T h i e m e & d e , Zutphen. Deze
lijst loopt hier »slechts« tot de tweede wereldoorlog, voor meer gegevens zie M.13.
Geers-Meulenbroek, H. LabotsenM. Geesink, "Klassiek letterkundig pantheon: een
check-list« Dokumenlaal g (1980), p. i i i 124.
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van Kaniacho cd. C.H.Ph. Meijer I90_s[.
51 Bilderdijk, K.W., Elfriede. 1857.
^2 Bloenilezinj^ nil de werken van dichters der
igeeeniv dl. 2.
j,} Ettcn.J. van, Bloemlezing nit den Hollandschen Spectator, met eene levensschets van den
schrijverdl. 3 ed.J. van Vloten 1S57.
54''55 Vlaamsche poezy. Bloemlezin\i uit de
werken der Zuid-Nederlandsche dichters van onzen tijddl.i. ed.J. Adriacnscn 1857.
56/57 Loosjes Pzn, A., HM(^ de Groot en Maria van Reigersherj^en 1S57.
5S Cats, J., 's Werells be^in, midden en eynde
dl. I iS57ofi858.

ed.J. vail Vloten 186S.
93/94 Bloenilezitig uit dc werken van Nederlandsche prozaschrijvers van den nieuweren tijd
dl. i . c d . H . d e V c c r i 8 6 8 .
95/96 Bilderdijk. W., Leven en eenige nitgelezeugedichten ed. N.H.Th. ten Bcrge 1868.
97/98 Bloemlezing uit de werken van Sederlandsche prozaschrijvers van den nieuwcren tijd
dl. 2. ed. H. deVeeri869.
99 Hooft, P.C'.. IVarenar, en Schijnheiligh ed.
J. van Vloten i86y.
100 Borger, E.A.. Dichterlijke tialatenschap
1870.
101/102 Bloemlezing uit de werken vanNeder5y/6o Haren, O.Z. van, De Gcnsen. i'ader- landsche prozaschrijvers van den nieuweren tijd
landschi^cdicht1858.
ed. H. de Veer 1872.
61/62 Brederode, G.A., Het moortje. ed. 103 Effen, J. van, Bloemlezing nil den HolA.C. Oudemans sr., i85y.
landschen Spectator, met eetie Levensschets van
63 Bloemlezinci uit de werken van dichters der den schrijverdl. 4cd.J. van Vloten 1872.
igeeeuw. dl. 3.
104 Reinaert de vos in S'icHwnederlandsch ed. |.
64-67 Bilderilijk. W., Sienwe iucn<^elin<i^endeGcyter 1874.
105 Messchert W., De gonden bruiloft. Met
68 Langendijk, P., Met wederzijds hiiwelijks- een voorherigt van Tollens Cz, H. 1876.
bedroji^ 1859.
106 Vondel, J. van den, De Iceuu'endalers,
6y C^ats, J., 's IVerelis hej^in, midden en eynde lantspeled.}. van Vloten 1877.
d l . 2 i860.
107/108 Huygens, C . Korenbloemen dl. 7-8
ed.J. van Vloten 1879.
70/71 Bellamy,J., Cedichten i860.
72 Luyken.J.. Duitsche lierL-d.]. van Vloten
109 Vondel, J. van den, Bloemlezinguit \ 'oni860.
dels kleineregedichten cd. j.I. Peters 1881.
73 Kamphuyzen, D.R., lJit_i;iclezen rijnicn 110 Vondel, j . van den, Gebrocders. Maeghed.J. van Vloten 1S61.
(/(7/ed. J. van Vloten 1881.
74-77 Bilderdijk, W.. Meuj;ieipoezy dl. 1 111/112 Vondel, J. van den, Peter en Panlus.
i 8 6 0 , dl. 2 1S61.
.Maria Stuart en Salomon 1881.
78 Revius, J., Leven en nit'^elczen ::ani;ien en I [3 Vondel, J. van den, Salmoneus en Adoniased.]. van Vlotcn 1882.
dichten ed.J. van Vloten 1863.
7y/8o Huygens. ('., Korenhlocnicn dl. 3-4 1 14 Vondel, J. van den. Koning Dai'idin ballingschap cd.]. van Vloten 1882.
ed.J. van Vlotcn 1864.
81 Haren, O.Z. van, IVillem de eersfe, Pritis 115 Vondel, J. van den, Jephla, ofojjerbelofte,
van Oranje, ed.J. van Vloten 1864.
en Samson ed. y vanVloten 1883.
Hi Bloemlezing uit de iverkcn van dichters der 116 Heliners, J.F., Hollandsche natie, in zes
zangencd. A.W. Stellwagcn 1883.
igeeeuw dl. 4.
83/84 Stalpart van der Wide. J.. Het leven eu 117/118 Vondel. J. van den, Baiavischt gede nitgelczcn dichten cd. |. van Vloten 2 delen, brocders, Phaeton en Zungchin ed. J. van Vloten
1884.
1865.
85/86. WoltY-Bekker, E.. Hel leven en deuitxe- 119 Staring, A.C.W.. Keur uit de gedichten
lezen verzen ed. J. van Vloten 1866.
ed. A.W, Stcllwagen 1884,
87 Vollenhove, J., Bloemlezing nit dcgedich- 120 Huygens, C , De nieuwe Zee-straet van
tencd. A.L. Lesturgcon 1866.
's-Gravenhage op Sclievening. Met bijbelioorende
88 Poot. H.K., Gedichten ed. C:. Busken Sieenwegli en brieven ed. A.W. Stcllwagen
1884.
I Uiet.
89/yo WoltT-Bckkcr, E., Losscprozastukken 121/122 Bredcro, G.A., De Spaansche Braen brieven ed.J. van Vlotcn 1866.
handercd. A.W. Stcllwagen 1886.
yi/y2 Huygens, C^., Korenhloemen dl. 5-6 123/124 I'laamsche poezy dl. 2 ed. j .
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Adriacnscn 1889.
**Overgangnaar firma W.J. Thieme&cie,
Zutphen.

werkcd. A.C.S. de Koe 1920.
157-160 Nederlandse balladen uit verschillende
eeuweni. dined. A. Zijdcrvcld 1920.
161 Staring, A . C W . , De puntdichten cd.
Th.J. Bosman 1922.
162 Feith, Rhijnvis, Bloemlezing uit de
werken cd. H.G. ten Bruggencate 1922.
163 Bilderdijk, W., Een keurgarve uit de gedichten cd. P. Kat Pzn. 1923.
164 Genestct, P. A. de, Gedichten cd. G. Engels 1927.
165 Esmore/red. P. Leendertzjr. 1927.
166 Potgieter, E.J., Lief en leed in het Gooi
ed. W.H. Stavernian. Vcrmocdclijk 1927.
167 Votgieter E.j., Jan, Jannetje en hunjongste
kinded. N . C . Meyer Drees 1928.
168 Vondel, J. van den, Geboortklock van
Willem van Nassau cd. M.J. Langcveld 1930.
169 VandenLeveneonsHeren. Bloemlezinguit
het middeleeuwse gedicht ed. W.H. Bcuken
1931.
170 Die waerachtige ende seer ivonderlijckc historic van Mariken van Nieumeghen cd. W.H.
Bcuken 1931.
171 Costa, I. d^, AanNederlandindelentevan
1844 en De stem des Heercn {1848J cd. Chr. Stapclkamp 1934.
172 Coster, S., Boere-klucht van Teeuwis de
Boer, en men Juffer van Grevelinckhuysen cd.
F.A. Stoett 1935.
173 Hadewijch. Uit de verzen en het proza,
± 1200 ± 1270ed. H.G. 'tHooft 1938.
174 Vondel, J. van den, Faeton cd. A.A.
Vcrdenius 1939.

125 Langendijk, P., De Spiegel der vaderlandschekooplieden ed. C.H.Ph. Meijer 1892.
126 Vosmaer, J., Leven en wandelingen van
MeesterMaarten Vroeged. P. Fockens 1892.
127 Die Borchgravinne van Vergi ed. F.A.
Stoetti892.
128 Langendijk, P., Krelis Louwen, of Alexander de Groote op hetpoeetemaal en De zwetser
ed. C.H.Ph. Meijer 1892.
[129/130 Vondel,J. vanden, Geschieddichten
cd.J. van Vlotcn 1878.]
131 Starter, J. Jansz, Bloemlezing uit de liederen cd. C.H.Ph. Meijer 1893.
132 Karelende Elegasted. J. Bcrgsma 1893.
133 Bilderdijk, W., De ondergang der eerste
wareldcd. P.KatPzn 1899.
134 Costa, I. da, Wachter! Wat is er van den
nacht?Eentijd-zanged. P. KatPzn 1901.
135/136 Hooft, P.C, Erotischegedichten ed.
C.C. vanSlootcn 1902.
137 Potgieter, E.J., Gedichten dl. i. ed. Th.
J. Bosnian 1905.
138/139 Hooft, P . C , Gceracrdt van Velsen
ed. F.A. Stoett 1905.
140 Costa, I. da, 25jaren. Een lied in 1840 ed.
Chr. Stapclkamp 1906.
141 Potgieter, E.J., Gedichten d\. 2. ed. Th.J.
Bosman 1907.
142 Costa, I. da, Hagared. Chr. Stapclkamp
1907.
143 Potgieter, E.J., Het Rijksmuseum te Am[nummcr 175 verscheen pas in 1966.].
slerdamed. A.G. van Dijk 1907.
144 Costa, I. da, Slag bij Nieuwpoorl ed.
»BUITENLANDSEKLASSIEKEN«
Chr. Stapclkamp 1907.
A.C. Kruseman, Haarlem
145-147 Vondel, J. V3n den, Overzichtelijke
bloemlezing 3 din cd. G.H. Weustink 1909.
0 (Scott, W., Ivanhoe cd. M.P. Lindo
148/149 Hooft, P . C , Bloemlezing uit de brie- i852).Hicrna werd ecu aparte Scott-recks gevened. G.F.C. van Nop 1909.
start.)
150 Vondel, J. vanden, Noah cd. M.E. Kro- 1 Sterne, L., Het leven en degevoelens van den
ncnbcrg 1910.
heer Tristram Shandy cd. M.P. Lindo 1852.
151/152 Middelnederlandse epische en lyrische 2 Goethe, W., Egmond ed. J. A. van Ecden
poezie ed. G. Engels 1911.
1853153 Costa, I. da, De chaos, en het licht. Een 3 Goldsmith, O., De predikant van Wakefield
halve-eeuwsliedcd. P. KatPzn. 1912.
ed. M.P. Lindo 1852.
154 Potgieter, E.J., Hanna en blaauwbes. 4 Claudius, M., De Wandsbecker Bode ed.
Blaauwbes. Tweestudiebceldennitons volksleven I.e. van Deventer 1854.
ed. Th.J. Bosman 1914.
5 Cervantes de Savecdra, M., De vernuftige
155/156 Alphen, H. van, Bloemlezing nil het Jonkheer Don Quichote van de Mancha cd.
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M.C.L. Schullcr totPcurscm 1854-1859.
6 Homerus De Ilias cd. J. van 's Graxenwccrt 1854.
7 Tasso. T., jcruzaleni I'cr/it.^f cd. JJ.L. ten
Kate 1852-1856.
8 LongfclU)w. H.W.. r.r,mgclitic cd. S.J.
van den Bergh en B.Ph. de Kanter 1856.
9 Shakespeare Othello, de Moor van Venetii^n
ed. J. Moulijn onder toezicht vanj. van Vlotcn 1857.
10 Wieland. C].M., Geschiedenis van de Abdericlencd. l.C. van Deventer 1857.
11 Shakespeare, W., Macbeth ed.J. Moulijn
ondertoczicht vanJ. van Vlotcn 1858.
12 Shakespeare W., De storm/Romeo & Julia
ed.J. Moulijn onder toezicht van J. van Vlotcn 1858.
13 Sterne. L., Eeti sentimenteele reis door
Trankrijken Italic ed.]. Geel 1859.
14 Lamartinc, A. de, jocelyncd. L. deVisser
1S60.

15 Shakespeare, W., Hamlet cd. A.S. Kok
onder toezicht vanJ. van Vloten i860.
16 Shakespeare, W., Orlando &Rosalindccd.
A.S Kok onder toezicht van J. van Vlotcn
i860.

17 Homerus, De Odyssea cd. J. van 's Gravcnwccrt 1860-1861.
18 Kalidasa, Cakuntala of het hcrkenningstce<.'(•» c d . H . Kern i85i.
19 Longfellow, Gedichten, »itagczongcn''
door S.J. vandenBcrgh 1861.
20 Tcgncr, E., Frithiofs sage cd. I'.L.F.C.
von Eickstorf, herzien door J.J.L. ten Kate
1861.

21 Young, F., Nachtgedachicii ed. A.C.
Schenk onder toezicht van JJ.L. ten Kate
1861.

scheisen cd. A. Pierson 1S60-1864.
28 Dante Divina Comedia cd. A S . Kok
1863.

» N E D E R L A N D S E KI ASSIEKEN«

o. red. van Eelco Verwijs.
Hugo Suringar, Lecuwarden 1864-1885.
1 Wvidd's l.t'cuwendalers cd. E. Verwijs
1864.
2 Episodes uit Hoofts Nederlandsche historien
cd. E. Verwijs 1864.
3 Const. Huijgens' Costelick mal en I 'oorhout
ed. E. Verwijs [865.
4 Brandt's leven van I'ondel cd. H. Verwijs
1866.
5 Dit is tspel van den heiligen sacramente vanden
Nyenwervaart cd. E. Verwijs 1867.
6 Vondel's Batavische gehroeders ed. F, Verwijs 1867.
7 Bredero's Spaansche Brabander ed. E. Verwijs 1869.
8 Hooft, P . C , IWircHiircd.J. Verdami885.
0 Brink, J. ten, Schets eener geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde va. 1867 {onvoltooid
gebleven).

» N E D E R L A N D S C H E CLASSIEKEN«

o. red. vanJ. ten Brink
A.W. SijthoffLeiden 1S90.
r A. Loosjes Pz. Het leven van Maurits Lijnslager. Eene Hollandsche faniiliegeschiedenis uit de
lydeeeuw 3 din. 1 890.

»DRIE D I C H T E R S UIT DE Z E V L N T I E N D F
»HELLAS LN LATIUM« (vanaf 1861).

EEUW«

o. red. van H.E. Moltzer en R.A. Kollewijn
22 Tcrcntius Blijspelen cd. j . C . van DeDe Erven F. Bohn. Haarlem, 1881.
venter 1862.
23 Vergilius Ends ed. S.J. E. Rau 1862.
24 Sophocles .Antigone ed. AJ. ten Brink I Dr. Samuel Coster's IVcrkcn ed. R.A. KolIcwijn 18S1.
1862.
25

Fielding, II.. Totn Jones cd. M.P, Lindo
D Z W O L S C H E HERDRUKKEN"

1862.

26 Swift, J., Reizen van Lemuel Gidliver naar
verschillende onbekende volkereu der uarde ed.
J.W.N. Moselmans 1862.
27 Maeaulay's Historische en Icnerkundige

HET t N L BOEK

o red. van F. Buitenrust Hcttcma, J.H. van
den Bosch en N. A. Cramer.
W.E.J. Ijeenk Willink, Zwolle, iSgc^
1914.
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Eerste recks:

)>NLEUWE G O E D K O O P E
GEZOCHTE

T Cats,J., Spaenschheydinneljeed. F. Buitenrust Hettema 1890.
2 Hooft, P . C , Cranida ed. J.H. van den
Bosch 1890.
3/4 Vondel, J., van den Lucifer ed. N.A.
Cramer i8yo.
5 Langcndijk, P., Het wederzijds huwelijksbe(/ro^^cd.J. te Winkel 1891.
6 Bilderdijk, W., Poezieed. R.A. Kollewijn
1891.

7 Staring, A.C.W., Po6'>ic ed. J.H. van den
Bosch 1892.
8 Costa, I. da, Wachter, wat is er van de nacht,
Hagare.aed.].]r\.. van den Bosch 1894.
9-11 P.C. Hooft's en S. Coster's Warenar ed.
P.Lcendertzjr i8y6.
12/13 Asselijn, T., Jan Klaasz of gewaande
dienstmaagt cd. F. Buitenrust Hettema, N.A.
Cramer, K. Poll 1900.
14/15 Potgieter, E.J., Jan, Jannetje en hun
jongslekind ed.j.H. van den Bosch 1902.
16/17 Vondel, J- van den Palamedes ed. S.S.
Hoogstra 1903.
18-20 Van den Vos Reynaarde ed. F. Buitenrust Hettema, J.W. Muller 1903.
21 Genestct, P. A. de, Si. Nicolaas-avond ed.
J.H. van den Bosch 1903.
22 Bilderdijk, W., Gewijde poezie ed. P. Kat
Pzn 1904.
23 Staring, A.C.W., Poezieed.].V{. vanden
Bosch 1908.
24 Vit de Ideeen van Multatuli. ed. J. Prinsen
J.Lzniyio.
25 Genestet, P. A. de. Fantasia en Demailbrief
cd. G. Engels 1912.
26 Van Janmaat en Jan Compagnie ed. P.L.
vanEck 1912.
27 Potgieter, E J . , Albert ed. G. Engels
1914.

U I T G A V E VAN

LETTERKUNDIGE

VOORT-

BRENGSELEN U I T VROEGEREN T I J D VAN
NEDERLANDSCHEN BODEM«

K. Fuhri, 's-Gravenhage. z.j. (1852)
Eerste serie:
1 Daalberg, B., Komische vertoogen gevolgd
door: nog wat lectuur voor hij ontbijt- en theetafel
1852.
2 Effen, J. van, Ernst en boert uit den Spectator
1852.
3 Heeniskcrk, J. van, Batavische arcadieen
1852.

4 Stijl, S., Leven vanjan Punt 1852.
5 Wolff, E., en A. Deken, Lotgevallen van
Willem Leevend 1852.
6 Cats, J., Dichterlijke vertellingen uit den
trouwring en het huwelijk 1852.
7 Langendijk, P., Blijspelen 1852.
8 Corn, dc Lannoy, J., Gedichten 1852.
9 Rotgans, L., Boerenkermis 1852.
10 Vondel, J. van den, Viertal treurspelen
1852.
Tweede scric:
11 Fokkc Simonsz, A., Moderne Helicon
1852.
12 Haafner's Reize te voet door Ceylon 1852.
13 Loosjes Pz., A., Maurits Lijnslager iHsi.
14 Vosmaer, J., Leven en wandelingen van
meester Maarten Vroeg iH$2.
15 Weiland, Scrihleriana 1852.
16 Bellamy,J., Gedichten 1852.
17 Bilderdijk, W., Poezij 1852.
18 Borger, E.A., DichterUjke nalatenschap
1852.
ly Huygens, C , Korenbloemen 1852.
20 Poot, H.K., Minnedichten en mengelingen
1852.

Tweede reeks, tekstuitgaven zonder anno» N E D E R L A N D S E D I C H T E R S MET P R O Z A

1/2 Bredero, G.Az., Liederened. F. Buitenrust Hettema 1896.
3/4 Heinsiusjr., N . , Den vermakelijkenavanturieretc. ed.J. Ten Brink 1896.
5 Vondel, J. van den, Leeuwendalers cd. F.
Buitenrust Hcttcma 1898.
6 Lanseloot van Denemarken cd. P.Lcendertz
jr. 1907.

VAN A L B E R T V E R W E Y «

o. red. van A. Verwey.
S.L. van Looij {& H. Gcrlings), Amsterdam 1892-1897.
1 Jacob Maerlant 1894.
2 P.C. Hooft \^92.
3 G.A.Bredero 1893.
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12 Alexander's geysicu ed.J. Franck.
4 Roemer Visschertot Feitama 1894.
5 Jhr. Onno Zwier van Haren cti Mr. Willem 13 Aesopet ed. J. te Winkel.
Bilderdijk 1895.
14 Ferguul cd. E. Verwijs, uitgeg. door J.
Verdam.
6 Feith totJacques Perk 1897.
15 De "Disticha Calonis« in lut middehicdcrhwdschcd. A, Beets.
" B I H L I O T H H E K VAN M I 1-»D EL N E D E R 16 Middelnederlandsche epischeJriignwnlen ed.
LANDSCHE LETTERKUNDE«
C;.Kalff.
o. red. van H.E. Moltzer.
I 7 I 'an den vos Rcynacrdc ed. W. L. van HclJ.B. Wolters, Groningen 1869-1918, vanaf
ten.
1907 bij A.W. Sijthoff, Leiden. Deze reeks
18 Xedcrduitsch glossariutii \\m Bern ed. F.
verscheen in afleveringcn. Dc dclen vcrBuitenrust Hcttcma.
schenen dus niet opeenvolgend: als bij
voorbceld van deel 12 aflevcring 45 uit- 19 Frederik III en Karel de Stoute te Trier IL
kwam, verscheen tegelijkcrtijd een aflevc- Die enighe sprake ende vereniginghc die Sinte Auring van deel i, of deel 6 bij voorbceld. Het gusiinus hadde mil God ed. H. Moitzcr.
is oni die reden niet mogclijk de dclen van 20 Levens en legenden van heiligen. /. Brandaen
en Panthalioen cd. H.E. Moltzer.
eenjaartal te voorzien.
21 DeLimburgschesermoenen ed. j.H. Kern.
1 Middelnederlandsche dramatische poezie cd. 22 Het heilige kruis en de Denensage te Breda
cd. L. Wirth,
H.E. Moltzer.
23 De levens van Jezus in het Middelneder2 Roman van Cassamus. ed. E. Verwijs.
3 I 'an vrouwen ende van minne ed. E. Ver- landsch cd. J. Bcrgsma.
wijs.
24 Piirlhonopeus van Bloys (eerstegedeelte) ed.
A. van Berkuni.
4 Van Sinte Brandane ed. W.G. Brill.
5 Jacob van Maerlant's Naturen Bloeme cd. E. 25 Des conhi.x sutnrnecd. D.C 1 inbergcn.
Verwijs.
26 Vanden doechden der vurige ende stichtiger
6 Episoden uit Maerlant's Historic van Troyen susteren van Diepenveened. O.A. lirinkcrink.
cd.J. Vcrdam.
27 Dal scaecspel ed. G.H. van Schaick-Avelingh.
7 Renout van Montelbaen cd. j.C. Matthes,
8 Dal lijden ende die passie ons Heren ed. A. 28 De »(^yrurgiec vannwcsler}an Ypernian cd.
Holder.
E.G. van Leersum.
29 Roman van den ridderc i}wtter'nu^uwe)i cd.
9 Roman van Morian cd. J. te Winkel.
B.M. van der Stempel.
10 Floris endeBlancejloered. H.E. Moltzer.
11 Maerlants strophische gedichten ed. E. Ver- 30 Dat kaetspel ghenioralizeert cd. J. A. Roetert Frcdcrikse.
wijs.
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V E R A N T W O O H D I N G BijlagC

II.

LITER AIRE SERIES 1 8 5 O - I 9 O O

In de voorgaande hoofdstukken zijn veel series ter sprake gcbracht, soms alleen terloops, soms uitgebreid. N o g meer series zijn helemaal niet gcnoenid.
Er waren er immers meer dan 220. In Bijlage 11 geef ik een lijst van alle door
mij opgcspoorde literaire series uit dc periode 1850—1900. Dc bronnen die
werdcn gebruikt voor het samenstellen van dc lijst zijn:
Brinkman's catalogiis der boeken, plaal- en kaarttverken, die (...) in Nederland zijn
uitgegeven of herdrukt em. over de jaren 1882—1900. Pas vanaf 1882 neenit
Brinkman officieei serietitels op. Tot aan dat jaar werd daarom gebruik gemaakt van: NieuwMad voor den ioefe/idHiie/jaargangen 1850—1882. AanvuIIingen vcrkreeg ik via G. Mcs, De katholicke pers van Nederland 1S53—1SS7. O m
zovecl mogelijk tijdschriften uit de lijst te weren, heb ik gebruikt gemaakt van
een nog niet gepublicccrde Bihliografte van literaire tijdschrijten van E. Wiskerke
over dc jaren 1850—1879.
Niet systematisch werden vervolgens nog tal van series aangetroffen in
(computer)catalogi van bibliotheken, de Centrale catalogus van periodieken en seriewerken in Nederlandse bibliotheken (C.C.P.) — die overigens allerminst voiledig is wat series bctreft—, tijdschriften en kranten, de prospectussenverzameling van de Bibliotheek van de Koninklijke Vereeniging, fondscatalogi en
fondsveilingcatalogi van negentiende-eeuwse uitgevers, antiquariatcn, alsmede via informatic van andcrc onderzoekers en geintcresscerden (waarvoor
dank).
De criteria waar een uitgave aan moest voldoen o m in de lijst te worden o p genomen, waren:
— Er moest sprake zijn van een ovcrkoepelende naam, terwijl de delen elk
ook een eigen titel voerden. Series waarbij uit de aankondiging bleek dat dit
het voornemen was, maar die o m wat voor reden dan ook niet verder kwamen
dan een deel, zijn wcl in de lijst opgenomen.
— Minstcns een van de (aangckondigde) delen uit de recks bevatte literatuur
(zie mijn omschrijving in de »Inleiding«).
— De serie werd in Nederland of Nederlands-Indic uitgegeven, en wcl in de
periode 1850—lyoo. Series die eerder waren begonnen of langer doorgingen
dan deze grensjaartallen, telden ook nice.
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Van sommigc scries was niet veel meer bckcnd dan de na.im en dc uitgever,
maar dat Icck mij gcen redcii oni ze buitcn dit onderzoek tc houdcii. Zo goed
en zo kwaad als dat giiig heb ik geprobeerd van iederc scric de volgende gegevens te noteren:
1. Naam en uitgever van de serie
2.

Atitetirs

O m d a t van veel series dc naam zo raadsclachtig is, dat omtrcnt de inhoud niisvcrstandeii zouden kunncn ontstaan, geef ik bij iederc scric, voor zover mogelijk, een paar namen van de daariii vcrtcgcnwoordigde auteurs. Van series die
zoiidcr autcursnamen werden uitgegeven, geef ik enkcle titels bij wijze van illustratic. Ik heb ervan afgezicn om per serie alle auteurs op te noemen: dit zou
een overstelpendc hocveelhcid namen geworden zijn. Voor veel series geldt
bovendien dat men aan de hand van de serienaam in Brinhnan's catalogus gemakkclijk de overige opgenomen auteurs kan opzoekcn. Dc autcursnamen in
Bijlage II geven alvast een eerste indruk van het type scric.
3. Redactie
Voor zover er sprake was van een officicle serieredactie, zijn de namen van de
redacteurcn opgenomen. Met )>officiele redactic« bcdoclik dat denaam van de
rcdacteur(en) ofwcl in Brinkman's catalogus, ofwcl in prospectussen/advertcnties ofwel op dc boekjes zelf vermeld stond.
4. Van ii'anneer tot wanneer bestond de scric
Niet bij alle series was het mogelijk dezc jaartallen te achtcrhalcn. Werd bij
voorbceld allccn een advertentie van dc serie aangetroffen, maar gcen opgave
in Brinkinati's catalogus dan nocm ik allecn het jaar waarin de advertentie verscheen. Sommige series bcstondcn overigens niet langer dan een jaar. Als achter het jaartal een . staat, betckent dit dat de scric naar alle waarschijnlijkheid in
dat jaar ophield te vcrschijnen.
5. Formaat
Het formaat heb ik overgenomcn uit Brinkman's catalogus, of wanneer dc scric
daar niet werd genocmd, uit een advertentie of prospectus. Het formaat wordt
niet in centimeters uitgedrukt, maar door dc bindwijze aan te gevcn. Werd een
vel (piano) in tweeen gevouwcn, dan spreekt men van »folio«. Werd het in viercn gevouwcn, dan heette het formaat 4", 8° betckent dicnovereenkomstig in
achten, 16° in zestienen gevouwcn enzovoorts. Post, royaal, klein en groot
zijn aanduidingen van een ander formaat piano dat gebruikt is. Royaal betekeiic doorgaans 49 bij 63 cm, post 43,5 bij 56,5 cm. Uit degcnocmdeformaten
kan men opmakcn dat series inderdaad vaak ecu klein formaat hadden en zcldcn bij voorbceld in 4° verschenen. Zie ook R. v.der Mculen, Boekhandel en
Bibliographic 1883, p. 183.
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6. Gemiddelde prijs per deel
De prijs die in de lijst is opgenomen is de laagst mogelijke prijs voor een los
deel. Met »Iaagst mogelijk« bedoel ik de prijs die voor de goedkoopstc,
meestal de ingenaaide uitvoering gold. Soms was er in het geheel nicts over de
prijs bekend; in dc lijst staat dan 0,00 genoteerd. In enkele gevallen moest ik
een schatting maken. Er waren dan slechts enkele deelprijzen bekend, of er zat
een kostbare uitzondering tussen, zodat een gemiddelde niet reecl zou zijn. De
genoemde prijzen geven wel een goedc indikatie van het prijsverschil tussen
serieboeken en losse uitgaven (inclusief brochures) die immers een gemiddelde
prijs van ongevecr een gulden hadden (zie hoofdstuk 2).
7. Aantal verschenen delen
Het aantal verschenen delen is overgenomcn uit Brinkman's catalogus. Wanneer
daar geen melding werd gemaakt van delen, heb ik van het Nieuwsblad of de
prospectussen gebruik gemaakt om een minimum aan verschenen delen vast
te kunnen stellen. Soms moest ik daarvoor uitgaan van de vermelding op een
deel uit de reeks zelf
De aard van de scrie-uitgave, die zoals we eerder gezien hebben, moeilijk te
definicrcn is, maakt het niet mogelijk om bij de presentatie van deze lijst vollcdigheid te pretenderen. Er zuUen series zijn gcweest die zich aan mijn waarneming hebben onttrokken, terwijl wel opgenomen titels misschien geen serie
zijn geweest, maar bij voorbceld een tijdschrift. Het lag oorspronkclijk in mijn
bedoeling o m van iedere serie minstcns een deel in handen te krijgen o m zekerhcid te krijgen over de aard van de uitgave. Dit bleek een onmogelijke o p gave. Vcel seriedeeltjes bleken niet te achterhalcii zijn omdat bij voorbceld allecn de ovcrkoepelende naam bekend is. Van andere series is eenvoudigweg
geen enkel deel in Nederlandse bibliotheken bewaard gebleven. Series die
geautopseerd zijn, hebben in de lijst een *. Ik houd mij uiteraard voor aanvullingen op deze lijst van harte aanbevolen. Deze zouden te zijner tijd kunnen
worden gepubliceerd in Dokumentaal of De boekenwereld.
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Bijlage 11.

LIJST

\ AN LI 1LR AI R F Sh RIES I S 5 0 - I y 0 0

.Mgcmccneroman-bibliotlieek A.M. van den
Broecke, Amsterdam AL'ILLRS:SophiaLlkan
.Amerikaanschedetective-ro}natis A.W. Bruna&: zn,
Utrecht AUTEURS: F. Pinkerton.Joz. Trcumann,
M, Twain
.-\msiersnovellenbiblioiheek* Uitg.niij. "Amstcr.
Amsterdam AUTEURS: G. Ohnet
.•\nthologiedes auteurs dramatiques Fravi^ais W.J.
Thieme &; cie, Zutphen AUTEURS: Corneille,
Racine, Molierc REDACTIEIJ. Balhind
Beijers'tooneel-bibliotheek J.L. Bcijers. Utrecht
AU TEURS: Henrici. W.CJ. van Nouhuys, L.
Mulder iiEDAciiL: H. Sinissacrt. H.P.L.C. dc
KrytYjr.
Belinfante'sgoedkoopespoorweg-leciiim' Ciehr.
Belinfante, 's-Gravenhage AUiLURs:Onbekend
Beroemderomans Uitg.niij 'Vivat', Amsterdam
AUTEURs:C. Doyle, W.Tliackercy, G. Ohnet
Bibliothek Modenwr DeulscherLiteralur. FurSchule
iindHaus W.J. Thieme&.'Cie, Zutphen AUTEURS;
R. Hanicrling.J. V. Scheffel, G. Freytag RF.DACTIE:
M.Horn
Bibliolheca Batavascyipioru}n C.raeconim et Ro}nanorum,
curaiitibusenz. J.B. Wolters, Groningen AUTEURS:
Tacitus, Erasmus, Aesopus REDACTIE: K . Kuiper,
J.S. Spcijcr,J. van Wageningen
Bibliotheek dergalatitewereld* G.C. van der Mast,
Gorinchem AUTLURS: Onbckcnd. litels:
Verborgenhedendcrgalantewereld.
Bibliotheek in miniatuur F. Holtkanip. Sneek
AUTEURS: Onbckcnd
Bibliotheek ter verspreiding van aangciiamc lectuur
onderdekatholieken G. Mosnianssr.n,
"s-Hcrtogenbosch AUTEURS: Onbckcnd.
Tijdschrift?
Bibliotheek tot inntig etigezellig onderhoud voor
katholijken. Van Langenhuysencn Braam,
Den Haag, Rotterdam AUTEURS: Onbckcnd.
Tijdschrift?
Bibliotheek van Middelnederlaiidsche letterkunde *
J.B. Wolters, Groningen WERKEN: Floris ende
BlanchetToer, Ferguut, Renout van Montelbaen
REDACTIE: H.E. Moltzer. J. Verdam,J. te
Winkel. laterj. Franck
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Bibliotheek van Nederlandsche klassieken ten dienste
van het ondenvijs en van alle helangstellenden in onze
letteren'* C. Misset, Doctinchem AUTEURS:P.C.
Hooft, J. van den Vondel, P. Bernagie REDACTIE:
G. Velderitian
Bibliotheek van Nederlandsche letterkunde*
J.B. Wolters, Groningen AUTEURS:J. van den
Vondel REDACTIE:T. Tcrwcy
Bibliotheek van Nederlandsche schrijfsters'* Dc Erven
F. Bohn, Haarlem AUTEURS: F. Galle, Mevr. van
Westhreene, V. Loveling REDACTIE: Cath. van Rees
Bibliotheek van Scandinavische literatuur* C. A,J. van
Dishoeck, Amsterdam AUTEURS: Alvildc Prydz,
J. Keller, Anna Wahlcnbcrg
Bibliotheek van buitenlandsche letterkundigen
H. Honig, Utrecht AUTEURS: N . von Eschstruth,
M. Corelh
Bibliotheek van buitenlandscheschrijvers J. van der
Endt& zn., Maassluis AUTEURS: MoHere,
Ch. Dickens REDACTIE: Th. deBeer, ni.m.v. vele
anderen
Bibliotheek van den dag Joh.J. Lodewijk, Amsterdam
AUTEURS: Niemendal (=ps.) Anderen onbckend.
Essays?
Bibliotheek vanjraaijeletteren* Gebr. Kraay,
Amsterdam AUTEURS: Miss Yonge, A.L.G.
Bosboom-Toussaint, deSchoolmeester
Bibliotheek van volksvoordrachten G.L. Funke,
Amsterdam AUTr.URS:J.J. Cremcr,
M.W. Schcltcma, M. Westernian REDACTIE:
M.W. ScheltemaEzn.
Bibliotheek van 'DeJongeGids' 1). BuysDzn.
Amsterdam AUTEURS: H . Heyermans, K. IMarx
REDACTIE: Herman Heycrmansjr
Bibliotheek voorChristelijke lectuur J.H. Kcmnicr,
Utrecht AUTEURS: Onbckend
Bibliotheek voor Christelijke litteratuur J. Hazcnberg
Cornz., Leiden AUTEURS: E. Naville, A. de
Gaspariii
Bibliotheek voor dames W.H. Kirberger, Amsterdam
AUTEURS: EHse, E. van Calcar
Bibliotheek voorhoogereburgerscholen L.F.J. Hassels,
Amsterdam AUTEURS: Shakespeare, Sir Walter
Scott
Bibliotheek voor rederijkers. Verzamelingvan drama's,
tooneel en hlijspelen* J. Schuitcmaker, Purmcrend
AUTEURS: Onbckend. Titels: Mondig. Een offer
dervrijheid. Driehocden.
Bibliotheek voor school en huis Nijgh & van Ditmar,
Rotterdam AUTEURS: Moliere, V. Hugo, A. de
Mussct
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Bihliolheek voor school en volk H.J. Stembcrg
AUTEURS: A.L.G. Bosboom-ToussaiTit, H.J.
SchininicLJ.J. Cremcr REDACTIE: W.P. Wolters
Bibliotheek voor zondagschool en huisgczin F.W. Egeling.
Amsterdam AUTEUHS: Onbckcnd
Bibliothe(]ue Elsivirienne. Collection d'autcurs
Fran^aisaccomp. de notes explicativesa I'usage des
ecoliers Uitg.mij. 'Elsevier'. Amsterdam
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JELEN

AUTEURS: Corneille, Racine. Molicre REDACTIE:

L.P.J. Vcrmeulen
Bibliotheipie Fran(aise, avec traductions en Hollandais
C. deRegt&C"o, Den Haag AUTEURS: E.de
Richebourg
Bloemlezing uit Middelnederlandsche dichters,
bijeenverzamelddoor E. Verwijs* W.J. Thieme&cie.
Zutphen lederdeel hecftcigentitel. REOACTIE:
E. Verwijs
BloemlezinguitSederlandschedichters* F.N. van
Kampcncnzn., Amsterdam lederdeel hecftcigen
titel REDACTIE:Jan ten Brink
Boon'sgei'llustreerdedelective-verhalen N.J. Boon,
Amsterdam AUTEURS: Onbckcnd. Tijdschrift?
Boon'sgeillustreerdenovellenbibliotheek N.J. Boon,
Amsterdam AUTEURS: Ouida, G. Ohnet,
C. Conan Doyle
Boon's geillustreerde rotnan-bibliolheel: N.J. Boon,
Amsterdam AUTEURS: G . Ohnet. C-. Conan Doyle.
A.Daudct
Boon'sletterkundigebibliotheek* N.J. Boon,
Amsterdam AUTEURS: J. van den Vondel
Biihrmann'sopera-hibliotheek Buhrniann& Roothaan,
Amsterdam WERKEN: DerFledermaus. Carmen
Buitenlandsche klassieken* A.C. Kruseman, Haarlem
AUTEURS:J. Sterne,J. Swift, H. Longfellow
Buitenland. het. Romanti.'iche lectuur voor iedereen.
J. van Egmondjr., Arnhem AUTEURS: G. Sand,
G . Keller, P. Heyse REDACTIE: S.J. Andriessen en
C. Eykman
Buitenland, het. l-^rzameUng van vertaalde
ro>}tantischelectuur. (icbr. Kraay. Amsterdam
AUiEUHS: A.W. Cole, H.W.G. Kingston, Miss
Yonge
C.hristeliike bibliotheek voor het huisgczin Florke &
Witzel, Hilvcrsum AUTEURS: Onbckcnd
Christelijkegoedkoope volksbibliotheck G. M.
Klemkerk, Goes AUTEURS: O. Funcke,
J. Coleridge Patteson, N. dejonge
C.hristeliikehuis-hihliolheek H. H6veker&zn,
Amsterdam AUTEURS: F. Bovet. G. Groen van
Prinsterer,J. A.James
Christeliikevolksbibliotheek T.J. Kousbroek, Leiden
AUTEURS: G . Broekhuizen, M. Morgenstern,
H. Stretton
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Cohen's50-centseditie Gebr. E.&M. Cohen,
Arnhem/ Nijmcgcn AUTEURS: E. Sue, V. Hugo
Conteurs modernes P. Noordhoff, Groningen
AUTEURS: A . Daudet, E. Zola, G. de Maupassant
REDACTIE: E.E.B. Lacomble
De-hruiloftsgast (gezellige,guitige, jolige, onvenvachte,
prettige, snaaksche.) P. Kluitman, Alkmaar
AUTEURS: Onbckcnd
Dordtse volksbibliothcek P. LosGzn., Dordrecht
AUTEURS: Onbckcnd
Dramatische gedichten en blijspelen voor rederijkers*
P.M. vanderMade, Amsterdam AUTEURS:
Arnold,J.K. deRegt,H. vandenHeuvell
Dramatische poezij P.M. vanderMade, Amsterdam
J.J.L. ten Kate, L. van den Brock, Byron.
Drie dichters uit dezeventiende eeuw* DeErvenF. Bohn,
Haarlem REDACTIE: H.E. Moitzcr, R.A. Kollewijn
AUTEURS: S. Coster (Starter en Bredcro)
Drienovellen D. BoUe. Rotterdam AUTEURs:Fr.
Zimmermann, E.H. vonDedenroth, R. Byr
Echo-editie* Mij. Volksblad'Dc Echo', Amsterdam
AUTEURS:J. Rameau
Echo, de. Keur van novellen en romantische verhalm
W.F. Dannenfclser, Utrecht AUTEURS:G. Sand,
1. Turgcnjcv, Gosslet
Eisendralh'sreisbibliotheek S. EisendrathBzn,
Amsterdam AUTEURS: N. von Eschstruth,
E. Schmitt, W.Jordan
Elsevier-bihliotheek Uitg.mij. 'Elsevier', Amsterdam
AUTEURS: P. A. de Genestet, Multatuli
Evangelische bibliotheek G.W. van der Wiel, Arnhem
AUTEURS: Nathusius, P. Hofstcde de (koot,
A.L.G. Bosboom-Toussaint
E.SCulp'stooneel-en voordrachten-bibliotheek voor
rederijkers, bruiloften en andere feesten H.L. van der
Klei, Groningen AUTEURS: Onbckcnd REDACTIE:
E.S. Gulp?
Familie-bibliotheek R.C.Meyer, Amsterdam
AUTEURS: P . A. Poiison du Terrail
Franchitnont'srotnan-bihliotheek L.J. Franchiinont,
Doetinchem AUTEURS: O. Schubin.D.E. Manti,
H. Conway
Frank'sgoedkoope volksromans S.A. Frank,
.Amsterdam AUTEURS: Onbckcnd
Frank'snovetlen-bibliolheek S.A. Frank, Amsterdam
AUTEURS: L. Herzog
Fryskehybleteek* H. Honig, Utrecht AUTEURS:
Starter, CJ.Japiks REDACTIE: F. Buitenrust Hettema
Galerijderheiligen* Ed. van Wees, Breda AUTEURS:
Onbekend
Geillustreerde houdoir-bibliotheek Uitg. mij.
'Publicitas', Amsterdam AUTEURS: E. Zola,
E. Honore, M. Lcblanc
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Gc'ilhistreerdeevangelie-traklatett. vooroudeitjong.
Uitgdoorhet Traktaatdepot H . C . Voorhocvclzn.
Den Haag AUTEURS: Onbckend, Titels: De
jongcdoktcr. Troostniijneniocder.
Geillustreerdegnldens-edifie N.J. Boon. Amsterdam
AUTEURS: Ci. Ohnet, A. ClaveringGunthcr
Gcilliislrcerdetelie-bihliolheck* VanHolkcnia&'
Warendorf, Amsterdam AUTEURS: S. Andriessen.
Agatha. Elisabeth. Kinderbockeii?
(ijeillustreerdenovellen-bihliollieek Uiti;.luij. 'Viv.it'.
Anistcrdani ALiiEURS: W. Besant, Florio,
L.Stratenus
Geillnstreerdereisbeschriivingen Nijgh &" van Ditmar.
Rotterdam AUTEURS: Onbckcnd. Titels: Een
Harztoer van vijt'dagen. Tangcrbij dag.
Gcilhistreerderomans H. Nijgh, Rotterdam
AUTEURS:Smith, M. Keid
Gelegenheidssinkjes teyopvoeringbij Imiiloften en
andcrcpartijcn B.T. Hlenkcn. Almelo AUIEURS:
Onbekend
Coedkoopebibliotheeki'anclnistelijkclectitur
|.H. Kemnier, Utrecht AUTEURS: Bunyaii
Goedkoope bibliotheek voorallestandcu Van Druten t\
Blceker, Sneek AUTEURS: E. Bullwer Lytton.
A.W. Gruwe, Mevr. van Westhreene
Goedkoopezendingslecnutr J.M. Bredec, Rotterdam
AUTEURS: Mevr. Crommelin-vanDiclcn, F. Collard
Goeverneurs votksboeken A.W. Sijthoff. Leiden Sagen
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en legenden. AUTEURS: onbekend HLDACTIE:

JJ. Gocvcrncur
GruNOseries, the* P. Noordhoff, Grc>ningen
AUTEURS: F . H . Burnett KLDACTIF: 1 . P H . Eykman

enC.J. Voortman
Guhiensbiblioheek* Jan Leendertz&zoon. Amsterdam
AiiTEURs: L. Strateiius, C. AlbcrdingkThijni,
G. Keppcr REDACTIE:J. Stampenus
Guldcns-bibliotheek T.J, Kousbroek. Leiden.(iouda
AUTEURS: C. van Duering, E. Thorne, Pansy
Guldeiis-ediiic O.A. Thieme, Arnhem AUTEURS:
J J. Cremcr. G. Keller, A.L.G. BosboomToussaint
Guldens-serie L.J. Veen, Amsterdam AUTEURS:
Th. Hoven, M. vanjava, F. dellaNeve
llalfsniivers-noveilen. Keur van rowans en rerhalen
S, Blok, Rotterdam AUTEURS: Onbckend
/lahrguldens-editie, bevattendeoorspronkeliikenovelhn
van ... {namenauteurs) L.[. Veerman, Hcusdcn
AUIEURS: I.Brunings, Mevr. LaChapellcRoobol,
R, Koopmansv. Bockcren
Halve-gnldens-editie A.C'. de Raedti^ Co Amsterdam
AUTEURS: L. Schucking, H. Malot
Hdlve-guldens-edilie J.F.C. Bruckwilder. Vlaardingen
At rEURS: W. Rosinant. L, Gecrten

H E T ENE BOEK

IN V E L E

DELEN

267
Halveguldens-editie, bevattendeoorspronkelijkc novellen
van ... (namen auieurs) L.J. Veerman, Heusden
AUTEURS: L Brunings, Mevr. La Chapelle Roobol,
R.Koopmansv. Bockcren
Halve-giddens-editie A.C. deRacdt& Co Amsterdam
AurEURs:L. Schucking, H. Malot
Halve-guldens-editie J.F.C. Bruckwilder, Vlaardingen
AUTEURS: W. Rosinant, L. Gcertcn
Halve-guldens-editie P.C. Hoog, Rotterdam
AUTEURS: Ch. Dickens, L. Muhlbach
Hellas en Latium, vertaUng van de meest beroemde
modellen uit de klassicke oudheid A.C. Kruseman.
Haarlem AUTEURS: Tcrcntius, Vergilius, Sophocles
Huis- en reisbibliotheek A. terGunne, Deventer
AUTEURS: V. Hugo, F. Bremer, A. dcLamartine
In huis en onderweg. Reisbibliotheek. Verzameling van
oorspronkelijke en vertaalde romans en novellen Erven
B. van der Kamp, Groningen AUTEURS: E. von
Schabelsky, N. von Eschstruth, H. Heinrich
Internationale bibliotheek S.L. van Looy, Amsterdam
AUTEURS: E . Bellamy, W. Morris, F. Doniela
Nicuwenhuis
Kabinetbihliotheek der vaderlandsche literatuur
L.E. Bosch&:zn. Utrecht AUTEURS:J. LeFrankq
van Berkhey,J-W. te Water, L. W. van Merkcn
REDACTIE: M.D. deBruyn
Kampen's goedkoope serie van romans, van* P.N. van
Kampen, Amsterdam AUTEURS: E. Bullwer Lytton,
Ch. Dickens, A.L.G. Bosboom-Toussaint
Katholicke bibliotheek Th.C.B. ten Hagen, Den Haag?
AUTEURS: A. Stoh, A. Monnin
Keminkshuisbibliotheek Kcmink&zn, Utrecht
AUTEURS: E. Bersier, M.G. Pearsc REDACTIE:
F. vanGhcelGildemeester
Kerstboekjes, uitg. doorde Commissie voorde
zondagscholen van den Nederlandschen Protestantenbond
T.J. vanHolkema, Amsterdam AUTEURS:
Onbekend. Titels: Tweeerfenissen. Lize's
verjaardag. Het geheim.
Keur van heiligenlevens Jan A.G.Juten, Bergen op
Zoom AUTEURSrJ.F.J. Cornelisz, A.V.
van Rijswijk
Keur van romans en verhalen H. Thompson,
Amsterdam AUTEURS: Onbekend
Keurdichlen uit de X Vide eeuw Van Dooselaere,
Gent&'VanKesteren, Amsterdam AUTEURS:
Jonkerjan van der Noot REDACTIE: K . F.
Stallacrt
Keurlezing uit Nederlands letterkunde (sic) H. Frijlink,
Amsterdam AUTEURS: E.J. Hasebroek, A. Fokke
Sz.,J. Cats, C. Loots
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Klassiekeschrijvers* S.L. van Looy. Amsterdam
AUTEURS: Sallustius, Plutarchus, B. de Spinoza
Klassieken der wereld, de P.B. Plantenga, Zutphen
AUTEURS: 1001 nacht, Schiller, Moliere
Klassiek, letterkundig pantheon* H.A.M.
Roelants, Schiedam AUTEURS:J. ("ats,). vanden
Vondel, H.K. Poot
Koinick, de. Nieuwe serie van voordracliten voor
bruiloften, voor een ,lwee ofmeer personen
P. Kluitman, Alkmaar AUTEURS: Onbekend
Kwartjes-bibliotheek Cohen Zonen, Amsterdam
AUTEURS: A.K.Green, Th. Cobb
Leciinirop reisen indehuiskamer* K. Fuhri,
's-Gravenhage AUTEURS: H . Trusta. Stendhal,
Tauber
Lectuur op reis en indehuiskamer. Novellen van
Uollandschen en vreemden oorsprong H.W. van Marie,
Arnhem AUTEURS: Onbekend
Lectuur voor alle standen W.H. Kirberger, Amsterdam
AUTEURS:Onbekend. Literair?
Lceshibliotheek voor christelijke huisgezinnen
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H. Bogaerts,Mij.deKath.Illustr. AUTEURS: L. \\m

Hrlburge.a.
Libiary of English liieraiure. with explanatory notes
and remarks for the use of students G. B. vanGoor
Zonen. Gouda AUTEURS: R.B. Sheridan, H.J.
Byron, E. Bulwer Lytton REDACTIF.:J.H. van der
Voort
Library of conlonporary authors. IVilh notes
P. Noordhoff. (Jroningen AUTEURS: H . Rider
Haggard, F. Anstay, F. Marion Crawford
REDACTIE: C'. Grondhout en P. Roorda
Literair universum. Verzameling der beste romans en
novelh'fi van hedendaagscheschrijvers Gebr. Nobels,
Haarlem AUTEURS; R. Kipling, M. Twain, L. von
SacherMasoch
Los.<eblaadjes A.H. van Andeljz., Gorinchem
AUTEURS: Onbekend. 1 itels; Mijn oudetuinman.
In Londen. etcetera
.Mhuidbode op hetgehied der cliristelijke
beschaving W.H. Kirberger. Amsterdam
AUTEURS; Newman Hall
Maatschappelijke romans W. Gosler, 1 Liarlem
AUTEURS: (i. Samarov
.Mannen onzer vaderlandsche letterkunde, de
J. Kromsigt, Dokkum AUTEURS: Vondel,
Hooft. Huygens REDACTIE: Critu
.Mannen van beteekenis in onzedagen* FLD. Tjeenk
Willink, Haarlem AUTEURS: L. deHartog,
J.H. Roessing.J.E. Sachse REDACTIE; E . D . Pijzei.
m.m. V. N . C . Balscm, 30e+3 le o.l.v.J. Kaltf jr.
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Meesterstukken van het buitenlandsche tooneel A.C.
Kruseman, Haarlem AUTEURS: R.B. Sheridan,
Molierc, O. Goldsmith REDACTIE: M.P. Lindo
Mecsterwerken van moderneEngelsche dichters
W.J. Thieme, Zutphen AUTEURS: A. Tennyson,
D.G. Rosetti REDACTIE:J.F. Bcnse
Mijn bibliotheek M.S. Bromet, Amsterdam
AUTEURS: Onbckend. Kinderboekcn?
Miniatuur bibliotheek. Aangenattw lectuur, te huis-op
reis-overal Gebr. van der Post, Utrecht AUTEURS:
Onbckend
Miniatuurhibliotheek voor jonge dames C. A J. van
Dishoeck, Amsterdam AUTEURS: Onbckend.
Titels: Onze Kamertuin. Kookboek. De goedc
toon.
Miniatunr-hibliotheek A. Tjaden, Deventer
AUTEURS: Onbekend
Minkman'sreishihliolheek J. Minkman, Arnhem
AUTEURS: L. deSemeyn.F.Gerstacker, E. Swarth
Moderne auteurs Bauer&Co., Amsterdam
AUTEURS: L Turgcnjeff, E. Zola
Moppentrommel Joh. C M . vanMastrigt, Arnhem
AUTEURS: Onbckend. Titels: In't jaar 2000. Het oude
testament.
Nederlandsche auteurs D. A. Thieme, Arnhem
AUTEURS: H.J. Schimmel, A.L.G. BosboomToussaint
Nederlandsche bibliotheek Brockhaus, Leipzig
& Sijthoff, Leiden AUTEURS: E . Hicl [Vondel]
rcdactie:J.F. HeremansenE. Hiel
Nederlandsche bibliotheek H. Honig, Utrecht
AUTEURS: A. de Savornin Lohman, T. Kok, Th.
Hoven REDACTIE: Ida Heijermans
Nederlandscheclassieken* A.W. Sijthoff Leiden
AUTEURS: A. Loosjes REDACTIE:J. ten Brink
Nederlandsche dichters. Met proza van Albert Verwey*
S.L. van Looy, Amsterdam AUTEURS:J. van
Maerlant, G. A. Bredcro, P C . Hooft REDACTIE:
A.Verwey
Nederlandsche klassieken* H. Suringar, Leeuwarden
AUTEURS:J. van den Vondel, C. Huygens,
P.C. Hooft REDACTIE: E. Verwijs
Nederlandsche opera, tekstboekjes De erven H. van
Munster&zn, Amsterdam WERKEN: Aida. Barbier
vanSevilla
Nederlandscheronian-bibliotheek H.A.M. Roelants,
Schiedam AurEURS:C. AlberdingkThijm
Nederlandsche volksbthliotheek. Keur van uitgelezene
verhalen, uit de beste buitenlandsche tijdschrijten
H.A. Banning, Utrecht AUTEURS: Onbekend.
Tijdschrift?
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SeCrhvidsbibliotheek* L>. A. Thieme. Arnhem
AUTEURs:J.J. Cremcr, A.L.G. Bosboom-Toussaint.
A . C W . Staring REDACTiE:J.P. dcKeyser
\eerlands dichten ondicht dernegentiendeeeutr*
A.terGunne, Deventer Vierbundelsmctelkeen
eigen dccltitcl REDACTIE: J. van Vloten
Sieuw viertal novellen D. Bolle, Rotterdam
AUTEURS: A. Palm. R. Braun. F. Zimmermann
Nieuwe Nederlandsche geillustreerde dichlslukken*
A C . Kruseman, Haarlem AUTEURS: C W . van
der Pot
Nu'uwe bibliotheek voor zondagschool en huisgczin
De Erven Loosjes. Haarlem AUTEURS: H.W.S.,
A. Vollmar. Kinderboekcn? REDACTIE:
H.W. Spieringenmevr. Wildcbocr
Sieuwedubbeltjes-uitgave Ciebr. E& M Cohen,
Arnhem, Nymcgen AUTEURS: E. Sue, V. Hugo
Nieuwegoedkoope uitgave vangezoclne letterkundige
voortbrengselen etc. (t'tagi^re-editie) * K. Fuhri,
's-Gravenhage AUIEURS:J. Cats.L. Rotgans,
B. Daalberg
Nieuwe reeks vait werken van de .Maatschappij der
Nederlandsche Letterkimde te Leiden Luchtmans<S.'
E.J. Brill, Leiden AUTEURS: fragmenten
Nieuwe volkshoekjes S. & W.N. van Nooten,
Schoonhoven AUTEURS: Onbekend. Titels: Dc
gevangenncming van Napoleon III.
Onzeletterkunde. .Metportretetiaanteekeningen, ten
dienste van candidaatlwoldonderwijzers /E. Kluwer,
Deventer AUTEURS: I. daCosta, W. Uilderdijk,
J. vanden Vondel, E. Potgieter
Onzeselecta Jan Leendcrtz& zn., Amsterdam
AUTEURS: A.L. deRop, M. vanjava, C Alberdingk
Thijm
Opera-bihliothcck F . C Bliciirmann. Amsterdam
AUTEURS: Onbekend.
Panorania-prentenboekeii |ac, G. Robbers. Amsterdam
Zonder tekst? Titels: Wilde dieren. 1 luisdiercn.
Kijkjes.
/V/ycd/or* W. (iosler. Haarlem L. Stratcnus.
P. Vluchtig. FioredelLi Neve
Pronkjuweeltjes (Serie) Blankwaardt iS: Schoonhoven.
Den Haag AUTEURS: L. Halevy. O. Feuillet,
H.Greville vertaalddoor WilhclmineSeiffcrt
Pyttersen 'sgoedkoope bibliotheek H. Pyttcrsen Tz.,
Sneek AUTEURS: H . Rider Haggard. G. Moore,
M.Clarke
Rashihliotheek* Enist& C'o. Batavia AUIEURS:
V. Sardou
Reisbibliotheek Wed. D. Kunst, Amsterdam
AUTEURS: E, About, Ch. Dickens
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Repertoire vati Duitse opera-teksten Nijgh & van
Ditmar, Rotterdam Werken: Der Blitz, Fidclio.
Faust
RoelantsOperetten-Bibliotheek H.A.M. Roelants,
Schiedam Tekst en muziek bijccn.
Roman en novellen-bibliotheek van De Ainsterdammer
DeAmstcrdammer, Amsterdam auteurs:
R. Mulholland
Romanlezer, de R.A. Oosterhout, Amsterdam
AUTEURS: Gravin Dash
Romantische bibliotheek. Lecttcur voor alle standen*
H. van Duyl, 's-Gravenhage AUTEURS:
F.W. Hacklacnder, M.E. Braddon REDACTIE:
J. SpeyerKlerkcnA.J. LeGras
Roman-bibliotheek J. Minkman, Arnhem AUTEURS:
G. Raimund, M. vanjava, L. Stratcnus REDACTIE:
L.Stratenus
R.K. tootwel-bibliotheek voor jongejujfrouu'en
L.G.C. Malmberg, Nijmegcn AUTEURS: Suenia,
J. Heess
Salon-bibliotheek H. Altman, Amsterdam AUTEURS:
E. Hasebroek, H.C. Andersen, B. Bjoernson
Salon-bibliotheek W.H. Kirberger, Amsterdam
AUTEURS: F.W. Farrar, M.M. Brewster,
F.Montgomery
Scandinavische bibliotheek* VrijbergcdeConingh,
Nijmegen AUTEURS: A.H. Kielland, U. Dahl,
M. Goldschniidt
Schatkaitier desgeestelijken levens. Onder toezicht van
J.H. Doinier D. Donner, Leiden AUTEURS:
J. Koelman, Mcj. B. Dutton,J. Owen REDACTIE:
J.H. Donner
Schelling-serie N. dcZwaan, Utrecht AUTEURS:
E. Souvestre, H. Mylius
Schelling-editie F.B. van Ditmar, Rotterdam
AUTEURS: C. Braeme
Schelling-serie. Keur van hedendaagsche rotnanliteratuur
A.W. Segboer, Delft AUTEURS: E. von WaldZedwitz, B. von Suttner
Schoolbibliotheek C Brinkman, Amsterdam
AUTEURS: H.C. Rogge, R. Koopmans van
Boekeren, F. Marryat REDACTIE: P.J. Andriessen
Schuitemaker's hutnoristische voordracbten].D.
Schuitcmaker, Purmcrend AUTEURS: Onbekend
Schuitemaker's rederijkersbibliotheek J. D.
Schuitcmaker, Purmcrend AUTEURS: Onbekend.
Scric van dramatische werken, ten dienste van
rederijkers en letterkundigegezelschappen J.C. Loman
jr, Amsterdam AUTEURS: N . Donker
Sint- Willibrordus- Vereeniging ter verspreiding van
goedkoopekatholieke volkslectuur J.H. Vos,
hoofdagent. Maastricht AUTEURS: Broedcr
Pacificius, P.M. Bots, Ravo
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Slotboom'shalve-guldens-uitgave D.S. Slotboom.
Beverwijk AUTEURS: R. Koopmans van Bockcren.
J. Servaas vanRooycn, L. Stratemis
Slothouwer's reisbibliotheek G.J, Slothouwer.
Amerstoort AUIEURS: H . C'onwjy, M. Twain.
C. Sylva
Sociaal-democratische leeshibltotheek B. Liebers &
Co., Den Haag AUTEURS; M , Kautsky. Verzameld
Werk?
Spoorweg-bihlioiheek F.C. Bijhrmann,
Amsterdam AUTEURS; P. A. Ponson duTcrrail
Stnivers-novellen-bibliotheek Arthurvande Stempel,
A'dam AUTEURS: Th. Hoven, T. Kok, L. Stratcnus
I'ooneel voor rederijkers, het J. Minkman, Arnhem
AUTEURS: Onbckend
Tooneelfonds Laurens van Hulst. K^mipen AU ILURS:
R. Faassen, W. Floto
L'ooiieelstukjes voor dames Blom &: Olivierse,
Culemborg AUTEURS: Th. Hoven, T. Kok,
M. vanjava
Tooneelstukkengescliikt voor R.K.-vnrenigingen,
inrichtingen van onderwijs en huiselijken kring *
L.C.Ci. Malmberg, Nijmcgcn AUTEURS; C'aranza.
E. Labichc, H.J. AUard
Fooneel-hibliotheek Thicme's Bock-en muzickhandel
Zutphen AUTEURS; G.C. vanBalen Blankenjr.
7'..4. V.E.N.U. 's voordrachten-bibliotheek. Monologeii
in proza en poezie Abrahamsoni^ van Straaten,
A'dam AUTEURS: P. Cloquemin.J.B. deGon,
C.Jahn REDACTIE: G.W.C. Wcstenberg
l.'it allewerelddcelen. GeillustreerdeInbliotheek
H. Pyttersen Tz, Sneek AUTEURS: W.L. Alden,
anderen onbekend. REDACTIE: Ant. RculcNz.
I itspanningslectuur voorkatholieken. Historieschromatuieschehuis-bibliotheek (sic) A. van der
Hocven, Amsterdam AUTEURS:Onbckend.
Tijdschrik?
I'aderlandsihe volkshoekjes D. Bolle, Rotterdam
AUTEURS: E. Gerdcs, P. Vergers
1 an Belle's bibliotheek voor Neerlatids katholieken
G.W. van Belle, Rotterdam AUTEURS: Onbekend
[ 'andenHeuvellen VanSanlcnsbibliotheek Vanden
Heuvell &; Van Santen, Leiden AUTEURS:
G. Aimard. Anderen onbekend
I 'ereenigitig voorgoedkoopezotidagscbool-iiilgavcn.
'Capadose' Hovckerenzoon, Amsterdam
AUTEURS; E. Gerdes. Anderen onbckend
I 'erceuiging 'christelijkebibliotheek' G.F. Callenbach,
Nijkerk AUTEURS: A.J.Th.Jonker,
A.J. Hoogenbirk, M.W. MaclaincPont
\'ergeet-mij-niet-bibliotheek G.J. Slothouwer,
Amersfoort AU ituRs: I. van Herdcn. Fenna.
Kinderboekcn?
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Verzameling van Nederlandsche prozastukken naar
tijdsordegerangschikt J.H. GcbhardenComp,
Amsterdam Fragmenten van o.a. J. van
Ruysbroeck, J. Goessen REDACTIE:J. van Vlotcn
Verzameling van tooneelstukken Laurens van Hulst,
Kampen AUTEURS: Onbekend. Titels: Wcg met de
emancipatie! Zonder vrouwen is geen leven.
Vierdeclamatoritims G.H. vanEck, Den Haag
AUTEURS: A. Berlijn, E. Grefe(Zangstukken)
Volksbthliotheek Weytingh & van der Haart,
Amsterdam AUTEURS:J. Cats
Volksbibliothcek, de. Romans en novellen Gebr.
Nobels, Haarlem AUTEURS: Corony, H. Mathers,
R. Voss
Volkshlaadjes P. LosGz., Dordrecht AUTEURS:
Onbekend. Tijdschrift?
Volksboeken en votkssprookjes A.C. Kruseman,
Haarlem AUTEURS: Onbekend
Volkshoekjes Pieters& Co, Maastricht AUTEURS:
W.H. Vliegen
Volkslelterkunde. Uitgegeven door Den Vriend van
Arrnenen Rijken E.S. Witkamp, Amsterdam
AUTEURS: Onbekend
Volks-editie. Keur vati novellen en verhalen uit het
buitenland* Kuypers& van Duyl 's-Gravenhage
AUTEURS: C Rodenback. Overigenonbekend.
REDACTIE: A.J. Speyer Klerk
Volks-lectuur D.H. Fikkert, Amsterdam AUTEURS:
Onbekend.
Voordencoupe* A.W. Bruna&zoon, Utrecht
AUTEURS: L. Stratcnus, F. Montgomery, Th. van
Westhreene
Voordrachten-bibliotheek Schillemans & van Belkum,
Zutphen AUTEURS: Onbckend REDACTIE:
J. A. Holtrop
I'rede-serie Drukkerij'Vrede', Den Haag AUTEUR:
F. Ortt. Essays?
Vroolijke voordrachten, komische scenes, luimige
samenspraken en kamerstukjes D. L. Staal, Haarlem
AUTEURS:Johan, Lodewijk, Leo
Warendorfs novellen bibliotheek* Van Holkema &
Warendorf, Amsterdam AUTEUR: C Alberdingk
Thijm, L. Stratcnus, A. Strindberg
Werken van het Historisch Genootschap, gevestigd te
Utrecht Kemink & zn (M. Nijhoff), Utrecht
AUTEURS: Melis Stoke, C. Huygens
Wilms'moderne bibliotheek Wilms &co, Amsterdam
AUTEURS: H.G. Wells, A. vanGelre, H. Tovote
Zakbibliotheek Dc Erven F. Bohn, Haarlem
AUTEURS: Onbekend
Zak-bibliotheek J.M.J, van Nes, Kampen AUTEURS:
H. Riviere
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ZiUii^endcrjimr^^etijdeti. Verzameld door H. R. Uitg.
mij 'Elsevier'. Amsterdam AUTEURS: Onbekend.
Titels: Lentezangen en schetsen. zomer-. hertst-.
winter- REDACTIE: H . U.
Zan^eti en schetsen Uitg.mij 'Elsevier'. Amsterdam
AUTEURS:J.P. Heijc, P. de Mont. N. Beets. Icdcr
deel hoeft eigcn titel
Zijlstra'skicartieshoekerij R.V. Zijlstra.Joure
AUTRURs: Waling Uijkstra, F. lilccksma,
M.P. Troelstra
Zotidai^shibiiotheck, U'veusbcschrijvingcn ran vrotue
christeticn, tot opwekkini^ & stichtin<^dcr<^emccnfe
W. Becking, Doesbnrg ALTF.L'RS: Onbekend
Tijdsclirift?
Zoiidai^school-boekjes G. MeerburgenGoethals,
Heusden AUTEURS: Onbekend. Literair?
Zotidiij^svertellingen A. W. Sijthoff, Leiden AUTLURS:
E. Gerdcs, Cornelia
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Hct register bevat de namen van personen en instcllingen, alsmede titels van scries, boeken en
tijdschriftcn. Dc Bijiageti en de Lijst van geraadplecgde lilcraluiir zijn hier niet bij inbcgrcpcn. Uit
dc literatuurverwijzingen in de noten zijn allecn dc nanicn van de aangehaalde auteurs opgenomcn.
Aa, F. van dcr, 42
Aarts, C.J., 27
Achilles, log
Adcni in hiillingschap cnz. (Vondel), 198
Adiim Betie (Eliot), 207
Admiral,]. 1', 5y
Adresboek, 67, 82, 90, 92, too
A);<ilhr {\loek), 221
AlbcrdingkThijm,J.A., 99, 148, 170, 171
Albert, A., 97
Alblas,J.B.H.,26
» A L B U M V A N ROMANS EN VERHALEN", 52

Allfiim deruatuur, 203
AlgcifU'cnc bibliotheek, 44
D A L G E M E N E BIBLIOTHEEKa,

WEGLECTUUR", 7 8 , 2 2 1

Bell,J.,48
Bellamy,J., 139, 141, 182
Belle, G.W. van, 55, 61, 221
KATHOLIEKEN, VAN«, 55, 190,

l 8 8 , I94,

199,

201, 202, 20}, 210, 212, 219, ^ ^ 2 , 2 2 3 , ^ ^ ' '

Balsamo, L., 59
Bank,J.Th.M.,28, 168
Bartels, A., 173, 178
Bausinger, H., 27
Bazar, de, 210
Beaumont, S. dc, 116
Bechhold, H., 172
Beck, Baronessc, 139
Beek.J.H. van der, 120
Beer, T. de, 102, 160
Beers, J. van, 183

»BELINFANTE'SGOEDKOOPESPOOR-

»BELLE'SBIBLIOTHEEK VOOR N E E R L A N D S

Allart,J., 44, 60
Almanak voor het schoone en j^oede, 205
Altcna, P., 59
Altick, R., 20, 28, 60, 171, 221
Altman, H., 87, loi
Amorievander Hoevcn, A. dcs, 193
Amsterdammer, det^o
Amsterdiimselie Hermes (Weycrnian), 178
Anbcck,T., 27, 224
AnslijnNz., N . , i l l , 168
Apeldoorn, C.G.L., 178
Arnaud, Baculard d', 46
Arrcnberg, R., 171
Asselijn, T., 142, 147, 148
Bakhuizen van den Brink, R.C., 99, 107, iio,
129, i6y

Beets, N. (Hildcbrand), 54, 61, 79, 99, 123,
124, 125, 131, 136, 174, 198
Beknople geschiedenis der Nederlandsche Ictterfai«i/f (Anslijn), i l l
Bel.J., 27, 224
Belaghelijke intekenaars, 41
Belintante, Gcbr., 221

igi

Bense.J.F., 225
lientley, R., 49
Berg, W. van den, 26, 27, 29, 100, lOi, 168,
ifi9, 170, 173, 182, 222
Bergh, S.j. van den, 74, 98
Bcrgh, L.P.H.C. van den, 115
Bergsma,J., 126, 152, 17J, 175
Bernagic, P., 142
Berncr Convcntic Bond, 207
Berner Conventie, 72, 207, 208, 220
»BEROEMDE ROMANS«, 200,

206

Betuwschenovelien (Cremcr), 84
Bcycrinck, G.j.A., 37
Bihliothcca tttiiversatis, 43
»BLBL10THEEK IN MINIATUURO, 3 7
»BIBL10THEEK TER VERSPREIDING VAN
AANGENAME LECTUUR ONDER DE
KATIIOLIEKENIi, 12
)>BlBLIOTHEEK VAN
IETTERKUNDIGEN«,
xBlBLIOTHEEK VAN

BUITENLANDSCHE
II
BUITENLANDSCHE

SCHRIJVERS«, 182, 210, 2 1 1 , 212, 219, 225
»BlBLIOTHEEK VAN DE 'JONGE G l D S ' « , I93
• BiBLlOTHEEK VAN FRAAIJE LETTERENd,
206, 224
»BlBLIOTHEEK VAN KLASSIEKE NEDERLANDSCHE AUTEURSo,
»BlBL10THEEK VAN

130,132

MlDDELNEDERLAND-

SCHE LETTERKUNDEK, I 1 7 , 134, I 4 4 , 150,

iqCi
lelterkunde (tc Wiiikcl). 176

152.154,162,164

B l a s i u s . J . , 134, 176

» BiBLIOTHEEK VAN NEDERLANDSCHE

Bhu-tnh'zing

DICHTEHS", I 16
"BiBLIOTHEEK VAN N E U L R L A N D S C H E
K L A S S I E K E N « , 143,

van de werken van

W'derlandsche

dichters der negentiende eeuw, 140
B l u s s e & zn en W. van B e r g e n , 4^1, 59

160

Boeken in Nederland ( O v i n k c.a.), 11

»BlBL10THEEK VAN N E U E R L A N D S C H E

Boekhandel

LETTERKUNDEK, IO5, I 50, I 5 I , I79
•iBlBLIOTHEEK VAN N E D E R L A N D S C H E
SCHRIJFSTERS«, 2 3 , 70, 89, igb, 201, 202.
20jl, 210, 211, 212, 211, 2 I 4 , 21 8, 219, 222,

en hibliographie

67
Boekhandelaar,

(v.d. M c u l c n ) . 6 3 .

ot het welbetaald h^indschrift. de,

( B i n g e r ) , 109
B o e k h o l t , P . T h . F . M . . en B o o y , E . F . dc, yy

223, 226

Boekzaal,

»lijBLK)THEEK VAN N E D E R L A N D S C H E

93

B o e r , P. d e n , 99

SCHRIJVERSB, 75, 88

Boerekerniis ( R o t g a n s ) , 157

"BiBLIOTHEEK VAN N E D E R L A N D S C H E

B o e s , K., 79

LLTTERKUNDE", I I 5
iiBlBIlOTHEEK VAN VOLKSVOORDRACH-

B o g a e r s , A., 99
B o g a c r t s , H . , 97

TEN«, 85
» BiBLIOTHEEK VAN VREEMDE SCHRIJ VLRS«,

B o h n , D e E r v e n F., 70, 72, 89, 96, y8, 132,
134,

158
iiBlBLIOTHEEK VOOR CIIRISTELIJKE

174-176, 180, 181, 197, >02. 20), 209,

2 1 1 , 2 1 3 , 222-227

I rCTUUR«, 210, 21 I, 212

B o h n , P . F . , 9 8 , 170

"BiBLIOTHEEK VOOR DAMES", I96

Boitct. R.. 39

"BiBLIOTHEEK VOOR HET HUISGEZIN", 78

Bolle, D . , 80, 100, 102, 199

"BiBLIOTHEEK VOOR HOOGEHE BUHGER-

B o o n , N . J . , 85, 101, 134, 224, 225

SCHOLEN", 100

"BOON'S

LETTERKUNDIGE

BIBLIOTHEEK«,

"BiBLIOTHEEK VOOR REDERIJKERS" , I42
"BiBLIOTHEEK VOOR REINER LEVEN«, 12

B o o n - D c G o u w , A., loi

"BiBLIOTHEEK VOOB SCHOOL EN HUIS«, 225

Borchgravinne

"BiBIIOTHEEK VOOR SCHOOL EN VOLK«,

B o r g c r , E . A . , 109, 140

van Vergi, 117

Bosboom-Toussaint,

211, 212, 216, 225

A . L . G . , 75, 9 9 , 187,

192, 199, 202, 219, 231

"BiBLIOTHEK MODERNER DEUTSCHER
LlTERATUR«, 207, 210

Bosch K e m p e r , J . de, 193

Bibliotheqtie ancienne et moderne, 44

B o s c h , J . H . van d e n , ti2,

iij,

11.). 146-148,

151, 1 6 0 , l y o , 174-179, 181

b i b l i o t h c q u c b l c u c , 28, 35, 176, 183
Bibliotheqne choisie, 44

B o u r d i e u , P . , 29

"BiBIIOTHEQUEDE CAMPACNEu, 44, 48

Bouwstolfen

voor eengeschiedeiiis

/.../

boekhan-

del, 132

"BiBLIOTHEQUE E L S E V I R I E N N E O , 207

B r a a m . J . van. 58

"BlBIIOTHEQUE FRANgAISE«, lOy

Bibliotheqne universelle, 44

B r a c h c s , E., 26, l o i , 176

"BiBLIOTHEQUE UNIVERSELLE DES

Brantmarsch,

r/cr ( B j o r n s o n ) , 195

B r c d e r o , G . A . , I 15, 142, 147, 165, 178, 232

liO.MANS", 37, 58

liiibcl. 76

B r e m e r . F., y8

"BljnRAGEN TOT DE GESCHIEDEMS [.. . |

B r i n k , J. ten, 9 9 , 144. 145, 146, 151, 161, 165,
168, 175, 179, 198, 222, 224

BOEKHANDELn, 172
Bildcrdijk, W . , 53, 99, 106, n o , 112. 122,

Brinkman's

catah\iius,

Bingcr, M . H . , 168

"BRITISH POETS«,

Binger, G c b r . , 122, [97

B r o c k h a u s , F. A . , 197

Biographisdi

ivoordenboek.

37, 96, l o i , 112, 169,

171, 179, 200, 204, 220, 223

[41, 146, 151, 171

178

48

B r o e c k e , A . M . van den, 84

Bizet, N . . 47

B r o u w c r , H . , 23 1. 2T,}

B j o r n s o n , B . , 195

B r u g g i n k , J. c.a.. 169

Blaas, P . B . M . , 168
Bh^dziiden uit degescliiedenis

B r u g m a n s . I.J., 100
der Xederlandse
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B r u n a , A . W . , 8 i , 207
B r y , C . C . , 17, 18, 2 1 , 27
Buchreihen {Bry), 17
B u c k , H . d e , 171
B u i s m a n . J . , 60
x B u i T E N L A N D , HET«, (Gcbr.
2 0 0 , 206, 210, 212

Kraay), 64,

C o s t a , I. da, 6 7 , 75, 99, 136, 146, 198
Costelick mal en voorhont ( H u y g c n s ) , 126
C o s t e r , S., 130, 142, 149
C o s t e r , L . J z n . , 169
C o t t a , J . F . , 19, 2 1 , 118, 172
C o u c g n a s , D . , 27

C r a m e r , N . A . , 131, 170, 174, 175, 177, 178
C r a m e r , A . , 168
C r e m e r , J . J . , 6 7 , 75, 8 4 , 9 9 , l O i , 198, 2 0 5 , 2 2 3
xBuiTENLANDSCHE KLASSIEKEN", 7 4 , 120, C r o l , J . P . , 5 6 , 6 1 , 1 8 7 , 2 2 1
121, 129-133, 1}S, 159, 143, 148, 149, 153, D a a l b e r g , B . , 182
D a l e , J . H . van, 173
156-159, 164, 168, 174, 175, 179, 182
»BUITENLAND, HET", (v. EglllOnd), 55, 200,
214

B u i t e n r u s t H e t t e m a , F . , 152, 170, 174-/79

» D A M E N - B I B L I O T H E K « , 52

B u n y a n , j . , 2 1 1 , 212
B u s k e n H u e t , C , 9 9 , 148, 202, 2 1 3 , 226
B u s k c n H u e t , A., 199
B u y s D z n , D . , 102

D a n t e A l i g h i e r i , 168
D a r n t o n , R . , 26, 27
D a r w i n , C h . , 26
D a u d e t , A . , 207

B y r o n , L o r d G . N . G . , 54, 119, 207

D e k e n , A . , 47, 124, 134, 146, 158, 166, 173,

C.H.

Bohn en zijn opvolgers, 27

175

» C A B I N E T LIBRARY", 46

" D E R T I G C E N T S - B I B L I O T H E E K " , 200

" C A B I N E T D E F ^ E S « , 48

D e v e n t e r , I . C . van, 120

» C A B I N E T S B I B L I O T H E K « , 52

" D I A M O N D C L A S S I C S " , 69

C a h a i s , G . M . , 46, 52
CafeufiM/a (Kalidasa), 181

Dichtwerken van W.J. van Zeggelen, de, 75
Dichtwerken (Da C o s t a ) , 6 7
C a l c a r , E. van, 196, 202, 203
D i c k e n s , C h . , 139
C a l l c n b a c h , G . F . , 193, 222
Didot, F.,66
Cameraobscura (Beets), 13, 131
Dijk, M . van, 6 1 , 226
C a p p , B . , 57
Dijkstra, C , , 8 i
C a t s , J . , 3 3 , 5 1 , 7 6 , 104, 105, 109, 115, 120, Ditis 'tspel van denheiligen sacramente, 150, 171
1 4 1 , 143, 157, 168, 179
DitsijnXgoedebocrden(Veimjs),
147, 178
Cazden, R.E.,28
Dokter Helmond en zijn vrouw ( C r e m c r ) , 198
C e l e s t i n e - zie C . v a n Rees
Dompertje, het, 190, 221
C h a l m o t , J . A . de, 44
D o n g c l m a n s , B . P . M . , 26, 29, 60, l o i , 221
C h a m b e r s , W . , 25
» D O R D T S C H E V O L K S BIBLIOTHEEK", 85
C h a p m a n , J . , 27
D o u w e s D c k k c r , m e v r . , 137
C h a r p c n t i e r , G . , 194, 222
» D R I E DICHTERS", I 2 7 , I 3 0 , I 3 2 , I 3 3 , I 5 9 ,
C h a r t i e r , R . , 2 8 , 58, 176
177
C l a u d i u s , M . , 138
» D R U T E N EN BLEEKERS G O E D K O O P E
Cleef, G c b r . van, 173
BIBLIOTHEEK VOOR ALLE STANDEN,
C o h e n , G c b r . E . & M . , 6 2 , 7 5 , 9 5 , 9 9 , 102,
VAN", 195, 224, 227

B C O N T E S C H O I S I E S " , 208

D r u t e n en Bleeker, v a n , 194, 196
D u f o u r & C i e , G . , 66, 9 7
Duijl, H . van, 89, 94, 189, 218
D u m a s , A . , 190
D u y m , N . , 40
D y s e r i n c k , J . , 175
E. B z . , S . , 2 2 6
Ebers, G . , 8 6

"CONTEURS M O D E R N E S " , 2 0 8

» E C H O D E R B E S T E BUITENLANDSCHE

177
C o l e n b r a n d e r , D . , 171
C o l i n e s , S. de, 34
nCOLLECTION OE BRITISH AUTHORS", 49,
66, 119, 121
C o n c o r d i a , 182
Constable, A., 48

C o n t z e & O v e r b r o c k , 52
C o n w a y , H . , 206
C o o l , m e j . , 224
C o r n e h a , 224

SCHRIJVERS, DE", 57, 187
ECO, U . , 2 2 I
" E D I T I O N S STEREOTYPES", 66

E e d e n , F. v a n , 147, 178, 197
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E c g h e n , 1. van, 42, 5y

Frank. M . C . , 203

Hen tocht naar Sedan (Laurillard), 203
Hens christetis reize ( B u n y a n ) , 211

F r a n k c n . J . C 182
Frijlink, H . , 174

Effen.J. van, 115, 134, 141, 15S. 160
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