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Voorwoord

Het onderzoek dat aan dit boek ten grondslag ligt, werd verricht in
de jaren 1981-1987, de periode waarin ik werkzaam was als weten-
schappelijk assistent binnen het Werkverband Literatuursociologie
van de Katholieke Hogeschool Tilburg/Katbolieke Universiteit Bra-
bant. Sinds de oprichting van de Tilburgse letterenfaculteit hebben
de leden van dit werkvetband studie gemaakt van allerlei instanties
uit de wereld van het boek en van de literatuur, zoals de literaire
kritiek, de uitgeverij, de academische literatuurwetenschap, lite-
raire tijdschriften, het lees- en literatuuronderwijs op school, het
lezerspubliek, de openbare bibliotheken, het prijzenstelsel en de
Vereniging van Letterkundigen, de Nederlandse belangenvereni-
ging van auteurs.
Het is voor mij inspirerend geweest om deel uit te maken van een

gezelschap met een gezamenlijke, sociaalwetenschappelijk ge-
kleurde onderzoeksbelangstelling rond de diverse fenomenen van
het literaire veld, en ik heb er ook voor mijn eigen studie van de
Wereldbibliotheek en Ontwikkeling/De Arbeiderspers mijn voor-
deel mee kunnen doen. In een gevorderd stadium van mijn arbeid
kon ik in het bijzonder profiteren van de op- en aanmerkingen van
Piet Mooren en Cees van Rees bij bet onderzoeksverslag.
Een speciaal woord van dank zou ik willen richten aan mijn pro-

motor Hugo Verdaasdonk, die als hoofd van het genoemde Werk-
verband Literatuursociologie mijn voornaamste begeleider is ge-
weest. In de aanloopfase van het onderzoek werd ons beiden duide-
lijk, dat het aangetroffen archiefmateriaal een kolossale hoeveel-
heid onderzoeksgegevens zou opleveren, die bovendien volkomen
verbrokkeld van aard zou zijn. Bij het uitwerken en verfijnen van de
probleemstelling fungeerde Hugo Verdaasdonk voortdurend als een
zeer kritische gesprekspartner met een eigen stijl. Op mijn vorde-
ringen kwamen commentaren die hout sneden, en tegelijkertijd wist
hij zowel nieuwe gezichtspunten aan te dragen als de afperking naar
onderzoeksobject en onderzoeksvragen te bewaken die onder de
gegeven omstandigheden noodzakelijk was. Ik meen dat hij hierbij
een gelukkige middenweg heeft gevonden voor het dilemma waar-
voor in zekere zin iedere promotor zich geplaatst ziet: vanuit wel-

5



omschreven eigen onderzoeksopvattingen een stimulerende intellec-
tuele inspiratie bieden, maar tegelijk degene die het onderzoek ver-
richt volledige vrijheid van handelen te laten, zonder dat die vrijheid
ooit tot vrijblijvendheid wordt.
Een omvangrijk onderzoek als dit is alleen te realiseren met steun

van vele anderen. Een onmisbare voorwaarde was de loyale mede-
werking die ik in de fase van het verzamelen van onderzoeksmate-
riaal van tal van instanties kreeg: van de leiding en de medewerkers
van achtereenvolgens uitgeverij J.H. Debussy/H.J.W. Becht/We-
reldbibliotheek, uitgeverij De Arbeiderspers, de centrale biblio-
theek en de Letterenbibliotheek van de KHT/KUB, het Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis, de Bibliotheek van de VBBB, het
Letterkundig Museum respectievelijk alle betrokken rechthebben-
den die hun toesternming gaven voor het raadplegen van de rele-
vante archiefstukken. Bij het ordenen en verwerken van de onder-
zoeksgegevens kreeg ik steun van Albert Biesheuvel, Evert-Jan
Hoogerwerf, Jan Verhoeven, Suzanne Janssen, Marc van Brunschot
en Erna van Poppel die als student-assistenten aan de Tilburgse
Subfaculteit Letteren voor kortere of langere tijd bij het onderzoek
betrokken waren. Methodologische en onderzoekstechnische advie-
zen ontving ik van Roeland van Hout, in een later stadium van Henk
Kempff en Gerard Seegers. Van de medewerkers en medewerksters
van het Bureau van de Subfaculteit Letteren die een bijdrage lever-
den noem ik Loek Hilgers, die een aantal zakelijke aspecten van het
project behartigde, en Mariette Deenen-Nellen, Janneke Timmer-
mans-Scholten, en Gonnie de Rooy, die allen delen van het ma-
nuscript in zijn verschillende stadia hebben getypt. In het bijzonder
wit ik Gwen van Duyvenbode bedanken, die bij de produktie en
technische afwerking van het manuscript veel werk heeft verzet. In
de eindversie van het onderzoeksverslag kon ik nog op tal van pun-
ten verbeteringen aanbrengen op grond van een aantal kritische
commentaren: Jan van Doggenaar en Hein Leemans namen de be-
drijfseconomische aspecten van het onderzoek onder de loep, Jan
Bank maakte kanttekeningen vanuit de historische discipline, en de
heren Reinold Kuipers en Jaap Aleva bekeken delen van de tekst
door de bril van de ervaren uitgever. De laatste ben ik tevens erken-
telijk voor zijn inspanningen om de verspreidiog van dit boek onder
een groter publiek mogelijk te maken. In de slotfase corrigeerde
Pieter Nieuwint de Engelse samenvatting, en Marijke Munnichs ver-
richtte een omvangrijke tekstredactie, die de leesbaarheid van het
eindverslag ten goede kwam.
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I. Inleiding en probleemstelling

1 WERELDBIBLIOTHEEK(1905- 1939) ENONTWIKKELING/
DE ARBEIDERSPERS(1916- 1939)

Twee vooroorlogse Nederlandse uitgeverijen vormen het voorwerp
van deze studie. De eerste is de Maatschappij voor Goede en Goed-
koope Lectuur. Onder de beter bekende naam Wereldbibliotheek
heeft deze uitgeverij tussen 1905 en 1940 een fonds van ruim 1300
titels opgebouwd: romans, dichtbundels, toneelstukken en een
groot aantal non-fictiewerken.' De eerste, lange naam duidt al aan
welke bijzondere doelstelling ze daarbij had: het verspreiden van
goedkope boeken onder een nieuw publiek dat tot die tijd nauwe-
lijks deel had in de leescultuur. De Wereldbibliotheek zocht dat
publiek in de onderste laag van de middenklasse (onderwijzers,
kleine ambtenaren, zelfstandigen), in de arbeidersklasse en op het
platteland. Om die nieuwe lezers te bereiken probeerde ze andere
kanalen te scheppen dan het gebruikelijke: de boekhandel.

De tweede uitgeverij die aan bod komt is de NV Boekhandel en
Uitgeversmaatschappij Ontwikkeling, opgericht in 1916 en in 1929
voortgezet als boekenafdeling van de NV De Arbeiderspers. Ont-
wikkeling werd gesticht door de Sociaal-Democratische Arbeiders-
partij in Nederland (SDAP).In de periode 1916-1940bracht ze het tot
ruim duizend uitgaven. Daaronder waren veel partijgescbriften en
verkiezingsbrochures. Maar net als de WB bracht deze SDAP-uit-
geverij ook verhalend proza, poezie, toneel, populair-wetenschap-
pelijke werken en allerlei andere soorten boeken. Beide uitgeve-
ri jen hadden voor een groot deel dezelfde publieksgroepen voor
ogen, gelet op het karakter van de snxe-achterban en de bevolkings-
lagen waarop de partij zich daarbuiten richtte.

In deze studie worden de wijzen waarop Wereldbibliotheek en
Ontwikkeling/De Arbeiderspers hun opzet tot spreiding van het
boek onder die nieuwe lezers probeerden te verwezenlijken verge-
leken. Onderwerp en aanpak van deze studie zijn geinspireerd door
tweeerlei belangstelling. In de eerste plaats belangstelling voor de
uitgeverij: hoe werken uitgeverijen, en hoe is interessant onderzoek
daarnaar op te zetten? Hiermee sluit deze studie aan bij recente
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discussies in de (empirische) literatuurwetenschap en de kunst- en
literatuursociologie, zoals we nog zullen zien. In de tweede plaats
belangstelling voor het element van cultuurspreiding, van culturele
emancipatie in de aspiraties van beide uitgeverijen.
Spreiding van kunst en cultuur onder brede lagen van de bevol-

king werd na de Tweede Wereldoorlog een officiele doelstelling van
het cultuurbeleid van de Nederlandse overheid (zij het met wisse-
lend succes). 2 Voor de leescultuur betekende dat aanvankeli jk
vooral steun aan de bibliotheken, later is het meer gaan omvatten.
Door ondersteuning van schrijvers via het Fonds voor de Letteren,
het subsidieren van literaire tijdschriften en het verstrekken van
opdrachten trachten de verschillende overheden heden ten dage
blijvend een breed aanbod te garanderen. Ze stimuleren de lees-
cultuur door bijdragen aan de plaatselijke openbare bibliotheken,
de provinciale bibliotheekcentrales en het Nederlands Bibliotheek
en Lectuur Centrum (NBLC), aan de stichting Schrijvers School
Samenleving, aan literaire manifestaties, en door samenwerking met
andere instellingen voor boekpromotie.
Voor 1940 was nauwelijks sprake van een cultuurspreidend kunst-

beleid van de overheid, en dan zeker niet met betrekking tot het
boek. Wat er wei gebeurde kwam bijna uitsluitend voort uit het
particulier initiatief en was daarom vaak religieus of levensbeschou-
welijk verzuild. De Wereldbibliotheek en Ontwikkeling/De Arbei-
derspers traden op de voorgrond als twee uitgeverijen van niet-
confessionele signatuur, die het boek daadwerkelijk een bredere
verspreiding gaven. De laatste jaren is er regelmatig journalistieke
aandacht geweest voor de inspanningen van de Arbeiderspers en
vooral van die van de WB. Nader archiefonderzoek en analyse van de
boekenfondsen maakten het mogelijk in de onderhavige studie dit
beeld te verhelderen.
Naar aanleiding van het programma van de twee uitgeverijen

komt hier ook de discussie ter sprake, die rond de eeuwwisseling
binnen de socialistische beweging ontstond rond het thema van de
cultuurspreiding en de 'verheffing' van de arbeiders. Kon men er-
mee volstaan de' gevestigde 'burgerlijke' kunst en cultuur voor de
arbeiders toegankelijk te maken? Of moesten er ook politieke eisen
worden gesteld aan de te spreiden cultuur? In de jaren zestig en
zeventig herleefde de belangstelling voor het vooroorlogse cultuur-
debat binnen de socialistische beweging, voor de klassieke marxis-
tische teksten en voor de literatuurtheorie en -praktijk van de ver-
schillende stromingen van socialisme, communisme, links-socia-
lisme en anarchisme. De laatste jaren is deze belangstelling enigs-
zins verschoven van de theoretische en ideologische debatten naar
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een empirische studie van uitgeverijen, pers, bibliotheken en boe-
kenclubs die (al dan niet in directe relatie met de arbeidersbewe-
ging) cultuurverspreiding tot doel hadden. Ook deze studies hebben
inspiratie geleverd voor het onderhavige onderzoek en zijn voor
zover mogeli jk benut voor het preciseren van de vraagstelling ervan.
De opzet van dit boek is als voIgt. In hoofdstuk I komt eerst ter

sprake in hoeverre recente discussies over een empirische literatuur-
wetenschap en een institutionele kunst- en literatuursociologie aan-
knopingspunten bieden voor een vruchtbare vraagstelling voor on-
derzoek naar uitgeverijen. Een aantal literatuurwetenschappelijke
discussies alsook geschriften over uitgeverijen passeert de revue.
Daama komt bestaand onderzoek rond initiatieven tot cultuursprei-
ding en culturele emancipatie aan bod. Aan het eind voIgt op basis
van deze twee polen van het onderzoek een korte samenvatting van
uitgangspunten en probleemstelling. Hoofdstuk II behandelt de
Wereldbibliotheek, hoofdstuk III Ontwikkeling/De Arbeiderspers.
In hoofdstuk IV worden de bevindingen rond de beide uitgeverijen
met elkaar vergeleken. Dan komt ook aan de orde in hoeverre de
bereikte conclusies van betekenis zijn voor uitgeverij-onderzoek in
het algemeen.

2 HET PLEIDOOI VOOR EEN EMPIRISCHE LITERATUURWETENSCHAP

De literatuurbeschouwing heeft in het verIeden weinig aandacht ge-
had voor de uitgeverij als voorwerp van studie. Zij komt soms ter
sprake in publikaties (in de marge van de literatuurwetenschap)
over het 'literarisches Leben', 'la vie litteraire': het bredere klimaat
waarin de literatuur in een bepaald tijdvak gedijt. Een Nederlands
voorbeeld hiervan is G. W. Huygens' De Nederlandse auteur en zijn
pub/iek uit 1946.3De uitgeverij kwam ook een enkele keer zijdelings
aan bod binnen de literatuurgeschiedschrijving of in studies van
literaire stromingen (bij voorbeeld uitgeverijen die zich nauw ver-
bonden met een literaire stroming of groep).
De literatuurbeschouwing als geheel omvat een bonte schakering

van onderzoekstradities en studie-objecten. Tot die laatste beho-
ren niet aileen literatuurgeschiedenis en literaire stromingen, maar
ook auteursbiografie, poetica's en literaire theorieen uit het verle-
den. Bovendien heeft de literatuurbeschouwing voortdurend nieuwe
theorieen voortgebracht over de aard van het literaire werk en over
de wijze waarop het zou moeten worden geanalyseerd. Een centrale
plaats werd daarbij ingenomen door de analyse en interpretatie van
het afzonderlijke auteursoeuvre of van individuele literaire teksten.
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Vaak werden die ontleend aan het bestand van 'grote' auteurs en
werken uit de gevestigde literaire canon van de nationale of de
wereldliteratuur.
De jaren zeventig gaven een bezinning op de taakstelling en de

werkwijze van de literatuurwetenschap te zien, die leidde tot het
voorstel om deze opnieuw te definieren als empirische wetenschap.
Deze bezinning kwam voort uit een aantal bedenkingen tegen de
overheersende praktijk van tekstinterpretatie in de gangbare litera-
tuurbeschouwing. Door nadrukkelijke aandacht voor de 'grote'
werken van de literatuur gebeurde bet, dat van beroemde literaire
teksten meerdere lijvige interpretaties van verschillende onderzoe-
kers voorbanden waren.
De Amerikaan Weitz inventariseerde enkele tientallen verschiJ-

lende interpretaties van Shakespeares Hamlet. Hij stelde vast, dat
uiteenlopende interpretaties die zich als wetenschappelijk voor-
deden, hetzij heel verschillende vragen opwierpen, hetzij op de-
zelfde vragen heel verschillende antwoorden gaven. Weitz vroeg
zich af, hoe al deze uiteenlopende interpretaties zich tot elkaar en
tot de oorspronkelijke tekst verhouden. 4
Pasternack sprak in dit verband van interpretatiepluralisme en

ging na, op welke manier daarvoor rechtvaardigingen werden gege-
ven in verschillende literatuurbescbouwelijke benaderingen: de her-
meneutische, de fenomenologische, de historisch-materialistiscbe,
de semiotische en de structuralistische aanpak." Hij vond dat de
geleverde motivaties voor dit interpretatiepluralisme op gespannen
voet staan met de kennistbeoretische en methodologiscbe eisen
van controleerbaarheid en falsifieerbaarheid van wetenschappelijke
onderzoeksresultaten, die de modeme wetenschapstbeorie stelt.
Methodologische kritiek in deze geest richtte rich bovendien

tegen het ontbreken van een expliciete theoretische basis of een-
duidige vraagstelling, bij voorbeeld te onderzoeken door het toetsen
van welomschreven hypothesen over de betekenis van teksten. De
hermeneutiek (als methode die de analyse en interpretatie van lite-
raire teksten een wetenschappelijk fundament moest geven) riep
daarbij in het bijzonder bedenkingen op. In deze benaderiog staan
immers niet zozeer wetenschappelijke eenduidigheid en controleer-
baarheid voorop, alsweI autoriteit en subjectieve overtuiging. Door
het concept van de dialoog tussen tekst en interpretator tot basis-
principe van de tekstinterpretatie te maken, werkt ze de 'Subjekt-
Objekt-Konfundierung' in de hand (aldus de kritiek): het door el-
kaar laten lopen van het domein van de onderzoeker als subject, en
dat van de tekst als voorwerp van interpretatie." Dit maakt het
onmogelijk, zo werd gesteld, om aan de methodologische eis te
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voldoen van scheiding tussen object-taal en meta-taal, tussen de taal
van de tekst in studie (die bee1dend, onduidelijk, dubbelzinnig kan
zijn) en de taal van de wetenschappelijke analyse van de tekst (die
systematisch en eenduidig zou moeten zijn).

Buiten deze methodologisch georienteerde kritiek op de herme-
neutische tekstinterpretatie in de literatuurwetenschap had de stro-
ming van de 'Kritische Germanistik' binnen de Westduitse studen-
tenbeweging (eind jaren zestig) het bezwaar dat het om een elitaire
benadering ging. Aan de ene kant richt deze benadering zich alleen
op de 'hoge' literatuur, gelezen door een kleine maatschappelijke
bovenlaag, aldus het verwijt. Aan de andere kant legt ze de nadruk
op de 'Einfuhlung', in de tekst, die mogelijk zou worden gemaakt
door de aangeboren culturele en esthetische begaafdheid en de
brede belezenheid van de onderzoeker. Ze maakt zo de literatuur-
studie tot een specialisme van een kleine elite van ingewijden, voor
anderen moeilijk na te volgen of te controleren.

Rond 1970 deed als nieuwe literatuurbenadering de receptie-
esthetica haar intree. Zij presenteerde zich aanvankelijk niet zozeer
aIs kritiek op, maar als aanvulling van de tekstgerichte hermeneu-
tische traditie. Literaire teksten worden in verschillende perioden
door verschillende lezersgroepen op uiteenlopende wijzen gelezen
en gewaardeerd, zo stelde men vast. Daarom kwam er aandacht
voor de historische bepaaldheid van afzonderlijke tekstrecepties en
daarmee voor de lezer. Voor een deel van de onderzoekers die deze
weg insloegen, gaf dit gezichtspunt tevens aanleiding de methodolo-
gische eisen aan de bestudering van die uiteenlopende recepties te
verscherpen en naar andere methoden dan de hermeneutische te
zoeken. In de jaren zeventig verscheen een reeks van publikaties,
waarin het theoretische en methodologische onderzoek van de lite-
ratuurwetenschap wordt verfijnd en het deb at tussen hermeneu-
tische en niet-hermeneutische standpunten wordt voortgezet. 1

De verwachtingen jegens de linguistiek als instrument voor de
verwetenschappelijking van de literatuurwetenschap leidden tot een
opleving van de linguistisch gerichte literatuurstudie." Daar ligt de
opvatting aan ten grondslag dat het literaire iets 'taligs' is, dat empi-
risch-linguistisch is te onderzoeken. Door dit type onderzoek wor-
den de mogelijkheden van een empirisering van de literatuurbe-
schouwing verkend. In publikaties als die van Groeben (1977),
Viehoff (1981) en Schmidt (1980 en 1982) worden uit deze discussie
consequenties getrokken. Zoals Van Dijk dat al eerder in zijn werk
over literaire tekstgrammatica's had gedaan, houden ook deze
auteurs een pleidooi voor het standpunt dat de literatuurbeschou-
wing aansluiting moet zoeken bij het theoretische en methodolo-



gische kader van de empirische wetenschappen. Zo zou ze een ex-
pliciete theoretische basis kunnen verwerven en kuooen beantwoor-
den aan de methodologische eisen van gefundeerdheid en intersub-
jectieve controleerbaarheid van opgedane kennis. Dit zou gestalte
krijgen door het ovememen van de hypothesenvormende en -toet-
sen de werkwijze van de empirische sociale wetenschappen. Groe-
ben en Schmidt benadrukken daarbij beiden het onderscheid tussen
het deelnemen aan het literaire systeem (als schrijver, criticus of
essayist) en de studie van het literaire systeem (als onderzoeker). Dit
onderscheid zou tevens tegemoet komen aan de methodologische
eis van de scheiding van subject en object respectievelijk van object-
taal en meta-taal. 9

Het verschijnen van programma's als bovengenoemde voor een
empirisch-sociaalwetenschappelijk georienteerde literatuurbeschou-
wing betekent niet dat de eerder vermelde bonte schakering aan
onderzoekstradities en -richtingen in de literatuurwetenschap ver-
dwijnt. WeI scheppen deze programma's intemationaal een orienta-
tiepunt voor onderzoekers die deze aanpak met eigen studies willen
verkennen. Een essentieel onderdeel ervan is de opvatting van lite-
ratuur als communicatie.
Deze opvatting verbreedt het object in twee opzichten. Zij vestigt

de aandacht op mensen en instellingen die met de materiele en
immateriele produktie en verspreiding van literatuur te maken heb-
ben (schrijvers, uitgeverijen, literaire kritiek, onderwijs, biblio-
theek enz.). Tevens vestigt ze de aandacht op andere tekstsoorten
dan aIleen de Iiteratuur voor een select lezerspubliek. De receptie-
esthetica had al gewezen op de historische bepaaldheid van uiteen-
lopende tekstrecepties en waarderingen in verschillende perioden.
Vanuit empirisch gezichtspunt treedt het per definitie sociale be-
paald zijn in plaats en tijd van opvattingen over 'literairheid' en
literaire waardeoordelen op de voorgrond. Wanneer men het idee
van een immanente literairheid relativeert (als zou de literaire tekst
een inherente kwaliteit bezitten die hem tot tijdloze literatuur
maakt), leidt dit ook tot relativering van het gezag van een culturele
elite die haar artistieke voorkeur pleegt te laten doorgaan voor de
legitieme kunst en literatuur.
Schmidt noemt als sleutelbegrippen in de empirische literatuur-

studie de term en conventie, consensus en socialisatie. 10 Bij het eerste
begrip gaat het om vragen als: welke algemeen aanvaarde opvatting
heerst er in een bepaalde periode over wat weI of Diet als literatuur
wordt bestempeld, en wat wordt ais de geeigende leeswijze van
literaire teksten beschouwd? De tweede term hangt samen met
kwesties als: wat is precies de aard van de sociale overeenstemming
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over welke teksten of auteurs voor literair doorgaan, en hoe komt
die gezamenlijke opvatting tot stand? Bij het derde begrip valt te
denken aan de wijze waarop de normen en waarden rond wat als
literatuur wordt beschouwd en het lezen daarvan worden overge-
dragen, en hoe de letterkundige scholing van nieuwe lezers haar
beslag vindt.
In het licht van de eerder genoemde literatuurwetenschappelijke

debatten claimen de bovengenoemde pleitbezorgers van een meer
empirische literatuurbeschouwing, dat deze in drie opzichten een
stap vooruit zou kunnen betekenen. Verwetenschappelijking van de
literatuurbeschouwing zou haar positie onder andere wetenschap-
pen verstevigen. Wie zich bij het formuleren en toetsen van deel-
onderzoeksvragen aan de methodologische minimum-eisen zou
houden, zou rechtstreeks aan het literatuurwetenschappelijk onder-
zoek deel kunnen hebben, wat het elitaire karakter ervan zou ver-
minderen. Minder elitair zou de literatuurbeschouwing ook kunnen
worden door de aandacht voor andere tekstsoorten dan aIleen de
'hoge' literatuur (zoals jeugdboeken en niet-literaire fictie) en door
het relativeren van de artistieke waarde die de 'hoge' literatuur als
vanzelfsprekend zou bezitten. Tegelijkertijd zou de literatuurstudie
aan maatschappelijke relevantie kunnen winnen door de blik te rich-
ten op wat er in diverse bevolkingsgroepen daadwerkelijk wordt
gelezen, en door een meer afstandelijk-kritische houding ten op-
zichte van overgeleverde culturele waarden.
Het empirische onderzoek rond literatuur laat tot dusver zien dat er,
ondanks een globaal gedeeld uitgangspunt, in de praktijk verschil-
lende accenten worden gelegd en dat er uiteenlopende opvattingen
leven over de concretisering van de diverse beginselprogramma's. Ik
belicht hier drie punten van discussie. Ten eerste: moet de opbouw
van een empirische literatuurwetenschap beginnen met de construe-
tie van een omvattend theoretisch kader of vanuit beperkte concrete
onderzoeksvragen? Schmidt verdedigt het eerste standpunt. Hij pre-
senteert zo'n kader, waarin het accent ligt op de wetenschapstheore-
tische fundamenten van een empirische literatuurwetenschap (ELw)
en Ievert een omvattend theoretisch model, waarbinnen vier gebie-
den (literaire produktie, bemiddeling, receptie en verwerking) wor-
den onderscheiden.!' Hij geeft in grote lijnen aan hoe traditionele
onderzoeksvragen van de literatuurbeschouwing (rond literatuur-
geschiedenis, literatuursociologische en literatuurpsychologische as-
pecten, literatuurkritiek en -onderwijs) empirisch zouden kunnen
worden benaderd." Een en ander biedt echter weinig meer dan een
abstract kader, waarbinnen de diverse onderdelen van het werkter-
rein van de ELWten opzichte van elkaar worden afgeperkt. Het

19



eigenlijke onderzoek binnen elk van die deelterreinen moet dan nog
beginnen. Literatuuroverzichten van reeds verricht onderzoek wij-
zen erop, dat de meeste onderzoekers er de voorkeur aan gaven met
kleinere, concrete onderzoeksvragen te beginnen; enkele malen
wordt deze aanpak principieel als uitgangspunt gekozen. 13

Een tweede discussiepunt betreft de strengheid waarmee men het
analytische wetenschapsfilosofische paradigma, respectievelijk de
methodologie van de empirische wetenschappen tot model voor de
literatuurbeschouwing maakt. Hier speelt de vraag in hoeverre bin-
nen zo'n kader heel andere benaderingen kunnen worden ingepast
(bi j voorbeeld marxistische theorieen over de literaire produktie).
Sterk uiteenlopende accenten liggen er bij het tot dusver uitge-
voerde onderzoek in de keuze van de empirische disciplines waarin
de literatuurwetenschap steun zou moeten zoeken (communicatie-
wetenschappen, sociologie, psychologie, economie).
Een derde punt waarover de opvattingen uiteenlopen betreft de

plaats van de tekstanalyse in een geempiriseerde literatuurweten-
schap. Groeben onderscheidt in een overzicht van de empirische
literatuurstudie uit 1981 drie standpunten, waarbij hij zichzelf in een
middenpositie plaatst. Aan de ene kant acht hij zich geflankeerd
door de positie die binnen een in wezen hermeneutische vraagstel-
ling gebruik wil maken van empirische methoden ter ondersteuning
van de tekstinterpretatie. Zijn eigen aanpak bestempelt Groeben als
een empirische reconstructie van de klassiek-hermeneutische bena-
dering. Deze zou eerst een aantal deelhypotbesen moeten opstellen
over een tekst in de trant van: 'De tekst T heeft in de dimensies van
de beeldstructuren (embleem, topos, metafoor, allegorie, symbool)
en de thematologie (motief, karakter, fabel, thema, idee, mythe
etc.) voor lezersgroep LG de betekenis TB.>I4 In een volgende stap
zouden deze en andere hypothesen over de tekst moeten worden
getoetst met behulp van zogenoemde materiaalobjectieve en bete-
kenisgeorienteerde beschrijvingsprocedes. Zo zou men moeten kun-
nen aanwijzen, welke van de uiteenlopende tekstrecepties van
'hoge' kwaliteit, aanvaardbaar of inadequaat zouden zijn. Aan de
andere kant acht Groeben zich geflankeerd door een positie die
(zoals Schmidt) fundamenteel sceptisch staat tegenover de moge-
lijkheid om de tekstinterpretatie in een geempiriseerde literatuur-
wetenschap in te passen.
Verdaasdonk en Van Rees hebben argumenten aangedragen om

deze laatste scepsis te schragen. De eerste wijst erop, dat in het
geempiriseerde receptie-onderzoek een aantal stilzwijgende voor-
onderstellingen uit de hermeneutische traditie voortleeft." Met Van
Rees vestigt hij er de aandacht op, dat niet slechts enkele sub-
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jectieve hermeneutische tekstbenaderingen, maar aile vormen van
literatuurbescbouwing plaatsvinden binnen bet kader van norma-
tieve literatuuropvattingen. Zulke literatuuropvattingen impliceren
steeds bepaalde vooronderstellingen (over de aard van bet literaire
werk of over de manier waarop het moet worden gelezen), waarvan
het axiomatische karakter zich moeilijk laat rijmen met de weten-
schapstheoretische eisen van controleerbaarheid en falsifieerbaar-
heid." Run scepsis jegens de bestaande vormen van literatuurbe-
schouwing preciseren Van Rees en Verdaasdonk op twee punten.
Ze betwijfelen de juistheid van het gangbare postulaat, dat lezen een
proces van directe en correcte waameming is. Ze wijzen tevens op
het ontbreken van expliciete criteria om uit te maken hoe literatuur-
beschouwelijke uitspraken over een tekst eenduidig zijn te verbin-
den met elementen in die tekst. Ten slotte zetten ze vraagtekens bij
de argumentatiestrategieen en redeneerwijzen in literatuurbe-
schouwelijke programma's en wijzen ze er op, dat daarin veelvuldig
gebruik wordt gemaakt van meerduidige termen." Dit alles leidt
voor Verdaasdonk en Van Rees tot fundamentele twijfel aan de
mogelijkheid om middels tekstgericbt literatuurbeschouwelijk
onderzoek gefundeerde uitspraken te doen over de graad van 'lite-
rairheid' van teksten. Deze twijfel vormt op zijn beurt aanleiding
voor een andere kijk op de taak van de literatuurbeschouwing. Als
het literaire niet in de tekst zit maar iets sociaals is, een sociale
constructie vormt, moet naar hun mening die taak opnieuw worden
geformuleerd. Voor het verhelderen van de wijze waarop in de
maatschappi j opvattingen over artisticiteit en literairbeid van kunst
en literatuur worden gevormd en uitgedragen, wordt aangeknoopt
bij de opvattingen van de Franse kunstsocioloog Pierre Bourdieu.

3 DE BIJDRAGE VAN BOURDIEU AAN EEN INSTITUTIONELE

KUNSTSOCIOLOGIE

Bourdieus kunstsociologische analyses bestrijken aan de ene kant
het terre in van de produktie, aan de andere kant dat van de con-
sumptie van kunst. Hier voIgt een korte samenvatting van zijn op-
vattingen over de maatschappelijke produktie van kunst. Kern daar-
van is de afwijzing van het idee dat het 'kunst' zijn van een object of
een tekst een immanente eigenschap ervan vormt of uit intrinsieke
kenmerken daarvan voortvloeit. De produktie van kunst bestaat in
de legitimering van bepaalde objecten als kunst. Het kunstwerk
he eft geen artistieke essen tie , maar is een object dat alleen als
kunstwerk bestaat op grond van het collectieve geloof dat het kunst
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is. J8 Dit geloof komt tot stand door een wisselwerking tussen institu-
ties die niet aIleen betrokken zijn bij de materiele produktie en
verspreiding, maar ook bij de meningvorming rond kunst en litera-
tuur. Bourdieu doeIt daarbij behalve op uitgeverijen, groepen van
schrijvers en kunstenaars, theaters en galeries, met name ook op de
literatuurkritiek en het onderwijs.

De twee laatste instanties acht Bourdieu van grate invloed op de
erkenning van artistieke uitingen ais legitieme vormen van kunst of
literatuur door het publiek. Als verzamelbegrip voor de instanties
die bij de materiele en symbolische schepping van het kunstwerk
zijn betrokken, hanteert Bourdieu de metafoor van het 'culturele
veld' (champ culturel). De opkomst van een apart maatschappelijk
domein voor meningsvorming over kunst situeert Bourdieu in de
zestiende tot negentiende eeuw. Dan maken kunst en kunstenaar
zich geleidelijk los van de politieke, economische en religieuze
machten, waaraan ze tot dan toe ondergeschikt en waarvan ze de
spreekbuis waren. Er ontstaat een relatief autonoom cultureel veld;
de deelnemers ervan bepalen zelf de voorwaarden voor legitimering
van bepaalde objecten en praktijken als kunst.

Met de opkomst van het modeme kapitalisme in de negentiende
eeuw worden de culturele produktiemiddelen (pers, uitgeverijen)
gemodemiseerd en breidt tegelijk het potentiele publiek zich sterk
uit. Bourdieu onderscheidt vanaf deze periode een tweedeling van
het culturele veld in enerzijds dat van grootschalige produktie
(champ de grande production) en anderzijds dat van beperkte pro-
duktie (champ de production restreinte);" Het eerste veld is het
terrein van de massacultuur, waar vooral economisch succes telt,
maar waarvan de voortbrengselen cultureel laag in aanzien staan.
AIleen in het veld van de beperkte culturele produktie wordt in
Bourdieus definitie (symbolische) culturele waarde in eigenlijke zin
geproduceerd. Hier staat cultureel succes voorop en wordt econo-
misch succes daaraan ondergeschikt of zelfs strijdig daarmee geacht.

Bourdieu benadrukt twee aspecten van de instanties die bij de
symbolische en materiele kunstproduktie zijn betrokken: hun ten
opzichte van elkaar relatieve posities (als steeds wisselende verhou-
dingen van wederzijdse erkenning, concurrentie en afbakening) en
hun onderlinge rivaliteit. De strijd gaat om de vraag welke opvat-
tingen of objecten in het proces van reproduktie en consacreren tot
legitieme kunst worden verheven. Steeds verschijnen nieuwe groe-
pen kunstenaars met andere opvattingen en produkten. Zij spannen
zich in om voor hun artistieke werk bij collega-kunstenaars, bij de
kunstkritiek, de bemiddelende instanties en het publiek erkenning
te vinden.
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Polemisch formuleert Bourdieu het zo: het feit dat men met iets
anders komt dan de voorgangers, is belangrijker dan wat men
brengt." Op het moment dat die nieuwe erkenning een feit is, treedt
er een verschuiving op in de bestaande hierarchic van reeds geves-
tigde producenten, produkten en artistieke voorkeuren. Bourdieu
neemt afstand van de gangbare, charismatische ideologie van de
kunstenaar die geheel autonoom zijn persoonlijke creatieve talent
ontplooit en zo als motor van de artistieke ontwikkeling fungeert.
Deze visie op de dynamiek van de kunst legt het accent niet (zoals
de kunstgeschiedenis tot nu toe doet) op een veronderstelde 'kunst-
immanente' ontwikkeling. De opvatting dat de materiele en symbo-
lische kunst- en literatuurproduktie sociaal van aard is, heeft volgens
Bourdieu ook consequenties voor de taakstelling van de kunst- en
literatuursociologie: zij zou moeten bestuderen hoe die sociale pro-
duktie van het kunstwerk verloopt."
Sociale factoren zijn tevens bepalend in Bourdieus opvattingen

over de consumptie van kunst. Gevoeligheid voor kunst wordt vaak
voorgesteld als een zaak van individuele aanleg. We zagen dat
Bourdieu het denkbeeld van een artistieke essentie of intentie van
het kunstwerk afwijst. Het kunstwerk zelf biedt dus geen aanwijzin-
gen over de manier waarop het moet worden waargenomen of ge-
waardeerd. Die juiste waamemingsvorm komt volgens Bourdieu tot
stand op basis van maatschappelijke conventies. Men dient de esthe-
tische beschouwingswijze, de in het culturele veld gangbare codes en
spelregels te beheersen om op de juiste manier te kunnen reageren
op bij voorbeeld avant-garde-poezie of op een abstract schilderij.
Die vermogens komen niet voort uit een aangeboren gevoeligheid
voor kunst, maar worden aangeleerd in een langdurig proces van
culturele socialisatie, waarbij men geleidelijk thuis raakt in de
wereld van kunst en literatuur.
Sociale factoren bepalen volgens Bourdieu ook de regelmatig-

heden in het patroon van culturele en artistieke voorkeuren bij uit-
eenlopende lagen en groepen van de bevolking. In zijn studie La
Distinction (1979) onderzoekt hij de relatie tussen de sociaal-eco-
nomische positie enerzijds en levensstijl, culturele en artistieke
voorkeuren anderzijds. Als bemiddelende begrippen introduceert
Bourdieu de habitus (een klassegebonden geheel van waarnemings-,
waarderings- en handelingsschema's) en het onderscheidingscrite-
rium van de verschillende vormen van 'kapitaal' (economisch, cultu-
reel en naar opleidingsniveau), waarover het individu beschikt en
die zijn culture Ie gedragingen beinvloeden.
In zijn uiteenzettingen over de consumptie en produktie van kunst

en cultuur toont Bourdieu zich een man van boude uitspraken,
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meester van de ferme streek en het weidse perspectief. Een gedetail-
leerde analyse van de cultuurconsumptietheorie in La Distinction
bracht inmiddels een aantal zwakkere plekken aan het licht. Twee
critici menen dat het theoretische fundament van de ontvouwde
analyse wordt verzwakt door het feit dat een aantal sleutelbegrippen
(kapitaal, habitus, dispositie) te weinig scherp is gedefinieerd. De
gepresenteerde onderzoeksresultaten voortgekomen uit enquetes
naar culture Ie gedragingen in een groep proefpersonen vinden ze als
empirische verificatie van de theorie tekort schieten." Hun reserves
ten opzichte van Bourdieus begrip van het culture le veld (waar
kunstbeoordelende instanties twisten om de legitieme culturele hier-
archie) gelden ook zijn theorie over kunstproduktie. Hier stippen ze
het probleem aan, welke instantie of instanties uiteindelijk uit-
maken welke rangorde van legitieme kunstwerken of kunstenaars er
op een bepaald moment bestaat. Is er slechts een vorm van artis-
tieke legitimiteit, die wordt erkend door aile bevoIkingsgroepen, of
zijn er meerdere? Verderop zullen we naar aanleiding van enkele
passages in Bourdieus werk over uitgeverijen zien dat zijn analyses,
naast inspirerende ideeen, een zeker schematisme vertonen en bij
toepassing op concrete onderzoeksobjecten erg globaal blijven.

4 DE UITGEVERIJ ALS LITERAIRE INSTITUTIE

Door de verbinding van Bourdieus ideeen met onderzoeksvoorstel-
len voor een literatuurwetenschap naar empirisch-sociaalweten-
schappeli jk model he eft men gepoogd het begrip van de literaire
instituties te preciseren. Voorziet bij voorbeeld het stw-model van
Schmidt in aandacht voor de literaire instituties naast en tussen aller-
lei andere factoren in het literaire communicatieproces, in Bour-
dieus opvattingen spelen die instituties een veel specifiekere en cen-
tralere rol.
Van Rees schetst een onderzoekskader voor een institutionele

literatuursociologie, waarin Bourdieus opvattingen en Angelsaksi-
sche onderzoeksvoorbeelden zijn benut." Uitgangspunt is het er-
varingsfeit dat er in het totale maatschappelijke tekstaanbod een
deelbestand aan teksten, aangeduid als literatuur, cultureel gezien
op de voorgrond treedt. Dit bestand wordt een bijzondere waarde
toegedacht, die tot uitdrukking komt in extra aandacht, publiciteit,
studie, lof en ondersteuning voor deze teksten en schrijvers, en in
hun overdracht via het onderwijs.
Meningen over culturele waarde hangen samen met opvattingen

over uiteenlopende niveaus van de literaire kwaliteit van teksten.
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Zulke opvattingen gaan terug op een consensus over een culturele
rangorde, een kwaliteitshierarchie van teksten, tekstsoorten en
auteurs, die volgens Van Rees een sociale oorsprong heeft. In dit
gezichtspunt vorrnt de term kwaliteitstoekenning aan teksten door
literaire instituties een sleutelbegrip. Literaire instituties zijn hier-
boven gedefinieerd als de instanties die deeIhebben aan de produk-
tie en verspreiding van teksten en aan het vorrnen en verkondigen
van opvattingen over die teksten. Van Rees rekent hiertoe niet
alleen uitgeverijen, bibliotheken, boekhandels en boekenclubs, de
literatuurwetenschap en de literaire kritiek, maar ook overheidsin-
stanties voor kunstbeleid, de pers en overige media.
Empirisch literatuursociologisch onderzoek zou moeten uitgaan

van vragen als: hoe en onder welke (sociaal-economische, cultuur-
ideologische, sociaal-psychologische) voorwaarden werken literaire
instituties? Welke indelingen naar tekstsoorten, welke kwaliteits-
oordelen worden gegeven en welke literatuuropvatting ligt daaraan
ten grondslag? Hoe liggen de relaties tussen de instituties? Wanneer
de toe kenning van kwaliteit aan een tekst niet is gebaseerd op artis-
tieke overwegingen op grond van talige eigenschappen van teksten,
wat is dan bepalend voor de sterke overeenkomsten tussen de kwali-
teitshierarchieen die leden van uiteenlopende literaire instituties op-
steUen? Hoe verloopt het proces van canonvorrning in de loop van
de tijd, de uitfiltering van een beperkt bestand van 'grote' schrijvers/
schri jfsters en teksten die beklijven? 24

In het onderhavige onderzoek rond Wereldbibliotheek en Ont-
wikkeling/ Arbeiderspers is geprobeerd de institutionele gezichts-
hoek te benutten voor de studie van deze twee uitgeverijen. In de
keten van produktie en distributie neemt de uitgeverij tussen de
andere literaire instituties een sleutelpositie in, doordat ze de toe-
gang van auteurs en teksten tot de markt regelt. Coser gebruikt voor
de uitgeverijen de metafoor van de 'gate-keepers of ideas', de sluis-
wachters bij de stroom van het intellectuele leven, die beslissen wat
wordt toegelaten en wat uitgesloten." Met hun selectie geven ze
impliciet vorm aan opvattingen en oordelen over teksten en auteurs
en dragen ze die uit.
De hier weergegeven meningen rond het onderzoek naar literaire

instituties leiden ook met betrekking tot de uitgeverij tot diverse
vragen. Onder welke voorwaarden functioneert ze? Hoe bouwt ze
een fonds op? Om op die vragen te kunnen antwoorden is het in de
eerste plaats nodig een beter beeld te krijgen van het functioneren
van de uitgeverij. In de volgende paragraaf komen enkele bronnen
aan de orde, die daarover ophelderiog kunnen geven: (auto)biogra-
fieen van uitgevers, essays van hun hand, geschiedenissen van uit-

25



geverijen en het sporadische wetenschappelijk onderzoek dat naar
uitgeverijen is gedaan.

5 OPVATTINGEN VAN UITGEVERS OVER HUN ARBEID

Over twintigste-eeuwse uitgevers en uitgeverijen bestaat internatio-
naal een omvattende literatuur. Bedrijfsjubilea of pensionering van
de oprichters zijn in het verleden vaak daarvoor aanleiding geweest.
Tot in de jaren zestig treedt bij veel uitgeverijen met een literaire
component in het fonds de persoon van de uitgever sterk op de
voorgrond. Boeken over zulke uitgeverijen zijn vaak een combina-
tie van de levensbeschrijving van de oprichter of leider, de geschie-
denis van het bedrijf en een karakteristiek van het fonds.
Nederlandse uitgeverijen waarover zulke publikaties bestaan zijn

bij voorbeeld Becht, Bohn, Brand, Bruna, Van Gorcum, De
Haan, Kluwer, Noorduijn, Querido, Van Stockum, Sijthoff, W. E. J.
Tjeenk Willink, Veen en Wereldbibliotheek.26 Voorbeelden van
buitenlandse werken, waarin de levensbeschrijving van bekende uit-
gevers is gekoppeld aan de geschiedenis van hun bedrijf zijn de
studies over Hachette, Grasset, Calm ann-Levy en Gallimard, over
Allen Lane en Victor Gollancz, over Peter Suhrkamp, Ernst Rowohlt
en Ernst Fischer. 27 Beroemde uitgevers als Eugen Diederichs,
Reinhard Piper, Kurt Wolff en Stanley Unwin schreven memoires
over hun werkzaamheden in het vak." Nederlandse uitgevers die
hun herinneringen te boek stelden waren J. Tersteeg (Leidsche Uit-
geversmaatschappij) en recent J. P. Klautz (Elsevier) en Wim
Schouten (De Bezige Bij). Studies van moderne Nederlandse uitge-
verijen met wetenschappelijke pretenties zijn er weinig: hier kan
Richter Roegholts geschiedenis van De Bezige Bij (1944-1972) wor-
den genoemd."
De niet-wetenschappelijke publikaties over binnen- en buiten-

landse uitgeverijen zijn van ongelijke kwaliteit. Als boeken die nogal
eens op bestelling voor feestelijke gelegenheden worden geschreven,
zijn ze veelal onkritisch en weinig diepgravend. Bij de bescbrijviog
van het betreffende fonds blijft de aandacht vaak beperkt tot enkele
hoogtepunten: auteurs met een grote naam of werken die een solide
reputatie hebben verworven en zo met terugwerkende kracht glans
verlenen aan de geschiedenis van het bedrijf. Deze studies zijn
meestal weinig probleemgericht (welke moeilijkheden moesten
worden overwonnen om tot een bepaald fonds te komen?). In de
beschrijving van de relaties van de uitgever met de auteurs krijgt het
anekdotische veel aandacht: auteur X kon niet tegen kritiek, auteur
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Y was een geldwolf enzovoort.
Omdat zoveel nadruk ligt op het unieke van het individuele be-

drijf en zijn produkt blijft ook in het geval van de meer gedegen en
serieuze uitgeverijstudies de lezer zitten met de vraag wat de relatie
is tussen de voorwerpen van zulke studies. Hebben uitgeverijen te
kampen met vergelijkbare problemen en hanteren ze daarvoor
soortgelijke oplossingen? In welk opzicht zijn literaire uitgeverijen
(of uitgeverijen met een literaire component in hun fonds) met el-
kaar te vergelijken?
Gezien het 'voortheoretische' stadium waarin de wetenschappe-

lijke uitgeverijstudie zich bevindt, is er nog weinig duidelijkheid
over hoe uitgeverijonderzoek aan te pakken. Er bestaat geen theo-
rie over hoe een uitgeverij werkt, laat staan dat er toetsbare hypo-
the sen over zouden zijn op te stellen. am uit deze impasse te komen
is voor de volgende aanpak gekozen. Uit een groot aantal uitgevers-
getuigenissen, -essays en -interviews zijn opvattingen getnventari-
seerd over vier essentiele punten aangaande de (literaire) uitgeverij.
Op basis van een kritische bespreking van deze opvattingen is een
aantal centrale vragen rond het functioneren van de uitgeverij ge-
formuleerd. Men zou kunnen zeggen dat de uitgeversgeschriften in
dit verband een heuristische functie hebben gehad.
De vier punten waarop de bedoelde opvattingen betrekking heb-

ben, zijn de volgende:
- In welke termen wordt de eigen hoedanigheid gedefinieerd, die
een uitgeverij onderscheidt van andere uitgeverijen?

- Welke opvattingen leven er over de plaats van de (Iiteraire) uitge-
verij in het hele proces van materiele en immateriele produktie en
distributie van literatuur?

- Hoe wordt er gesproken over de criteria die de uitgever voor zijn
fondskeuze aanlegt?

- Welke opvattingen leven er over de economische voorwaarden
waaronder de uitgeverij functioneert?
Elk van de genoemde punten wordt hieronder besproken.
In historische overzichten van de produktie en verspreiding van

het boek wordt nogal eens onderstreept welk be lang uitgevers en
boekdrukkers hebben gehecht aan de verbreiding van de ideeen van
de Reformatie, en later ook die van de Verlichting, onder de Euro-
pese bevolking. In de negentiende eeuw waren er uitgevers die zich
inzetten voor het propageren van de idealen van de burgerli jke
revolutie of het opkomende socialisme." In deze gevallen kan men
al spreken van een zekere eigen hoedanigheid die uitgevers en hun
fondsen zich verwerven, doordat ze zich verbinden met het gedach-
tengoed van een religieuze, politieke of maatschappelijke stroming.
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Uit tal van getuigenissen van uitgevers komt naar voren dat er
vanaf het begin van de twintigste eeuw ook onder literaire uitgevers
een neiging bestond tot individuele profilering, tot het vonnen van
een eigen gezicht van fonds en bedrijf. In een terugblik uit de jaren
vijftig markeert Peter Diederichs (zoon en opvolger van de boven-
genoemde Eugen Diederichs) de periode rond de eeuwwisseling als
het begin van een nieuwe stijl van uitgeven. Een stijl die zodanig
ging heersen, dat de lezer 'heden ten dage niet ten onrechte bij een
hem onbekend werk naar het uitgeverijvignet omziet, dat hem een
garantie biedt voor de richting en kwaliteit ervan'. 31
Ais beslissende factor voor de eigen karakteristiek van een fonds-

profiel, dat literaire uitgeverijen zouden bezitten, wordt vaak de
persoonlijkheid van de uitgever genoemd. Bij de vooraanstaande
literaire uitgeverijen die in de twintigste eeuw ontstonden, weer-

;' spiegelden de fondslijsten een geestelijke houding, een intellectuele
of literaire betrokkenheid van hun oprichters, a1dusdeze visie. Het
gezicht van een fonds wordt in deze opvatting bepaald door de
consequentie waannee de uitgevers hun taak verrichten. Arbeiders-

( pers-directeur Theo Sontrop sprak van een eigen nestgeur die uit-
geverijen bezitten, Suhrkamp-directeur Siegfried Unseld dichtte het
fondsprogramma van een literaire uitgeverij een zekere 'Eigenge-

I setzlichkeit' in zijn ontwikkeling toe. Wolfgang Kayser noemde de
uitgeveri j een ordenende factor op de boekenmarkt."
Het beeld van een aantal uitgeverijen is gevonnd door hun spe-

ciale banden met literaire stromingen of bewegingen: Fischer Verlag
door de band met het naturalisme, Kurt Wolff door die met het
expressionisme, Editions de Minuit door die met de nouveau ro-
man. Wat Nederland betreft karakteriseerde Sontrop De Bezige Bij
als de uitgeverij van de consistente avant-garde." Aan de vele lite-
raire uitgeverijen die zulke specifieke relaties missen wordt niette-
min toch een eigen identiteit toegedacht. Deze wordt echter para-
doxaal geformuleerd. Enerzijds kan door de eigen hoedanigheid van
uitgeverijen niet ieder boek bij iedere uitgever verschijnen. Uit-
gevers van avant-gardeliteratuur kunnen, in de woorden van Bour-
dieu, Diet opeens bestsellers gaan uitbrengen, evenmin als Robert
Laffont, een uitgever van typische publieksboeken, opeens de nou-
veau roman zou kunnen gaan brengen. De Franse uitgever Edmond
Buchet sprak van het eigen terrein dat iedere uitgeverij zou hebben
en waarvan ze de grenzen niet ongestraft zou kunnen overschrij-
den." Maar aan de andere kant, zo is de vaak vertolkte opvatting,
mag het fondsprofiel ook weer niet te star zijn.
Wat doet nu precies zo'n profiel? Meyer-Dohm kende het een

'akquisitorisches Potential' toe, dat naar twee kanten werkt: die van

28



de auteurs en die van de lezers.:" Fredric Warburg sprak in dezelfde )
geest van de 'publishing gravity' van een uitgeveri jprofiel. 36 Sieg- \
fried Unseld bestempelde de aantrekkingskracht van zo'n profiel als
een 'Erwartungsstruktur' die niet aIleen jegens de leveranciers en
afnemers van de uitgeverij, maar ook jegens de eigen medewerkers
van het bedrijf aangeeft waarvoor een fonds staat en wat men ervan
kan verwachten.:" In economisch getinte studies van de boeken-
markt is nogal eens de mening te vinden, dat de manier waarop een
uitgeverij haar eigen stempel uitdraagt naar de lezers, is te verge-
lijken met de wijze waarop andere bedrijven een produktimago en
kwaliteitslabel aan hun produkten proberen te hechten en een eigen
'Firmenmarkt' trachten te scheppen.
Voor de uitgeverij zouden het uitgeverijvignet en de vormgeving

in het algemeen, de specifieke uitvoering van reeksen, of het pak-
ketgewijze gepresenteerde auteursoeuvre instrumenten zijn om zo'n
produktlabel tot stand te brengen." We zullen verderop zien dat de
wetgeving rond de verticale prijsbinding tot discussies heeft geleid
over de precieze aard van het uitgeverijprodukt (als fonds, als
oeuvre of als afzonderlijke titel) in vergelijking met andere produk-
ten op de markt.
Hoe wordt met betrekking tot de eigen karakteristiek van uitge-

verijen ten siotte gesproken over de verschillende soorten uitgeve-
rijen die kunnen worden onderscheiden? Groepsvorming onder uit-
geveri jen ontstond in verschillende landen in de eerste plaats door
de oprichting van onderafdelingen van nationale belangenorganisa-
ties. In Nederland kende bij voorbeeld de in 1880 gestichte Neder-
landsche Uitgevers Bond (NUB) sinds 1919 een twaalftal groepen
(waaronder Schoone Letteren, Wetenschappelijke Werken, School-
boeken, Kinderboeken)." Ook in de schaarse wetenschappelijke
studies rond uitgeverijen is al vroeg getracht typologieen van uit-
gevers en uitgeverijen op te stellen."
Beperken we ons tot de literaire uitgeverijen, dan is het onder-

scheid van belang, dat uitgevers zelf veelvuldig maken tussen de
branchegenoten die door culturele motieven, en die welke door
commerciele overwegingen zouden worden gedreven. Vaak wordt
de formulering aangehaaid die Kurt Wolff gaf aan dit onderscheid:
'Man verlegt entweder Bucher, von denen man meint, die Leute
sollen sie lesen, oder Bucher, von den en man meint, die Leute
wollen sie Iesen'.:" Kliemann voegt bij deze indeling nog een tweede
criterium, dat van het initiatief van de uitgever, en spreekt wat
raillerend van 'drei verlegerische Haltungstypen: a) der selbst-
schopferische Verleger, b) der dienende Verleger und c) der ver-
dienende Verleger' .42
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Voor de wetenschappelijke studie van verschillende typen uit-
geverij trachtte Meyer-Dohm eerder ontworpen typologieen te ver-
fijnen. Hij deed dit op basis van zijn onderscheid van acht partner-
groepen waarmee de uitgever te maken heeft. Dat zijn de uitgeve-
rijmedewerkers, de auteurs, de leveranciers, de boekbandel, het
lezerspubliek, de concurrerende uitgeverijen, de organisaties in het
boekenvak en overige instanties (waaronder hij overheid, politieke
partijen, kerken en massamedia verstaat). Meyer-Dohm meent dat
er typen van uitgeverijen zijn te onderscheiden op basis van hun
overheersende identificatie met een van deze groepen. Bij het sta-
yen van deze mening beperkt Meyer-Dohm zich echter tot enkele
verwijzingen naar een aantal uitgeverijen waar de identificatie met
de auteurs (Kurt Wolff) of met het boek en zijn technische vorm-
geving (Langewiesche, Piper) op de voorgrond zou staan."
Vervolgens komt het tweede van de bovengenoemde vier punten

aan de orde over de plaats van de uitgeverij in het hele immateriele
en materiele produktie- en distributieproces van de literatuur.
Hier domineert de visie dat de literaire uitgever een in wezen

dienende functie heeft. Het is de auteurscreativiteit, aidus deze veel-
gehoorde opvatting, die in laatste instantie de bepalende factor is
voor de ontwikkeling van de literaire produktie. 'It is writers who
are the kings and queens of the publishing business', zoals Warburg
bet formuleerde." Het programma van een literaire uitgeverij en
daarmee ook baar volume wast aan volgens, in de woorden van
Siegfried Unseld, de 'innere Kalender' van de auteurs. 'Literatur ist
das was Autoren aus ihr machen'," Deze mening brengt uitgevers
ertoe te spreken van vette en magere jaren in de literaire produktie.
In een oncreatieve periode, zo drukte Kurt Wolff het uit, is de
uitgever gedoemd tot machteloosheid.:" Een aantal uitgevers wijst
op de noodzaak om de beslissingsvrijheid van de auteur zowel crea-
tief als zakelijk onaangetast te laten en niet te binden door opties of
verplichtingen. Siegfried Unseld verbaalt de vermaning die hij
samen met een andere jonge collega van zijn leermeester Peter
Suhrkamp kreeg: 'Bedenk goed: iedere auteur, hoe jong hij ook is,
is als creatieve persoonlijkheid torenhoog verheven boven ons
drieen zoals we bier zitten. '47
De visie van de in essentie dienende functie van de uitgever

brengt Tielebier-Langenscheidt in verband met een Darwinistische
opvatting van het literaire produktieproces, volgens welke het goede
zich op grond van zijn inherente kwaliteit automatisch doorzet. De
uitgeverij heeft dan voomamelijk de functie doorgeefluik te zijn van
deze inherente kwaliteit. Opvattingen in deze geest over de verhou-
ding tussen uitgever en scheppend auteur benadrukken steeds het
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precaire in de relatie. Die is van een andere orde dan de zakelijke
betrekkingen in andere takken van het economische verkeer, omdat
'de creatieve mens nooit voorwerp van een koehandel kan en mag
worden';"
Weliswaar moet de uitgever op grond van zijn commerciele en

technische kennis de zakelijke voorwaarden scheppen voor het sue-
cesvol realiseren van een uitgave. Zijn functie wordt echter vooral
als een dienende gezien, evenals in de twee veel gebruikte metaforen
die in dit verband steeds opnieuw opduiken. De eerste is de beeId-
spraak van de uitgever als verloskundige die de auteurs ondersteunt
en stimuleert bij het voltooien van het creatieve produkt, hen door
moeilijke momenten heen helpt, als vertrouwenspersoon optreedt
enzovoort. Een auteursbiografie sprak van het 'accouchement col-
lectif dat het litera ire werk ter wereld brengt." De tweede metafoor
is die van auteur en uitgeverij als huwelijkspaar. Hun relatie kent, in
de bewoordingen van Robert Laffont, dezelfde perioden van hoop,
extase, misverstanden en verwijten, alvorens tot een gelukkig even-
wicht dan weI tot een scheiding te komen. Kurt Wolff onderstreept
daarbij weer de dienende rol van de uitgever door deze bij voorbaat
de rol toe te kennen van de partij die 'al op voorhand vergeven
heeft: zowel wat de kleine onbetrouwbaarheden als de grote on-
trouw aangaat'. so

We bekijken nu het derde punt: opvattingen over de criteria die)
de literaire uitgeverij hanteert bij de keuze van werken voor haar
fonds. Siegfried Unseld noemde als essentiele criteria voor de fonds-
keuze substantie en kwaliteit. Nogal wat vakgenoten hebben zich
uitgelaten over de eisen die er op het punt van de fondsselectie
moeten worden gesteld aan uitgevers en lectoren. Herbert Gopfert
sprak van een 'veelzijdige ontwikkeling, aangeboren en spontaan
reagerend kwaliteitsgevoel en kritisch vermogen'. Kurt Wolff ge-
bruikte de termen smaak, oordeelkunde, kwaliteitsgevoel en in-
stinct; Rohring sprak van de uitgeversneus."
Nu doen zich op het punt van de kwaliteitscriteria die literaire .(

uitgevers zouden aanleggen, drie paradoxen voor. De eerste is deze:
kwaliteitscriteria bestaan en zijn werkbaar als selectie-instrument
(zo is de vaak gehoorde opvatting), maar zijn tegelijkertijd uiterst
moeilijk te specificeren. Hierbij sluit de tweede paradox aan: kwali-
teitscriteria bepalen daadwerkelijk de fondsselectie, maar (zo heet
het) pas na geruime tijd wordt duidelijk, welke werken ware en
blijvende kwaliteit bezitten. De tijd schift en maakt uit welke teksten
en auteurs in de literaire canon van nationale literatuur terecht
komen. Het hoeft geen verbazing te wekken, dat in tal van uitge-
versgetuigenissen en uitgeverijgeschiedenissen juist die auteurs uit
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een fonds breed worden uitgemeten (met voorbijgaan aan talloze
anderen), die achteraf een permanente reputatie blijken te hebben
opgebouwd. Ten slotte is er een derde paradox. De uitgever baseert
zijn selectie op feitelijke en werkbare criteria, zo heet het, maar
tegelijk wordt talloze malen de essentiele rol van het toeval, het
onvoorspelbare in het uitgeversmetier onderstreept. Bezige-Bij-di-
recteur Wim Schouten sprak van het rouletteballetje van het uit-
geversspel. 52 Gaston Gallimard wees zijn jonge collega Robert Laf-
font op de onmogelijkheid om in het uitgeversvak van zekerheid te
spreken. 'Na veertig jaar in dit vak kan ik u maar een ding zeggen,'
aldus Gallimard, 'en dat is dat je nooit iets weet over de toekomst
van een boek.' S3

Een vaak terugkerend thema is in dit verband de volstrekt ver-
( keerde taxa tie door de uitgever van de successen die een individuele
1 titel of een auteursoeuvre te wachten staan. Hiller wijdt in een
~ studie over de sociale geschiedenis van het Duitse boekenvak een
heel hoofdstuk aan de spectaculaire missers van uitgevers in het
verleden. Dergelijke anekdotes ontbreken ook nooit in uitgevers-
biografieen: Andre Gide, Gaston Gallimard en hun kring rond de
Nouvelle Revue Francoise wezen Prousts romancyclus af ('het staat
vol met hertoginnen, niets voor ons'). Kurt Wolff miste Oswald
Spengler, Stanley Unwin liet de gelegenheid lopen om Georges
Simenon in het Engels uit te geven, omdat hij er niets van ver-
wachtte. S4 Een Nederlandse boekuitgave van een reeks interviews
met literaire uitgevers kreeg de titel Boekmakers mee, waarmee de
overeenkomst werd aangeduid tussen het gokelement in het werk
van de uitgever en dat van de Engelse bookmaker. ss
We komen nu aan het vierde punt toe: de opvattingen omtrent de

economische voorwaarden waaronder de literaire uitgeverij ope-
reert. Het denkbeeld dat er een tegenstelling bestaat tussen de cul-
turele en de economische doelstellingen van een uitgeverij is z6 vaak
uitgesproken door uitgevers, dat het langzamerhand bet karakter
van een gemeenplaats heeft gekregen. Unseld karakteriseerde deze
tegenstelling als de 'Januskop van geest en geld'. Het denkbeeld
hangt samen met de steeds opnieuw geventileerde mening dat dat-
gene wat cultureel waardevol wordt geacht alleen door een kleine
groep wordt gewaardeerd, en dat wat massaal aftrek vindt artistiek
van minder allooi zou zijn. Dit leidt tot twee opposities. Men maakt
onderscheid tussen uitgeverijen (die welke culturele, en die welke
commerciele oogmerken vooropstellen; zie ook de eerder ge-
noemde tweedeling die Kurt Wolff maakte). Men maakt daarnaast
onderscheid binnen uitgeverijen, dat wit zeggen tussen verschillende
soorten uitgaven binnen een fonds. De gangbare opvatting is hier,

32



dat de uitgave van cultureel hooggewaardeerde, maar economisch
onrendabele titels (de moeilijke boeken) mogelijk wordt gemaakt
door goedlopende titels van artistiek lager of zelfs bedenkelijk ge-
haIte. Deze praktijk van interne subsidie (,innerbetriebliche Sub-
ventionspolitik') zou algemeen gangbaar zijn en ook voor de lite-
raire uitgeveri j onmisbaar. 56

Ais criterium om uitgeveri jen ofwel als commercieel ofwel als
cultureel georienteerd te beschouwen, hanteerde Kurt Wolff de
mate waarin zij zich richten op de vraag van het publiek. Nu zijn de
visies op het karakter van deze vraag tegenstrijdig. Wolff en ande-
ren meenden dat er van het lezerspubliek een duidelijke, constante
en conserverende vraag uitgaat, die het voor de commercieel inge-
stelde uitgevers mogelijk maakt makkelijke successen te behalen.
Hier valt ook te denken aan het gezegde van Wolfgang Kayser: 'Das
Publikum liebt keine Experimente, und das Verlagslektorat auch
nicht. '57
Er bestaan daarnaast echter heel andere visies op het karakter van

de vraag. In 1930 publiceerde de Nederlandsche Uitgeversbond een
boekje van de hand van J. Tersteeg (de redacteur van het bondsblad
De Uitgever), bedoeld om aan het grote publiek uit te leggen hoe
een uitgeverij werkt. Tersteeg meende dat een sleutelprobleem van
de uitgeverij lag in het feit dat de vraag van het publiek, anders dan
in andere bedrijfstakken, niet constant is en de boekenkoper steeds
iets anders wi!.58
Niet aIleen de kwestie of de vraag constant dan wei veranderlijk is

verdeelt de meningen, maar ook het probleem of zij bemvloedbaar
is. Tegenover de commerciele uitgevers die de conserverende vraag
van de lezers volgen, plaatste Kurt Wolff de ware literaire uitgever
die er naar streeft de lezers de 'Bucher die sie lesen sollen' onder
ogen te brengen. De literaire uitgever wil, in de woorden van Sieg-
fried Unseld, met zijn boeken 'niet zozeer behoeften vervullen, hij
wil veeleer voor zijn boeken nieuwe behoeften scheppen'. Unseld
citeerde zijn voorbeeld Samuel Fischer: 'Dem Publikum neue Werte
aufzudriingen, die es nicht will, is die wichtigste und schonste Mis-
sion des Verlegers.' 59. In Nederland verwierf Geert van Oorschot
een zekere reputatie als uitgever die er door vasthoudendheid in
slaagde op den duur erkenning voor auteurs te bereiken.
De precieze aard van vraag en aanbod (constant of variabel; vast-

staand of bei'nvloedbaar?) van het boek als marktartikel kwam in
het verleden tevens ter sprake naar aanleiding van de verticale prijs-
binding en het verbod op concurrentiebeperkende praktijken. In
de BondsrepubJiek streefde de overheid in de jaren vijftig naar
een verbod op de verticale prijsbinding voor consumptiegoederen,
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met uitzondering van merkartikelen. In het Westduitse boekenvak
leidde dit tot een debat over de vraag, in hoeverre het boek beant-
woordde aan de definitie van merkartikel. Als criteria werden bij
deze definitie gehanteerd Markierung en Verkehrsgeltung. Met het
eerste begrip duidde men de pogingen van de fabrikant aan om zijn
produkt uit de anonimiteit te halen en de eigenschappen en de kwa-
liteit ervan te benadrukken. De tweede term hield in dat die eigen-
schappen en het uiterlijk van het artikel over langere tijd gelijk
bleven, waardoor het produkt het predikaat van permanente kwali-
teit kreeg.
Meyer-Dohm meende, dat de titel van een boek in elk geval niet

als een merkaanduiding kan worden gezien. Wei eventueel een
reeksvignet of het uitgeverijvignet, maar dit werkt naar zijn idee
niet, omdat de boekenkopers het Diet als merkaanduiding zouden
opmerken." Het criterium van Verkehrsgeltung achtte Meyer-
Dohm evenmin van toepassing, omdat de vraag naar een individuele
titel in zijn visie gemiddeld van korte dum is. Hij gebruikte het lage
percentage boeken op de Duitse boekenmarkt, die het tot een her-
druk brengen (1950-1958: I2%) als argument voor de stelling dat er
geen sprake is van continuiteit inde vraag."

6 HOE ZIJN UITGEVERIJEN TE ONDERZOEKEN?

We hebben een reeks opvattingen de revue laten passeren rond vier
be\angrijke facetten van de (literaire) uitgeverij. Wat is hieruit te
leren voor de formu\ering van onderzoeksvragen rond de uitgeverij
met Iiteraire titels in het fonds?
Hieronder volgen enige kanttekeningen bij het hierboven bespro-

kene, om te beginnen over het eigen karakter van een uitgeverij. De
definitie van die eigen hoedanigheid als fondsprofiel (met te vaag,
maar ook met te star, een boek hoort wei of niet in een fonds), laat
veel onduidelijkheid bestaan over de precieze aard daarvan. De
afleiding van zo'n fondsprofiel uit de geestelijke instelling van een
uitgever neemt die onduidelijkheid niet weg. Betrekkelijk weinig
uitgevers hebben zich expliciet uitgelaten over de selectiecriteria die
aan hun fonds ten grondslag zouden liggen. De programma's die wei
op papier zijn gezet geven tot reserves aan\eiding, omdat ze door-
gaans in heel algemene, allerminst eenduidige termen zijn uit-
gedrukt.
Een ilIustratie daarvan biedt een Zwitserse enquete onder enkele

tientallen fictie-uitgeverijen in het Duitse taalgebied, die expliciet
naar hun traditie, concept en selectiecriteria werden gevraagd." Het
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betreft een inventarisatie waarvan men weinig wijzer wordt.
Een probleem waar de schrijvers van uitgeverijgeschiedenissen in

het verleden reeds mee zaten, was de grote, soms kolossale omvang
die uitgeverijfondsen bereikten. Hoe groter een fonds, des te moei-
lijker is het om het onder de enkelvoudige noemer te brengen van
een fondsprofiel of de persoonlijkheid van een uitgever. Er zijn
daarnaast talloze voorbeelden te geven van uitgaven in eenzelfde
uitgeverijfonds die (in levensbeschouwelijk, wetenschappelijk of li-
terair opzicht) volstrekt verschillend of zelfs geheel tegenstrijdig van
aard zijn. Dat moet de reserves tegen een al te simplistische visie op
het profieI of programma, of tegen de persoonlijkheid van de uit-
gever als betrouwbare graadmeter, doen toenemen. Meyer-Dohm
wijst daarbij nog op de wenselijkheid om bij onderzoek naar de
uitgeverij onderscheid te maken tussen de beroepsidealen van de
uitgever en diens feiteli jke 'Leitmaximen'. Met de eerste bedoelde
hij de geproclameerde doelstellingen, de naar buiten toe gepresen-
teerde idealen die de uitgever rond zijn yak koestert. Leitmaximen
noemde hij de feitelijke doelstellingen zoals ze in de praktijk van het
handelen duidelijk worden en die belangrijk kunnen verschillen van
de eerstgenoemde.:"
De hier geuite reserves tegen de formulering van de eigen hoeda-

nigheid van een uitgeverijfonds in termen van een globaal aange-
duid fondsprofiel, een programma of de persoonlijkheid van de uit-
gever, leiden tot de conclusie dat het nodig is uitspraken over het
eigen karakter van een uitgeverij een meer empirische basis te
geven. Dit kan geschieden door de analyse van het fonds, dat wil
zeggen niet aIleen de hoogtepunten daarvan, maar aIle uitgaven
emit. AIleen zo'n omvattende analyse maakt het mogelijk nauw-
keurige uitspraken te doen over het karakter van een fonds, en wel
in twee opzichten: welke soorten boek (typen auteurs) zijn domi-
nant binnen een fonds, en welke keuzen voor titels en auteurs druk-
ken er voor langere tijd hun stempel op?
Een dergeli jke aanpak verheldert de vraag in welk opzicht men

kan spreken van overeenkomsten en verschillen tussen uitgeverijen
en van het onderling vergelijkbaar, dan wel uniek zijn. Hij brengt
ook aan het licht waar het 'akquisitorisches Potential' (Meyer-
Dohm) van een individuele ondememing bestaat. Hij verbetert ten
slotte de werkbaarheid van typologieen, welke hierboven zijn weer-
gegeven, en maakt het mogelijk afzonderlijke ondememingen naar
onderscheiden uitgeverijtypen te rangschikken.
Tot welke kanttekeningen Ieiden de geschetste opvattingen om-

trent de dienende plaats van de uitgever in het totale proces van
literaire produktie en distributie? In de Duitstalige literatuur wordt
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in dit verband nogal eens een pamflet van Friedrich Christian
Perthes uit 1816 aangehaald: 'Der deutsche Buchhandel als Bedin-
gung des Daseyns einer deutschen Literatur'. Dit geschrift wordt
dan als uitgangspunt genomen voor een relativering van de auteurs-
creativiteit als bron en motor van de ontwikkeling van de literatuur.
Daartegenover onderstreept men de actieve rol van de uitgeverijen
in die ontwikkeling. In het verleden is op vier aspecten van die
actieve rol gewezen: de uitgever die de publikatiestroom selecteert
en stuurt; de uitgever die uitgaven initieert en stimuleert; de uit-
gever die ingrijpt in het manuscript en ten slotte de uitgever die zich
actief bemoeit met de beeldvorming van zijn werken en auteurs, die
bij andere literaire instanties ontstaat.

Wat het eerste aspect aangaat noemden we al de (aan de socio-
logie van de massacommunicatie ontleende) term gate-keepers, die
Coser ten aanzien van de uitgeverijen toepaste. Schucking sprak van
de 'Torwachter an der Aussenpforte des Tempels des literarischen
Ruhmes'. Herbert Gopfert bestempelde de uitgeverijredacties als
'die grosze Selektionsstatten unserer Literatur'. Het belang van een
zorgvuldige selectie en planning van de fondskeuze binnen een zake-
Iijk verantwoord kader wordt in uitgeversgetuigenissen veelvuldig
onderstreept." Naar aanleiding van de opmars van industriele pro-
duktie- en planningmethoden binnen de moderne uitgeverij meende
Enzensberger, dat een stop op nieuwe uitgaven bij gebrek aan vol-
doende geschikte manuscripten ondenkbaar was geworden." Hij
relativeerde hiermee impliciet Kurt Wolffs opvatting over de mach-
teloosheid van de uitgever in de magere jaren van de literaire pro-
duktie. Een publicist wees in dit verband op een accentverschuiving
in de leerboeken voor het uitgeverijvak. Begint in een handleiding
uit de jaren twintig de uiteenzetting van de produktiegang van het
boek aan de werktafel van de auteur, in de moderne handboeken is
het planningsschema van de uitgeverij het uitgangspunt geworden."

Wat het initieren van nieuwe werken betreft noemt Hiller een
reeks voorbeelden van beroemde werken die op instigatie van uit-
gevers tot stand kwamen." Een eigentijdse Franse bron suggereert
dat 85% van de titels die in Frankrijk verschijnen op bestelling van
de uitgevers tot stand komt (zonder dat dit cijfer overigens verder
wordt onderbouwd)." De stimulerende rol van de uitgever treedt
ook nogal eens aan de dag in gepubliceerde correspondentie tussen
auteurs en uitgevers.

Het derde aspect, de ingreep van de uitgever in het manuscript,
wordt reeds door Stanley Unwin benadrukt in zijn klassieke werk
over het uitgeversvak The truth about publishing (1926). Het aan-
tal manuscripten dat volledig is omgewerkt of op initiatief van een



redacteur werd verbeterd is, aldus Unwin, veel groter dan door-
gaans wordt aangenomen." Het is een belangrijke, maar ondank-
bare taak, zegt Unwin, omdat de redacteur ongenoemd blijft en de
auteur hem of haar in geval van succes zelden bedankt voor de steun
bij de voltooiing van het manuscript. Dat ook zeer beroemde
auteurs van krachtige ingrepen niet gevrijwaard worden, toont bij
voorbeeld de publikatiegeschiedenis van Sartres eerste roman. Deze
werd door de redactie van Gallimard uitvoerig gekuist, gewijzigd,
ingekort en ten slotte van een nieuwe titel (La Nauseei voorzien."
Anton Kippenberg van Insel Verlag, maakte melding van een geval
waarin bij de verschijning van een nieuw werk van een bekend
auteur, de literaire kritiek zich verbaasde over de onverwacht lage
kwaliteit ervan. De oorzaak was, aldus Kippenberg, dat de betref-
fende redacteur op dat moment ziek was geweest en de tekst bij
wijze van uitzondering in de originele versie was gedrukt."

Ais vierde argument om de opvatting van de dienstbaarheid van
de uitgever in het literaire produktieproces te relativeren, noemden
we de inspanningen van uitgevers zeIf om de beeldvorming omtrent
hun auteurs en uitgaven actief te bemvloeden. Levin Schiicking
wees in zijn bekende studie over de sociologie van de literaire
smaakvorrning al op het grote belang dat het prestige van een uit-
geveri j kan hebben voor de receptie van het individuele literaire
werk." Edmond Buchet sprak van de eigen lotsbestemming die
ieder boek heeft. WeI moet de uitgever worden gevonden die het
boek die bestemming laat bereiken: door het een passende uitvoe-
ring te geven, het in de juiste richting te sturen: het onder de aan-
dacht te brengen van de tijdschriften die in een voorpublikatie gein-
teresseerd zouden zijn, van critici die het zouden kunnen waarde-
ren, van juryleden van literaire prijzen wier aandacht het zou
kunnen trekken en van buitenlandse uitgevers in wier fonds het zou
passen. Buchet vraagt zich af of de uitgever niet mede is te zien als
een 'faiseur de gloire', 'l'auteur de la celebrite'. 73

Tielebier-Langenscheidt ging in zijn onderzoek naar reclarne-
activiteiten van uitgevers voor modeme Duitstalige literaire auteurs
uit van de hypothese, dat juist deze inspanningen de receptie en
waardering van literatuur heel sterk sturen. Dit zou gebeuren door
aan te geven in welk subgeore een werk moet worden geplaatst, met
welke andere auteurs, groepen of stromingen het verwant zou zijn,
waar het over gaat en hoe het te waarderen zou zijn. Ironisch ge-
noeg noemt Tielebier-Langenscheidt als historisch voorbeeld van
een uitgeverij die zo zou hebben gehandeld juist Kurt Wolff Verlag.
Wolffs plaatsvervanger tijdens de Tweede Wereldoorlog, Georg
Heinrich Meyer, zou door zijn doordachte reclamebeleid actief
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hebben bijgedragen aan de groepsvorming van expressionistiscbe
auteurs rond dit fonds, namelijk door de beklemtoning van bet
generatieve aspect, het nieuwe en jonge van deze auteurs en bun
groepskarakter .74
We zetten nu bij het preciseren van ODZeonderzoeksvragen een

tweede stap. Het gaat erom, hoe ook in het onderbavige geval de
actieve rol van de uitgeverijen bij de vorming van hun fondsen is te
onderzoeken. Dit is bij historisch onderzoek op bet punt van de
'editing' van manuscripten bet moeilijkst na te gaan. Van bet ini-
tieren van uitgaven zijn sporadisch aanwijzingen bewaard, zoals we
zuIlen zien. Van de actieve selectie bebben we het resultaat tot onze
beschikking: het overzicht van het totale fonds. Het gaat er bier niet
aIleen om welke boeksoorten en typen van auteurs daarin overheer-
sen. Studie van de systematiek in de keuzen voor bepaalde boek-
typen kan ook verduideli jken in boeverre sprake is van een actief
selectiebeleid, In geval van accentverscbuivingen naar boeksoorten
of auteurstypen kan kwantitatief fondsonderzoek uitmaken in hoe-
verre het om substantiele, niet-toevallige koerswijzigingen van Ian-
gere duur gaat. Studie van de patronen in een fonds over langere tijd
werpt eveneens licht op een al dan niet actieve sturing door de
redactie. Een sturing die wellicht te verbinden is met expliciete uit-
spraken van de directie van een uitgeverij over haar koers.
Een derde stap bij het preciseren van de onderzoeksvragen be-

treft de betrouwbaarheid van kwaliteitscriteria van een uitgeverij als
informatiebron voor haar fondsbeleid. We stipten hierboven het
probleem aan, dat zulke criteria zeiden door uitgevers met zoveel
woorden worden geformuleerd. Wanneer dit weI gebeurt, blijken ze
algemeen en dubbelzinnig van aard, uiterst moeilijk nader te speci-
ficeren en als beslissend instrument onbetrouwbaar. Hier lijkt de-
zelfde scepsis op haar plaats die in het verleden is geuit tegen litera-
tuurwetenschappelijke pogingen om geldige en eenduidige uitspra-
ken te doen over de kwaliteit van teksten. Ook op dit punt is de
nadruk ter harte te nemen, die de institutionele optiek legt op de
sociale oorsprong en het sociale karakter van kwaliteitsoordelen.
We zetten nu een volgende stap in de verfijning van de onderzoeks-
vraag: we gaan na hoe de uitgeverij haar vermeende kwaliteitscri-
teria specificeert door het overnemen van sociaal reeds gegeven
kwaliteitsoordelen (van andere uitgeverijen, literaire critici of de
academische literatuurbeschouwing). Het vermoeden bestaat dat ze
dit op twee manieren doet: in de fondskeuze zelf en in het uitdragen
van haar selectie. Daarnaast is te onderzoeken in hoeverre de uit-
geverij andere selectiecriteria laat meewegen, zoals specifieke doel-
stellingen van de onderneming, persoonlijke voorkeuren van de re-



dacteuren of activiteiten van de concurrentie. Niet in de laatste
plaats is er de vraag naar het belang van economische overwegingen
bij de selectie van uitgaven. Met betrekking tot het genoemde pro-
bleem van de tekortschietende betrouwbaarheid van kwaliteitscri-
teria door de grote invloed van het toeval is na te gaan hoe de
uitgeveri j een zekere risicospreiding nastreeft door de diversificatie
van haar aanbod: niet aIleen door het creeren van een melange van
boeksoorten en auteurstypen (jong/oud, debuterend/gevestigd,
nieuwe/oude titels enzovoort), maar ook door te streven naar duur-
zame proporties in die mix.
Welke lering is er ten slotte te trekken uit de geschetste opvat-

tingen omtrent de economische voorwaarden waaronder de uit-
geverij werkt? Er lijkt ten eerste reden om de nogal absolute oppo-
sitie (zowel tussen als binnen uitgeverijfondsen) van culturele
waardering en economisch succes te relativeren. Tal van uitgeve-
rijen bieden voorbeelden van cultureel hooggewaardeerde auteurs
die zeer grote oplagen bereikten. Zo zette Siegfried Unseld uiteen
hoe het succes van Hermann Hesse in het naoorlogse Suhrkamp-
fonds de uitgave van Brecht en Max Frisch mogelijk maakte. Zij
baanden op hun beurt de weg voor Walter Benjamin en de Proust-
vertalingen enzovoort. Bourdieu wees op het economische belang
van Samuel Beckett voor de Editions de Minuit. In Nederland stipte
Sontrop het belang van enkele prominente Vijftigers voor De
Bezige Bij aan." Tielebier-Langenscheidt koos als onderwerp van
zijn studie naar boekreclame vier moderne auteurs die bij uitstek
een grote reputatie aan een massale verkoop paarden (Elias Canetti,
Sarah Kirsch, Martin Walser en Wolf Wondratschek). Hij stelde
overigens tevens vast, dat de uitgeverijen zelf weI aanvankelijk de
artistieke kwaliteiten van een tekst benadrukken, maar dat, wan-
neer een boek goed verkoopt, het kwaliteits- en het verkoopargu-
ment al gauw volledig door elkaar gaan lopeno76
Op het punt van de interne subsidiering doet zich het opmerke-

lijke feit voor, dat deze praktijk weI allerwegen wordt vermeld en
toegepast, maar niets naders wordt gezegd over de aard van die
subsidiering. In handboeken en naslagwerken voor bet uitgeversvak
wordt meestal wel uitgebreid ingegaan op de economische calcula-
tiemethoden voor individuele titels, maar wordt over de methoden
van interne subsidiering binnen het totale fonds niets gezegd."
Twee vragen rijzen bier. Is deze interne subsidiering geheel afhan-
kelijk van het toeval, en gaat bet louter om een kansspel, waarin de
individuele titel al dan niet 'hits the jackpot'? 78 Of is er toch een
zekere sturing door de redactie mogelijk? En indien dat laatste het
geval is, gaat het dan om een bepaalde groep van titels, om bepaalde
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fondssegmenten, om boeksoorten of auteursoeuvres, die een fonds
economisch dragen? Een ander punt dat we aanstipten betrof de
tegenstri jdige manier waarop er over de vraag naar het boek als
economisch goed wordt gesproken (constant of gevarieerd, vast-
staand of beinvloedbaar). Hierbij kwam tevens de discussie ter
sprake over de wijze waarop de uitgeverij zich inspant om de afzet
van haar produkt te bevorderen.

Zetten we ten slotte bij het preciseren van de onderzoeksvragen
een volgende stap, dan zijn de volgende conclusies te trekken. Er is
aanieiding tot reserves jegens de uitspraken van de uitgeverijen zelf
over het gewicht van culture le dan wei economische overwegingen
voor hun fondsbeleid. Ook op dit punt zou empirisch onderzoek van
een integraal fonds een scherper beeld kunnen opleveren. Hetzelfde
geldt voor de specifieke aard van de interne subsidiering die wordt
toegepast. Wat het vaak benadrukte gewicbt van bet toeval aangaat
(dat natuurlijk ook bet economisch beleid van de uitgeverij bernoei-
lijkt), zou fondsonderzoek aan het licht kunnen brengen in hoeverre
inderdaad aan risicospreiding wordt gedaan. Onderzoek van het
fonds zou voorts meer duidelijkbeid kunnen scheppen over de vraag
die er bij het publiek bestaat. In dit verband is niet aIleen het al dan
niet duurzame patroon in die vraag van belang, maar ook of de
uitgever deze laat meewegen in haar uitgavenbeleid. Hij kan bij
voorbeeld de vraag naar individuele boeksoorten of auteursoeuvres
honoreren door die uit te breiden, of door titels lange tijd leverbaar
te houden.

Ten slotte is er de kwestie hoe uitgeverijen bun produkt vorm-
geven en presenteren en een zekere klantenbinding tot stand trach-
ten te brengen.

We hebben in deze paragraaf een reeks opvattingen tegen het
licht gehouden over de literaire uitgeverij en de voorwaarden waar-
onder zij werkt. Zodoende kwamen we een aantal onderzoeks-
vragen op het spoor voor de studie van de twee uitgeverijen waarom
het hier gaat. Een mogelijke bedenking tegen deze aanpak kan nog
worden opgeworpen, namelijk bet bezwaar dat de bovengenoemde
opvattingen vooral op literaire uitgeverijen betrekking hadden. Men
zou kunnen stellen dat ze daarom als aanknopingspunten bier min-
der geschikt zijn. Wereldbibliotheek en Ontwikkeling/De Arbei-
derspers waren immers geen echte literaire uitgeverijen, aangezien
ze ook een groot aantal niet-literaire fictietitels en non-fictietitels
omvatten. Een tegenargument is, dat aIle literaire uitgevers die hier
werden geciteerd (Wolff, Unseld, Buchet, Gopfert, Laffont, Galli-
mard, Warburg, Piper) ook niet-literaire en/of non-fictiewerken in
hun fonds hadden. In het algemeen lijkt het regel dat literaire uit-



geverijen van enige betekenis hun literaire fonds combineren met
niet-literaire fictie en non-fictie.

7 DE (UTERAIRE) UITGEVERIJ ALS BEDRIJF

We bespraken tot dusverre opvattingen rond vier aspecten van de
(literaire) uitgeveri j en voorzagen ze van kanttekeningen. Zo-
doende konden de eerste stappen worden gezet in de formulering
van de onderzoeksvragen van waaruit de Wereldbibliotheek en Ont-
wikkeling/De Arbeiderspers kunnen worden bestudeerd. Deze as-
pecten hadden alle betrekking op het fonds, het produkt van de
uitgeverij, dat uiteraard ook bij het bespreken van bovengenoemde
uitgeverijen een cruciale plaats inneemt. Suggesties zijn gedaan hoe
scherper zou kunnen worden onderzocht waarin de eigen hoedanig-
heid van een produkt ligt, in hoeverre het door de directie actief
wordt vormgegeven, welke selectiecriteria erop inwerken en welke
economische omstandigheden erop van invloed zijn. De vraag doet
zich voor, binnen welk kader dit produkt tot stand komt en zijn
afnemers bereikt. Hoe werkt de uitgeverij als bedrijf, wat voor
taken liggen er en onder welke voorwaarden kwijt ze zich van die
taken? Hier bieden enkele handboeken voor het uitgeversvak als-
ook de sporadische theorievorming rond dit onderwerp een aan-
knopingspunt.
In handboeken staat het commerciele karakter van uitgeverijen

op de voorgrond; uitgeverijen worden gezien als ondernemingen die
opereren op een markt en zich alleen kunnen handhaven bij de
gratie van hun succes op die markt." Meyer-Dohm omschrijft de
taken die de uitgeverij in dit licht heeft, en de voorwaarden waar-
onder ze die vervult. Hij knoopte aan bij bestaand onderzoek naar
ondernemersdoelstellingen en bij psychologische theorieen over
ondernemersmotieven. Meyer-Dohm noemt drie motieven: 'zelfbe-
vestiging en zelfverwezenlijking', 'streven naar prestige' en de 'bio-
logische behoefte die de mens er toe brengt naar zekerheid in zijn
levensonderhoud te streven'. Meyer-Dohm geeft echter voor de uit-
gever een correctie op de klassieke premisse van de economische
theorie, dat winstmaximalisatie op korte termijn hiervoor het be-
langrijkste middel zou zijn. Hij meent, dat een kenmerkende eigen-
schap van de uitgeverij ligt in het streven naar economische rentabi-
liteit op langere termijn, naar een 'Dauerexistenz im Markt'. De
continuiteit van een bedrijf zou belangrijker zijn dan het op korte
termijn behalen van een topwinst."
Om de voorwaarden te beschrijven waaronder de uitgeverij deze
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doelstelling nastreeft, gaat Meyer-Dohm te rade bij Dahrendorfs
sociologische roUentheorie en diens opvattingen over de uiteen-
lopende maatschappelijke verwachtingen die jegens de dragers van
verschillende rollen zouden bestaan. In navolging van Dahrendorf
spreekt Meyer-Dohm van 'Muss-, SoIl- und Kann-Erwartungen'
waaraan positieve of negatieve sancties zijn verbonden." Onder de
eerste groep rangschikt hij de onontkoombare maatschappelijke
eisen jegens de uitgeverij, namelijk die van economische en juri-
dische aard. We stipten al aan hoe in de handboeken de econo-
mische rentabiliteit als een evidente voorwaarde tot het voortbe-
staan van de uitgeverij wordt genoemd. In dit soort publikaties
komen meestal ook de rechtsregels ter sprake, waaraan de uitgeverij
zich moet houden. De Franse uitgeefster Marie-Therese Genin gaf
bij voorbeeld in een 'beroepsstatuut' voor de uitgever een uitput-
tend overzicht van aIle juridische bepalingen die omstreeks 1960
voor het Franse uitgeverswezen golden. Hieronder vielen: de wet-
geving rond de pers, de bescherming van de jeugd en de goede
zeden; die rond prijsstelling en prijsafspraken; die rond transacties
met leveranciers en afnemers; die rond indirecte en directe belastin-
gen; die rond auteursrecht en auteurscontracten en de sociale wet-
geving voor zover die betrekking heeft op de uitgeverij." Genin
maakte onderscheid tussen de regelgeving die van de overheid uit-
gaat en kracht van wet heeft, en de regels die de uitgeversorganisatie
zelf dwingend aan haar leden oplegt. Haar uiteenzetting lijkt repre-
sentatief voor het kader van regelgeving waarbinnen de uitgeverijen
ook elders in Europa vanaf het begin van de twintigste eeuw werk-
zaam zijn.
Als tweede groep van maatschappelijke verwachtingen jegens de

uitgeverij noemt Meyer-Dohm de 'noodzakelijke' verplichting om
haar maatschappelijk aanzien te behouden en sociale uitsluiting (bij
voorbeeld uitstoting uit de branche-organisaties of prestigeverlies
bij het publiek) te voorkomen. In de derde plaats noemt Meyer-
Dohm verwachtingen waaraan de uitgeverij 'kan' voldoen, zoals het
verwerven van een bijzondere culturele status.
Aan Meyer-Dohms poging tot een theorie van het uitgevershan-

delen te komen kleeft het nadeel, dat het om een zeer algemene, op
sommige punten nogal vanzelfsprekende, op andere punten juist
weinig zeggende schets gaat. Een schets die (ook naar zijn eigen
zeggen) met empirisch onderzoek zou moeten worden gestaafd.
Geven uitspraken van uitgevers over de aard van hun werkzaam-
heden steun aan Meyer-Dohms opvattingen? We bezien in de eerste
plaats enkele meningen van (literaire) uitgevers over het belang van
de continuiteit.
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Stanley Unwin noteerde in zijn reeds genoemde standaardwerk
over de uitgeverij (1926): 'A publishing house is a long term busi-
ness; it doesn't live from hand to mouth.' Ongeveer in dezelfde tijd
formuleerde een andere befaamde uitgever, Bernard Grasset, het
zo: 'Le metier d'editeur consiste en effet essentiellement dans la
constitution d'un fonds, c'est-a-dire dans l'acquisition par l'editeur,
pour lui et ses successeurs, du plus grand nombre de valeurs dura-
bles.' 83 Latere uitgeversgetuigenissen lijken het grote belang te be-
vestigen, dat men hecht, niet aan het uitgeven van individuele titels,
maar aan het opbouwen van een totaalfonds dat culturele en eco-
nomische duurzaamheid bezit. Ook wat betreft de eerder aange-
haalde opvattingen over de eigen hoedanigheid van een fonds en
wat betreft het idee dat niet elk boek zomaar bij iedere uitgever kan
uitkomen, is er een continuiteitsaspect: het fonds wordt een eigen
karakter toegedacht dat over een langere periode blijft bestaan.
De hoeksteen van zo'n fonds, vindt men, is bet d66rlopende

auteursoeuvre. De voornaamste wens van iedere echte uitgever, zo
formuleerde Kurt Wolff het, is de beste contemporaine auteurs van
zijn land en zo mogelijk ook van andere landen voor zich te winnen
en te behouden. Buchet bestempelde in deze zin de uitgever als
'l'auteur de ses auteurs', die op zijn beurt een oeuvre (namelijk zijn
uitgevershuis) schept uit de gezamenlijke oeuvres van zijn fonds-
auteurs. Peter Suhrkamp ging het naar eigen zeggen om de 'Ge-
samtphysiognomie' van de auteur." Duurzame auteursoeuvres heb-
ben ook een economisch belang. Dat wordt bij voorbeeld onder-
streept door een conflict in 1936tussen de Franse uitgevers en de
Volksfrontregering. Aanleiding was een plan van de minister van
onderwijs Jean Zay om het auteursrecht zo te veranderen, dat de
periode waarin een uitgever bet alleenrecht bezit om een auteur uit
te brengen, sterk zou worden verkort. De uitgevers waren er fel
tegen gekant, omdat dan de exploitatie van een oeuvre op lange
termijn niet meer veilig te stellen zou zijn en daarmee naar hun
zeggen de economiscbe basis aan hun werk zou ontvallen. Onder
meer door het verzet van de uitgevers ging het plan overigens niet
door."
Uitgevers hebben regelmatig argumenten aangedragen waarom

het d66rlopende auteursoeuvre zo cruciaal zou zijn voor de econo-
mische continuiteit van de uitgeverij. Tielebier-Langenscheidt vat
dit als voIgt samen. Er is vaak gezegd dat auteurs met grotere
oeuvres een vast publiek, een 'Lesergemeinde' zouden opbouwen.
De afzet van een nieuwe titel van een auteur zou gemakkelijker
gaan wanneer de lezers al eerder werk van hem of haar zouden
hebben gelezen. Daarnaast zou de regelmatige verschijning van
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nieuwe titels in een oeuvre de vraag naar ouder werk op gang hou-
den. Men zou er de vaak gehoorde mening aan kunnen toevoegen
dat overleden auteurs niet verkopen. Nu zijn er wat Tielebier-Lan-
genscheidts tweede punt betreft nooit goede empirische onderzoeks-
resultaten gepubliceerd, en hijzelf relativeert de onderzoeksbevin-
dingen die de eerste bewering zouden moeten bevestigen."
Het kweken van een vast publiek is door uitgevers en onder-

zoekers ook genoemd met betrekking tot bepaalde boeksoorten en
tot reeksen in een fonds. In marketingtermen is dit principe ooit zo
uitgedrukt: wanneer eenmaal voor een bepaalde uitgave een markt-
segment is bereikt, kost het aanzienlijk minder moeite datzelfde
marktsegment met nieuwe uitgaven die voor dat segment geschikt
zijn, te bereiken." In zowel een Franse als een Duitse studie naar
modeme pocketreeksen in deze twee landen komt het belang van de
serieforrnule als vorm van klantenbinding ter sprake. In het recente
Nederlandse 'Structuuronderzoek Boeken' wordt de naamsbekend-
heid van de serie groter geacht dan die van de uitgeverij. Een voor-
dee Ivan de reeks zou zijn, dat de verschillende titels elkaar onder-
steunen en dat ze collectieve reclame voor een groep titels mogelijk
maakt. 88 Er bestaan echter ook op dit punt nog weinig concrete
onderzoeksresultaten. Een van de weinige voorbeelden is een
Vlaamse studie over Nederlandstalige pocketseries, waarbij onder
meer de kennis werd getest die boekenkopers van afzonderlijke
reeksen hadden."
We zagen eerder dat Meyer-Dohm zeer sceptisch was over het

vermogen van lezers om het uitgeversstempel of het reeksenvignet
als duurzame merkaanduiding te onderkennen. Ook uitgevers zijn
het niet erg eens over de mate waarin de lezers het uitgeversaanbod
kennen en volgen. Sven Nielsen, directeur van Presses de la Cite,
meende dat het publiek veel meer dan men doorgaans aanneemt,
het label van een uitgeverij volgt. Arbeiderspers-directeur Sontrop
daarentegen heeft die kennis van de lezers zeer laag aangeslagen.
Recent onderzoek onder kopers van literaire boeken versterkte de
indruk, dat de kennis over uitgeverijen in deze groep heel beperkt
is.?" Kortom, rond al deze aspecten van de klantenbinding ('merk',
auteursoeuvres, boeksoorten en reeksen), die de economische con-
tinuiteit van de uitgeverij zou ondersteunen, bestaat nog weinig
duidelijkheid.
Naast het belang van het duurzame auteursoeuvre voor de eco-

nomische en culturele continuiteit noemen uitgevers nog een tweede
punt regelmatig, dat van de juiste mix, de combinatie van uiteen-
lopende typen van auteursoeuvres en boeksoorten binnen een
fonds, die eveneens noodzakelijk zou zijn voor de continuiteit daar-
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van. Niet aIleen de biologische veroudering en generatiewisselingen
van auteurs en lezers spelen hier een rol, maar ook de culturele en
economische levensduur van een titel en de fluctuatie van de smaak
bij de lezers. 'Une maison d'edition qui ne marche pas avec son
temps, qui n'est pas constamment rajeunie par l'apport des genera-
tions nouvelles, perd vite en effet toute action sur Ie public et ne
tarde pas a etre oubliee', meende Bernard Grasset in zijn essay uit
1929over de literaire uitgeverij. En Siegfried Unseld sprak van het
'uralte Verlegergeheimnis, es besteht in der Mischung, der Verbin-
dung, der Amalgamierung von jungen und alten Autoren, von gut
und mit Sicherheit schlecht und auch nicht absetzbaren Biichern
( ... ),.91
Indien deze meningen hout snijden, zou het fondskenmerk van de

variatie, de mix van boeksoorten, auteurstypen en soorten oeuvres,
niet aIleen van belang zijn voor de economische diversificatie en de
kwalitatieve risicospreiding. De melange zou ook van belang zijn
voor de duurzaamheid van het fonds, door onder meer het meegaan
met de tijd, het opkweken van nieuwe auteurs en het inhaken op
nieuwe trends met het oog op de toekomst. De zo bereikte duur-
zaamheid zou uiteraard weer terugslaan op de economische lange-
termijn-rentabiliteit en de over een langere periode aan een fonds
toegekende kwaliteit.

Het wordt nu mogelijk om bij de precisering van de onderzoeks-
vragen weer een stap te zetten. We beginnen bij het laatste punt: de
continuiteit van een fonds (in cultureel en economisch opzicht) en
het onderkende belang van het auteursoeuvre daarin. De vraag is
interessant of de twee te onderzoeken uitgeverijfondsen inderdaad
deze continuiteit vertonen, zowel in de duurzame aanwezigheid van
bepaalde boeksoorten (eventueel ook tot uitdrukking komend in
series) als wat betreft bepaalde typen auteursoeuvres. In hoeverre
streefde men naar het verwerven en behouden van grote oeuvres,
langlopende oeuvres, prestigieuze oeuvres (oeuvres waaraan kwali-
teit wordt toegekend) en exclusieve oeuvres (oeuvres van auteurs
die andere uitgeverijen niet hebben)? Daarnaast is de vraag van
belang hoe duurzaam de gekozen combinaties van oeuvres zijn
(jonge/oude, nieuwe/gevestigde, debuterende/oeuvreauteurs) en
hoe succesvol men is met het opkweken van jonge auteurs.
We kunnen de onderzoeksvragen verder preciseren door het

fondsonderzoek in te passen in de analyse van de uitgeverij als
bedrijf. Het goed functioneren als bedrijf is immers voorwaarde
voor het scheppen van een fonds en voor de afzet ervan, die op zijn
beurt weer de economische bestaansmogelijkheid garandeert. Hier
is lering te trekken uit de discipline van de bedrijfsgeschiedenis die

45



laat zien hoe de studie van een marktgericht industrieel produktie-
bedrijf is aan te vatten. Daarbij moet natuurlijk rekening worden
gehouden met een aantal zaken die specifiek zijn voor de uitgeverij
(zoals de grondstoffenJeverantie, de culturele context of het belang
van afspraken binnen de bedrijfstak).

Hieronder is voor een opzet gekozen waarin het functioneren van
de Wereidbibliotheek en Ontwikkeling/De Arbeiderspers als be-
drijven op de volgende punten wordt geanalyseerd:
- de grondslag van het bedrijf (naar doelstelling, rechtsvorm en

wijze van kapitaalverschaffing)
- de organisatie van de uitgeverijtaken

* werving en kwalificaties van de arbeidskrachten
* de grondstoffen, de acquisitie van manuscripten
* het produktieproces
* het produkt (het fonds)
* de verhouding tot de vakgenoten in de branche

- spreiding en afzet van de boeken.
Met name het produkt van de uitgeverij, het fonds, krijgt uitge-

breide aandacht en weI in het licht van de vragen die in de vorige
paragrafen ter sprake zijn geweest.

8 STUDJE VAN DE UITGEVERIJ ALS ONDERDEEL VAN DE

CULTUURINDUSTRIE

Het spreken over de uitgeverij als bedrijf brengt ons bij een onder-
zoekstraditie die bij uitstek de industriele verhoudingen waaronder
cultuurprodukten in de moderne tijd worden vervaardigd, tot voor-
werp van studie heeft gemaakt. De term cultuurindustrie is voor het
eerst gebruikt in Dialektik der Aufkliirung (1947) van Adorno en
Horkheimer.

De rond hen ontstane Frankfurter Schule was in oorsprong een
groep van onderzoekers die sinds de jaren twintig, geinspireerd door
het marxisme maar los van enige partij-orthodoxie, de cultureIe en
sociale begeleidingsverschijnselen van het moderne industriele kapi-
talisme onder de loep namen. Het Zeitschrift jUr Sozialforschung
vormde in de jaren dertig een interdisciplinair platform voor hun
studies van de sociaal-psychologische, ideologische en culturele
massificatie in de moderne tijd. De culture Ie en ideologische bein-
vloeding van de massa zagen ze niet aIleen in de totalitaire maat-
schappijvorrnen (fascisme, communisme), maar ook in de 'democra-
tische' staten. De Verenigde Staten waren hiervan het meest uitge-
sproken voorbeeld en enkele Frankfurters konden tijdens hun bal-



lingschap in de Tweede Wereldoorlog ter plaatse studie maken van
de Amerikaanse massacultuur. Was de aanklacht van Adorno en
Horkheimer in bovengenoemde bundel tegen de cultuurindustrie
dus voomamelijk op Amerikaanse verhoudingen gemspireerd, met
de publikatie van het boek in 1947in Amsterdam en de heroprich-
ting van het instituut in Frankfurt vond hun bezorgdheid gaandeweg
ook in Europa weerklank.

Kort gesteld komt Adorno's en Horkheimers diagnose van de
cultuurindustrie hierop neer: in het moderne kapitalisme is de pro-
duktie van cultuurgoederen voor de massa een op arbeidsdeling,
standaardisering en zorgvuldige planning gebaseerd industrieel pro-
ces geworden. In deze cultuurindustrie, waarvan het winstmotief de
belangrijkste drijfveer is, geeft een handjevol zeer grote ondeme-
mingen de toon aan. Deze ondernemingen zijn op hun beurt weer
verstrengeld met en afhankelijk van de grote concerns in andere
bedrijfstakken, die de economie domineren. Ze hebben daarom alle
belang bij het handhaven van het kapitalistische systeem. De pro-
dukten van de cultuurindustrie (film, muziek, boeken, feuilletons,
tijdschriften, radio- en tv-programma's) hebben gemeen, dat ze zijn
gebaseerd op stereotiepen, cliches en herhaling. Ze spelen welis-
waar in op bewuste of onbewuste behoeften bij de consument, maar
vereenvoudigen en schematiseren deze in een steeds opnieuw geuni-
teerd patroon. De culturele behoeften van de massa worden gepro-
duceerd en gestuurd; het publiek heeft niets in te brengen en mag
ook niet zelf aan het denken worden gezet. De cultuur wordt in het
tijdvak van de cultuurindustrie omgevormd tot kritiekloos amuse-
ment, dat (als verlengstuk van de arbeidsdag) tot functie krijgt het
individu weer geschikt te maken voor het gemechaniseerde arbeids-
proces. Ze staat in het teken van conformisme en aanpassing aan de
bestaande (kapitalistische) verhoudingen."

Welke invloed hadden deze analyses en de zogeheten Kritische
Theorie als geheel op de waarneming van de ontwikkelingen in de
produktie van het boek? Ik citeerde hierboven al Wolfgang Kayser
(1959), waar deze signaleert dat in toenemende mate economische
factoren het literaire leven beinvloeden. In Kaysers beschouwing en
in de invloedrijke essays van Hans Magnus Enzensberger uit de-
zelfde periode komt een aantal concrete voorbeelden van deze ont-
wikkeling ter sprake: de naoorlogse opkomst van het pocketboek,
van de bestseller en van de boekenclubs, alsmede het feit dat de
boekhandel van karakter verandert." De cultuurvervlakkende wer-
king van het pocketboek is aan het begin van de jaren zestig voor-
werp van discussie in het tijdschrift Les Temps Modernes.

De cultuurkritische denkbeelden van de Kritische Theorie krijgen
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bredere verspreiding en nieuwe impulsen door de studentenbewe-
ging van de jaren zestig en zeventig. Deze aandacht leverde ook
nieuw onderzoek op. Als we de resultaten van dat onderzoek bekij-
ken, althans voorzover daarin een empirische component zit, dan
komen vooral de volgende terreinen aan bod:
- de stereotiepe en conformistische patronen in de triviale massa-
lectuur en boulevardpers, gericht op politieke integratie van de
lezers

- de produktie van de massalectuur en de bestseller in het plan-
matig georganiseerde industriele uitgeversconcem

- de schaalvergroting, concentratie en monopolievorming in het uit-
geverijwezen
de degradatie van de auteurs tot tekstproducenten in dienst van
de verschillende takken binnen de cultuurindustrie."
Nu zou men de tegenwerping kunnen maken, dat de diagnose

omtrent de cultuurindustrie van de Kritische Theorie in het kader
van dit onderzoek in feite een anachronisme is, als we geinteres-
seerd zijn in twee Nederlandse uitgeverijen van voor de Tweede
Wereldoorlog. Het theoretisch concept was immers oorspronkelijk
op de Amerikaanse verhoudingen van de jaren dertig en veertig
gemspireerd. Pas in de loop van de jaren vijftig zagen onderzoekers
aanleiding om ook de ontwikkelingen in Europa door deze bril te
bekijken.
Drie redenen kunnen worden aangevoerd om bier toch kort bij de

genoemde theorie stil te staan. In de eerste plaats heeft deze bena-
dering er de aandacht op gevestigd dat de literatuurwetenschap oog
moet hebben voor de maatschappelijke voorwaarden waaronder li-
teratuur wordt geproduceerd en verspreid. We bespraken hierboven
al hoe deze opvatting, alsook de aandacht voor andere tekstsoorten
dan de hoge literatuur, via enkele omzwervingen in het ontwerp
voor een empirische literatuurwetenschap haar plaats heeft gevon-
den. Ten tweede heeft deze theorie de aandacht vergroot voor de
maatschappelijke en economische invloeden van het industriele ka-
pitalisme, die al ver v66r de Tweede Wereldoorlog op de produktie
van literatuur inwerkten. Dat die invloeden ook toen al bestonden,
blijkt uit observaties uit de vooroorlogse periode. Klassiek is het
voorbeeld van de eisen die de machtige Engelse commerciele lees-
bibliotheken in de negentiende eeuw aan de romanciers oplegden op
het punt van aard en omvang van de aangeleverde werken. Even-
eens in de negentiende eeuw zetten Franse feuilletonschrijvers in
literatuurfabrieken een legertje hulpkrachten aan het werk om aan
de enorme vraag naar feuilletons te kunnen voldoen. Dat ook de
produktie van gereputeerde literatuur al betrekkelijk vroeg invloe-



den onderging van de nieuwe economische geest, suggereert de his-
torische beeldvorming rond uitgevers als Eugen Diederichs en Ber-
nard Grasset. De eerste lOU al rond de eeuwwisseling moderne
marketingmethoden voor zijn fonds hebben beproefd. Grasset zou
in 1919 als een van de eersten de grootscheepse lancering van een
auteur (Raymond Radiguet, met Le diable au corps) met behulp van
aanplakbiljetten hebben toegepast." De jonge uitgever Reinhard
Piper wordt bij een bezoek aan Leipzig (destijds centrum van het
Duitse boekenvak) in 1914onaangenaam getroffen door het groot-
industriele karakter dat de verzamelde boekenproducenten daar uit-
stralen. 'Umsatzl Umsatzl war die Parole', en Piper is geshockeerd
wanneer een oude directeur van een gerespecteerd uitgevershuis
hem toevertrouwt, dat hij de uitgave van een reeks Duitse klas-
sieken aIleen is begonnen om zijn machines ook in de stille tijd van
het jaar niet ongebruikt te laten."
Veel diepgaander komt de invloed van het opkomende kapita-

lisme op de literatuurproduktie aan de orde in Arnold Hausers
Sozialgeschichte von Kunst und Literatur uit 1953. Niet toevallig
maakt dit werk (in de vorm van herdrukken en vertalingen) opgang
in dezelfde periode als die waarin de cultuurkritische denkbeelden
van de Frankfurter Schule bredere aandacht verwierven. Een van
Hausers centrale ideeen was immers de opvatting, dat auteurs sinds
de achttiende en negentiende eeuw niet langer op het maecenaat
konden steunen, maar via de tussenpersoon van de uitgever hun
produkten op een anonieme kapitalistische markt aan het publiek
moesten slijten. In de geest van deze opvatting is er de laatste jaren
empirisch gericht onderzoek gedaan naar de sociaal-economische
positie en de demografische achtergrond van auteurs van voor de
twintigste eeuw, maar ook naar de ontwikkeling van het leespubliek
en de distributievormen van het boek.
In de derde plaats kan men uit de resultaten van cultuurindustriele

studies tot dusver wellicht lering trekken bij het zorgvuldiger formu-
leren van de vraagstelling van nieuw onderzoek. Genoemde studies
gingen soms mank aan een verabsolutering van hetzij de economi-
sche, hetzij de politieke drijfveren achter de culture le produktie
(kunst en literatuur dienen nog uitsluitend het economisch gewin
en/of de bestendiging van de bestaande economische en politieke
verhoudingen) .
Traditioneellieten literaire uitgevers zich nogal voorstaan op hun

rol als belangeloze hoeders van de cultuur. Hier kwarn de ontmas-
kering van de uitgever voor in de plaats, namelijk als gewetenloze
geldwolf in de geest van Kees Fens' boutade: 'aIle uitgevers zijn
duivels en bij een blinde greep in de hel sleept men altijd weI een
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uitgever uit het vuur.' Zo'n overaccentuering van economische of
politieke drijfveren achter het handelen van uitgevers kon leiden tot
cornplot-theorieen en simplificaties die aan reele tegenspraken voor-
bijgaan, bij voorbeeld aan vragen als: waarom worden er dan toch
zoveel verliesgevende boeken uitgegeven; waarom worden er steeds
nieuwe uitgeverijen opgericht, die nooit allemaal rendabel kunnen
worden? Ook het onderscheid tussen hoge en lage kunst dat in de
besproken theorie werd gemaakt, vraagt om nuancering.
Essentieel in Adorno's en Horkheimers opvattingen was de ge-

dachte dat de 'authentieke' kunst van oudsher een revolterend ele-
ment bezat, dat door uitdrukking te geven aan het menselijk lijden
de kiem tot verzet tegen de bestaande verhoudingen in zich droeg.
In het tijdvak van de cultuurindustrie zou die authentieke kunst zich
aIleen nog in een klein domein aan de alles gelijkschakelende wer-
king van die industrie kunnen onttrekken en haar element van ont-
kenning van de bestaande verhoudingen kunnen bewaren. De echte
kunstwerken in dit dome in zouden de laatste representanten zijn
van een kunst die niet door winstoogmerken of valse behoeften zou
zijn bepaald. De voorbeelden die van dit type authentieke kunst
gegeven worden (Joyce, Beckett, Trakl) stammen alle uit het reper-
toire van de gevestigde hoge literatuur.
We zagen al dat de voorstelling van een strikte oppositie tussen

cultureel hooggewaardeerde, economisch oninteressante titels aan
de ene kant en economisch succesvolle, maar cultureel laag aange-
slagen werken aan de andere kant, een onjuiste weergave van de
situatie op de culturele markt geeft. Bekend is immers dat ook
werken met een groot cultureel prestige een massale afzet kunnen
bereiken. Dat betekent dat ook op de uitgave van hooggereputeerde
literatuur economische factoren van invloed zijn. In deze zin moet
de opmerking van Tielebier-Langenscheidt worden opgevat, dat de
kritiek op de 'Amerikanisierung' van de Westduitse boekenmarkt
zich te veel op het bestseller-fenomeen heeft gericht en niet op de
gevolgen voor de 'anspruchsvolle' literatuur."
Er is ten slotte nog een laatste punt dat tot reserves aanleiding

geeft. Het feit dat het cultuurprodukt als waar op de markt ver-
schijnt, zou van invloed zijn op de aard ervan. In de cultuur-
industriele produktiewijze zijn (zo stelt Habermas) 'de wetten van
de markt in de substantie van de werken binnengedrongen." Ook
dit vraagt om empirische onderbouwing. Hoe en in welke mate
beinvloedt het economische aspect het culturele produkt (de tekst)?
Gaat dit aIleen op voor triviale lectuur of geldt het ook voor litera-
tuur van hoge culturele reputatie? De genoemde onduidelijkheid
noopt tot een zorgvuldig geformuleerde vraagstelling op dit punt.
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Ais we uit theorievorming omtrent de cultuurindustrie voor het
onderzoek van vooroorlogse uitgeverijen lering trekken, lijken de
volgende conclusies gewettigd. Betrekt men econornische overwe-
gingen in dit onderzoek, dan moeten die in reele proporties ge-
plaatst, dus niet op voorhand gebagatelliseerd of verabsoluteerd
worden. De vraag is interessant of de uitgeverijen bedrijfsmatig
behoudend zijn, dan weI meer innoverend de mogelijkheden van de
vrije markteconomie benutten om hun doelstellingen te bereiken.
Het lijkt raadzaam a priori's over culturele of economische opposi-
ties in het fonds te vermijden. Uitspraken over de invloed van eco-
nomische overwegingen op het produkt van een uitgeverij winnen
aan belang, indien ze van een heldere vraagstelling uitgaan die met
empirisch materiaal is onderbouwd.

9 ANDER SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR DE

UITGEVERIJ ALS INSTlTUTIE

Inventariseren we het onderzoek dat tot nu toe is gedaan naar de
uitgeverij als culture Ie institutie, dan verdient in de eerste plaats een
opstel van Pierre Bourdieu uit 1977 de aandacht. Eerder maakten
we al kennis met Bourdieus theorie over de sociale produktie van
kunst door de verschillende instanties van het culturele veld. In
genoemd artikel preciseert hij de rol van de uitgeverijen daarin. Hij
bespreekt hun positie ten opzichte van de andere culturele instituties
en hun artistieke 'consacrering' van het manuscript." Bourdieu gaat
in op de culturele en economische kanten van het beleid van de
uitgever en op het verb and daartussen. Hij illustreert zijn betoog
met het voorbeeld van twee eigentijdse Franse uitgeverijen: Robert
Laffont, uitgever van publieksboeken; en Editions de Minuit, uit-
gever van hooggereputeerde literaire auteurs en avant-gardelitera-
tuur. Wat zijn de nieuwe elementen in Bourdieus analyse? Het idee
dat literaire instituties een grate rol spelen in de sociale oordeels-
vorming omtrent literatuur was al te vinden in Levin Schuckings
sociologische studie naar de literaire smaakvorming uit 1931. In
Bourdieus twijfel aan de charismatische ideologie van de kunstenaar
als bran van de literaire produktie waren Bertold Brecht, Arnold
Hauser en anderen in de marxistische traditie hem al voorgegaan.
Bij de bespreking van de culturele en economische overwegingen

in het uitgeefbeleid wijst Bourdieu erop, dat de uitgevers die vooral
cultureel prestige nastreven er belang bij kunnen hebben naar bui-
ten toe het economische motief sterk te relativeren of te ontkennen
('het is ons niet om het geld te doen'). Dit kan hun een 'symbolisch
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kapitaal' (in de vorm van cultureel aanzien) bezorgen, dat indirect
weer economiscb voordeel brengt. Nu zagen we dat deze aandacht
voor verborgen doelstellingen van ondememers er ook al in de eco-
nomische theorie is geweest. Het onderscheid dat Bourdieu aanlegt
herinnert aan eerdere pogingen typologieen van uitgeverijen op te
stellen op grond van hun afstand tot het economische aspect. Bour-
dieus tweedeling is echter in zekere zin weer een versimpeling.
Bovendien gaat hij voorbij aan de tegenstellingen binnen de fondsen
van de uitgeverijen. Ten slotte gelooft ook Bourdieu in een fonds-
profiel dat naar binnen en naar buiten toe zou bepalen waarvoor een
uitgeverij staat, zonder dat ook hij dit profiel nader onderzoekt in
het fonds zelf.

De twee elementen in Bourdieus analyse die het meest origineel
zijn, zijn tegelijk bet meest problematisch. Dat is in de eerste plaats
de relatie die hij legt tussen het overwicht van het culturele (Mi-
nuit), dan weI van het economiscbe (Laffont) motief, en de duur van
de omzetcyclus (lang, respectievelijk kort) die de uitgaven van deze
twee typen uitgeverijen zou kenmerken. De publieksuitgeverij zou
vooral op bestsellers met een korte omloopcyclus uit zijn, terwijl de
kwaliteitsuitgeverij het zou moeten hebben van langlopende wer-
ken. Bourdieu geeft bier als voorbeeld Becketts En attendant Godot
en Robbe-Grillets La Jalousie. De verkoop van beide werken zou na
een trage start een steeds belangri jker bron van inkomsten voor de
Editions de Minuit worden. Nu bestaat er over het verband tussen
soort titel en type omzetcyclus geen duidelijkheid. Op grond van
onderzoek naar verkoopcijfers van uit het Engels vertaalde best-
sellers in Nederland plaatste Verdaasdonk vraagtekens bij de moge-
lijkheid om zo'n strikte scheiding naar soorten boeken en verkoop-
cycli te maken. 100

In de tweede plaats is een nieuw element in Bourdieus analyse
zijn (in vergelijking met Schiicking en anderen veel pregnanter)
begrip van litera ire instituties als scheppers van symbolische cul-
turele waarde in eigenlijke zin. We bespraken reeds Bourdieus op-
vatting dat het culturele object (bij voorbeeld de tekst) op zichzelf
geen artistiek gehalte heeft, maar dit krijgt door de kwaliteitstoeme-
ting en consacrering door de kunstkritiek, de artistieke gemeen-
schap als geheel, de consumenten enzovoort. De uitgever die een
manuscript in exploitatie neemt, verhoogt niet aileen de econo-
mische waarde daarvan, maar draagt (op grond van zijn naam en
prestige) ook bij tot de culturele bekrachtiging van die tekst. Hier
onderstreept Bourdieu het belang van de relatieve posities van de
culturele instanties, posities die worden bepaald door hun onder-
linge afhankelijkheid. Een uitgever wordt (in Bourdieus bewoor-
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dingen) een bepaald prestige toegedicht op grond van zijn positie in
het veld van de culture le produktie als geheel, dat wil zeggen door
de verhouding van de schrijvers die tot zijn 'stal' horen tot hen die
daar niet toe horen (en dat al dan niet zouden willen); door de
verhouding tot de andere uitgevers die op zijn auteurs azen en hen
al dan niet bij hem weg kunnen kopen; door de verhouding tot de
critici die wel of niet in zijn oordeel geloven en met meer of minder
respect over zijn produkten spreken; door de verhouding tot zijn
lezers die zijn profiel meer of minder scherp waamemen en er al dan
niet vertrouwen in stellen. 101

Hier en op andere plaatsen klinkt Bourdieus vooronderstelling
door, dat de culture le instanties van het literaire veld een gesloten
en systematisch samenhangend universum vormen. Een universum
waarin op een bepaald moment eenduidige rangorden bestaan: naar
culturele instituties die meer of minder gezag genieten, naar kunst-
opvattingen die dominant zijn en naar culturele produkten die meer
of minder in aanzien staan. Er gaat ook de suggestie vanuit dat door
de wederzijdse positionele afhankelijkheid in geval van nieuwe ont-
wikkelingen (de opkomst van een kunstvorm, het ten tonele ver-
schijnen van een groep schrijvers of de doorbraak van een criticus)
dit he le universum verschuivingen ondergaat. Bourdieu meent dat
ook voor uitgeverijen een nauwkeurige differentiering is te maken
op grond van hun uiteenlopende relaties met andere culturele insti-
tuties en hun onderlinge rivaliteit. Al is Bourdieus opvatting van het
culturele veld origineel en inspirerend, toch is het de vraag of er
inderdaad van zo'n geordend geheel sprake is. Bourdieus postulaat
van de onderlinge posities en de hierarchic van de culturele instan-
ties vraagt om een nadere specificatie van de verhoudingen tussen
die instituties met empirisch materiaal.
Is empirisch onderzoek naar de betrekkingen tussen culturele in-

stituties en meer bijzonder naar de uitgeverij daarin voorhanden?
Het spaarzame onderzoek dat is gedaan, geeft aanwijzingen over de
verhoudingen in het aanbod van uitgeverijen, over de verbouding
van het aanbod van uitgeverijen tot de keuzes van andere literaire
instituties, en over de verhouding van het aanbod van uitgeverijen
tot de vraag van het publiek. Wat het eerste aangaat: Verdaasdonk
onderzocht het titelaanbod van vijf toonaangevende Nederlandse
literaire uitgeverijen in de periode 1975-1980. Deze uitgeverijen
bleken, gelet op het v66rkomen van verhalend proza, poezie , toneel
en essays en van Nederlandse en vertaalde titels in hun fondsen,
grotendeels dezelfde boeksoorten te brengen. Een eigen gezicht ver-
toonden zij vooral in kleinere tondssegmenten.!" Hetzelfde onder-
zoek bood aanwijzingen voor de veronderstelling dat de uitgeverijen

53



zich met hun aanbod (weer op bet niveau van de boeksoort) naar de
vraag van het publiek richten en deze reproduceren. Verdaasdonks
analyse wees verder uit dat er verband bestaat tussen het aantal
reeds leverbare werken van een auteur en het verkoopsucces van
een nieuwe titel van diezelfde auteur.':" Dit zou inderdaad wijzen
op het bestaan van de 'Lesergemeinde' waarvan Tielebier-Langen-
scheidt sprak.

Welke onderzoeksresultaten zijn er voorhanden over de relaties
tussen de uitgeverij en andere Iiteraire instituties? Voor een beter
begrip van de wijze waarop uitgeverijen nieuwe manuscripten ver-
werven ging Verdaasdonk bij een onderzoek betreffende Neder-
landse literaire tijdschriften uit de jaren zeventig na, in hoeverre
deze als 'zeef' voor uitgeverijfondsen werkten. 104 Aan de andere kant
is er de kwestie, hoe het aanbod van uitgeverijen door andere insti-
tuties wordt waargenomen en geselecteerd. We namen hierboven al
kennis van het onderzoek door Tielebier-Langenscheidt naar de
wijze, waarop uitgevers van modeme Duitstalige literatuur door
hun reclameactiviteiten de receptie van die literatuur tracbtten te
sturen. lOS Van Rees poneerde de stelling dat het aanbod van uit-
geverijen in drie ronden door de literaire kritiek wordt beoordeeld.
De journalistieke kritiek (in dag- en weekbladen) brengt een eerste
schifting aan; de essayistische kritiek voIgt daarop; de academische
literatuurbeschouwing ten siotte vormt bet derde selectiemoment. 106

De analyse van een bestand van essays (1960-1980) door acade-
mische literatuurbeschouwers over modern Nederlands verhalend
proza wees uit, dat overwegend auteurs tot onderwerp werden ge-
kozen die hoge verkopen realiseerden en veel aandacht in de lite-
raire kritiek ontvingen."" Viehoff maakte studie van de selectie en
waardering van literaire titels in twee Duitse Iiteraire radiopro-
gramma's uit bet begin van de jaren zeventig. Janssen onderzocht de
selectie van de recente Nederiandse dag- en weekbladkritiek uit het
totale aanbod aan poeziebundels. 108

Verdaasdonk ging met be trekking tot een bestand van 63 oor-
spronkelijk Nederlandse literaire werken (eerste drukken) uit 1975
na, welke verkoopcijfers deze boeken de eerste vijf jaar be-
haalden in relatie tot de aandacbt die ze in de literaire kritiek kre-
gen. Gemiddeld bleek er geen relatie aantoonbaar tussen aantal
besprekingen en verkoopcijfers. Dit staat haaks op de vaak ge-
hoorde mening dat de literaire kritiek van grote invloed is op het
succes van een boek bij het Iezerspubliek. Die relatie bleek er echter
weI te zijn bij de titels die de meeste aandacht van de kritiek kregen;
daarbi j ging het dan vaak om auteurs die aI meer titeis op hun naam
hadden. Dit zou erop wijzen, dat de Iiteraire kritiek zich vooral op
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die auteurs concentreert, die al veel aandacht van het lezerspubliek
hebben.'?"
Bij de bovenvermelde onderzoeken gaat het in hoofdzaak om

kwantitatieve studies van de keuzen die literaire instituties uit el-
kaars aanbod maken. Samenvattend is te stellen dat al deze bevin-
dingen wel enige aanwijzingen geven over de plaats van de uitgeve-
rijen tussen andere literaire instituties en over het belang van eco-
nomische overwegingen daarbij, maar dat dit soort onderzoek zeker
nog in de kinderschoenen staat. De spaarzame studies naar het
intern functioneren van uitgeverijen (rond het beroepsbeeld van
redacteuren, het profiel van een uitgeverij of de gehanteerde selec-
tiecriteria) overtuigen niet en laten vee I vragen onbeantwoord. Het
beperkte onderzoek naar de selectiepraktijk van de uitgeverijen
heeft zich tot dusver nog slechts op vrij algemene categorieen ge-
richt (oorspronkelijk Nederlands werk) vertaalde boeken, ingedeeld
naar een klein aantal omvattende subgeores). Empirische studies
van fondsen over een langere periode zijn er Diet. Wat de plaats
betreft van de uitgeverij als institutie van het culturele veld tussen
andere, bestaat op essentiele punten nog veel onduidelijkheid.
De suggestie is gedaan dat uiteenlopende instituties uit het aan-

bod van uitgevers verschillende kwaliteitshierarchieen, rangorden
naar literair aanzien, van auteurs en teksten opstellen. Gaandeweg
zouden die voorkeuren dan door het wegstrepen en het herschikken
van auteurs steeds meer met elkaar in overeenstemming worden
gebracht, om uiteindelijk uit te monden in een literaire canon. Maar
het is vooralsnog onduidelijk hoe dit precies gebeurt, in hoeverre er
verschillende kwaliteitshierarchieen naast elkaar bestaan, en hoe
deze met uiteenlopende literatuuropvattingen zijn verbonden. Be-
staat er inderdaad de strikte systematiek (naar positie van een insti-
tutie: invloedrijk/secundair; naar waardering van een object: artis-
tiek hoger of lager aangeslagen), die Bourdieu in het culturele veld
aanwezig acht?
Kijken we naar de periode die voor ons van belang is (Eerste

Wereldoorlog en interbellum), dan blijkt hoe complex deze vragen
zijn. Oversteegen heeft laten zien hoe divers de literatuuropvattin-
gen waren die aan de Nederlandse literaire kritiek van voor 1940 ten
grondslag lagen: uiteenlopend naar levensbeschouwelijke richting,
generatie en artistieke beginselen."° De romanist Jurt heeft de di-
versiteit van de vooroorlogse Franse literaire kritiek proberen te
toetsen aan (een deel van) het oeuvre van een auteur. Hij ging
hiertoe voor vijf romans (uit 1926-1936) van Georges Bernanos de
receptie na in de pers van zeven ideologische richtingen (linkssocialis-
ten, linksradicalen, 'centre litteraire', 'presse moderee', confessio-
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nelen, rechts en uiterst rechts);!" Jurt trachtte die receptie te classi-
ficeren door onderscheid te maken in een aantalleeswijzen die de
critiei zouden toepassen. Ook besprak bij het toepassen van de lite-
raire werken in de bestaande literaire produktie. Om te onderzoe-
ken hoe de betreffende critici Bernanos' werk tussen andere auteurs
ordenden, inventariseerde Jurt de verwijzing naar andere, eigen-
tijdse en oudere auteurs in de kritieken. Deze aanpak laat echter
open hoe dieverwijzingen nu precies te interpreteren zijn. Jurts
onderzoek illustreert dat de literaire kritiek gelijktijdig vele uiteen-
lopende etiketten hanteert en dat er tal van kritisehe nonnen en
opvattingen over literaire kwaliteit naast elkaar worden geponeerd.
Tevens laat zijn studie zien dat er nog weinig duidelijkheid is over de
wijze waarop in de loop der tijd versehillende kwaliteitshierarchieen
worden gelijkgeschakeld en zich uiteindelijk bestendigen in een lite-
raire canon.
Als eoncIusie kunnen we vaststellen dat het onderzoek naar de

uitgeverij als institutie in het literaire veld nog maar pas op gang is
gekomen. Voor de verkennende studie die in dit boek wordt onder-
nomen betekent het, dat de nadruk komt te liggen op de uitgeve-
rijen zelf. Het gaat dus niet zozeer om hun plaats tussen de andere
literaire instituties. Een uitputtende besehrijving van de diverse lite-
raire instituties in het interbelJum, hun literatuuropvattingen en
sehrijversvoorkeuren, alsmede een plaatsbepaliog van Wereldbi-
bliotheek en Ontwikkeling/De Arbeiderspers in deze context, gaat
het kader van dit onderzoek te buiten.

10 DE UITGEVERIJ EEN INSTRUMENT TOT CULTURELE OF

POLITIEKE EMANCIPATIE?

In de aanhef van dit hoofdstuk noemden we al de bijzondere doel-
stellingen van de Wereldbibliotheek en Ontwikkeling/De Arbei-
derspers: het boek onder een groep van nieuwe lezers brengen. 'Wij
willen kunst en kennis, inzicht en wetenschap brengen aan allen die
naar verrijking van gemoed en geest streven, en bovenal aan allen
die in dit streven gefnuikt en belemmerd worden door materieele
oorzaken', heette het in het beginselprogramma van de WB.112 Ook
De Arbeiderspers kondigde aan, dat zij 'boeken van hoog litterair
gehalte binnen het bereik brengt van hen die nooit aan het kopen
van boeken hebben kunnen denken'. 113 Essentieel in deze gedachte
is het idee dat kunst en eultuur van oudsher ten onrechte aIleen voor
een kleine maatschappelijke elite bereikbaar waren. Het boek was
veel te duur voor de massa. Het moest goedkoper, en men moest



zich actief inspannen het onder brede bevolkingslagen te ver-
spreiden.

Welke ideeengeschiedenis gaat er schuil achter deze drang tot
spreiding van kunst en literatuur? De Fransman Richter bracht over
een periode van anderhalve eeuw de opvattingen in zijn land in
kaart rond de functie van het boek voor volksopvoeding en arbei-
dersontwikkeling.!" Het debat dat hij schetst vertoont vee I over-
eenkomsten met de discussies in andere landen over het nut van het
boek voor de volksontwikkeling. Richter onderscheidt in de eerste
plaats een stroming binnen de negentiende-eeuwse bourgeoisie die
volksverheffing door middel van de spreiding van boeken nutteloos
en zelfs schadelijk acht. Het yolk wordt daardoor immers maar tot
slechte en opstandige gedachten gebracht. Een tweede stroming
meent dat boekenverspreiding nut kan bebben om de massa te stich-
ten en door zedelijke verheffing beter in het gareel gebouden kan
worden. In de derde plaats noemt Richter de opvatting (in de tra-
ditie van de Verlichting en Franse Revolutie) volgens welke de ver-
spreiding van boeken onder het yolk op zichzelf goed is. Het gaat
dan niet aIleen om het verbreiden van kennis voor bet praktische
leven, maar ook om de verbreiding van kunst en literatuur. Deze
laatste opvatting werd gehuldigd door progressieve liberale intellec-
tuelen, vooruitstrevende rooms-katholieke voormannen en woord-
voerders van het opkomende socialisme.

Richter wijst erop, dat al vroeg in de Franse arbeidersbeweging de
leiders (zelf uit de arbeiderselite afkomstig) aandacht hadden voor
de maatschappelijke functie van het boek. Er bestond een massaal
verspreide lectuur voor het yolk in de vorm van krantenfeuilletons
en popu\aire romans (zoals Eugene Sue's Mysteres de Paris), en men
debatteerde over de voor- en nadelen ervan. De tegenstanders
wezen op de slechte kwaliteit van dit soort lectuur die de arbeiders-
klasse afhield van een beter begrip van haar eigen belangen. De
voorstanders meenden dat deze lectuur in elk geval het yolk aan het
lezen hield en het verlangen naar betere boeken kon opwekken.

Het thema van de culture le verheffing en de arbeidersontwikke-
ling kwam in Frankrijk regelmatig ter sprake op de congressen die
na de opricbting van de Eerste Internationale (1864) werden gehou-
den. De socialistiscbe beweging vatte zicbzelf bij uitstek op als de
beweging die de culture Ie en politieke emancipatie van bet yolk en
de arbeidersklasse moest bewerkstelligen. Ze moest dus ook een
programma voor die culturele verheffing ontwikkelen.

Als in 1884 (Loi Waldeck-Rousseau) de vrijbeid van vereniging
wordt verruimd, betekent dit een opleving van vakbondsactiviteiten
en van initiatieven voor arbeidersontwikkeling. De eerste volksuni-
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versiteiten (universites popuJaires) worden opgericht. Mede naar
aanleiding hiervan dringt zich een vraag op, die intemationaal in de
arbeidersbeweging en de socialistische partijen de hamvraag rond de
richting van de arbeidersontwikkeling zou worden. Moest het aileen
gaan om het verspreiden van de gevestigde kunst en literatuur onder
het yolk? In dat gevaJ zou het vooral het inhalen betekenen van de
achterstand van de arbeidersklasse ten opzichte van de bourgeoisie.
Of moest er een selectie uit het gevestigde burgerlijke erfgoed wor-
den gemaakt, dan weI een nieuwe kunst en literatuur geschapen? De
vraag was, of de culturele emancipatie van het yolk los kon worden
gezien van haar politieke emancipatie. Zo niet, dan zou de te ver-
spreiden literatuur in het bijzonder de visie op de wereld vanuit het
standpunt van de arbeidersklasse moeten weergeven, kunstenaars
die uit haar gelederen afkomstig waren of met haar zaak sympathi-
seerden aan het woord moeten laten en actief partij moeten kiezen
voor het socialisme.

We zuIIen in hoofdstuk n enkele hoofdpunten aanstippen uit het
debat in Nederland aan het einde van de negentiende eeuw over de
wenselijkheid en mogeIijkheid van Iiteratuurspreiding onder het
volk. Wanneer de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur
in 1905 daadwerkelijk de knoop doorhakt en met goedkope uit-
gaven begint, doet ze dat op een moment waarop het lectuursprei-
dingsstreven onder NederIandse uitgevers met goedkope series al
wat in het slop is geraakt. De Ontwikkeling voIgt in 1916 en ont-
plooit zich eerst in de jaren twintig. Er is tot dusver nauweIijks
onderzoek gedaan naar de opzet of de feiteIijke praktijk van het
cultuurspreidingswerk van beide uitgeverijen die het voorwerp van
deze studie zijn. De Wereldbibliotheek wordt in positieve zin een
aantal keren vermeid in enkele naoorIogse overzichtswerken op het
terre in van de Nederiandse cultuurgeschiedenis en het volksontwik-
kelingswerk, maar deze vermeidingen bIijven uiterst beknopt.!"
Over sociaal-democratische uitgeverijen zoals Ontwikkeling is nog
minder te vinden.

Ook in De Vrankrijkers geschiedschrijving van de sociaal-demo-
cratische pers uit 1950 worden de boekenuitgeverijen slechts ter-
loops genoemd.!" WeI is er enig materiaal voorhanden over de
literatuuropvattingen van individuele, met het socialisme en de so-
ciaal-democratie verwante Nederlandse schrijvers (Adama van
Scheltema, Gorter, Henriette Roland Holst, Heijermans, Jef Last,
A. M. de Jong en Maurits Dekker), over literaire tijdschriften en
over toneeigroepen uit deze sfeer. 117

Bieden studies van buiteniandse initiatieven tot lectuurspreiding,
of van uitgeveri jen met emancipatoire of socialistische doeistellin-
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gen een aanknopingspunt voor het preciseren van de onderzoeks-
vragen? Het empirisch materiaal dat voorhanden is laat in minstens
drie opzichten een grote verscheidenheid zien. Het betreft uiteen-
lopende instituties: niet aileen uitgeverijen (bij voorbeeld Dietz, de
Buchhandlung Vorwarts, Malik-Verlag, de Franse Librairie du Tra-
vail), maar ook boekenclubs (Der Biicherkreis, Biichergilde Guten-
berg, The Left Book Club), persorganen, hun romanfeuilletons en
literaire kritiek (zoals in de srn-pers, de Hurnanite en de Rote
Fahne) en arbeidersbibliotheken.!" Het gaat voorts om uiteen-
lopende posities binnen en buiten het zogenoemde wetenschappe-
Iijke socialisme en om verschillende opvattingen over strategie en
revolutie, zoals die in de vroege fase van de socialistische partij-
vonning zijn gegroeid. De verschillende politieke orientaties va-
rieren van progressief-liberaal, sociaal-democratisch en linkssocia-
listisch tot communistisch of anarchistisch. Ten derde vertoont de
binding met een politieke stroming op zich schakeringen. Sommige
uitgeverijen waren eigendom van een partij. Andere hadden een
lossere relatie met een politieke stroming, weer andere slechts een
ideele band, los van enige fonnele of financiele afhankelijkheid.
Ten slotte waren er verschillen in ideologische rijpheid van de initia-
tieven, in de ontwikkelingsgraad van de cultuur- en literatuurtheore-
tische standpunten die aan een bepaalde spreidingspraktijk ten
grondslag lagen.
In hoeverre leidden de uiteenlopende uitgangspunten van al deze

initiatieven tot verschillen in de feitelijke praktijk van de spreiding
van literatuur, en op welke punten treden die verschiUen aan de
dag? Illustratief hiervoor kan een beknopte bespreking zijn van de
spreiding van literatuur binnen de Duitse socialistische beweging.
We stipten hierboven het hoofdprobleem van de arbeidersontwikke-
ling aan: spreiding van de gevestigde burgerlijke kunst onder het
volk, selectieve overname daarvan of schepping van een nieuwe,
socialistische kunst? Ampel onderzoek heeft aangetoond dat in de
Duitse sociaal-democratie rond de eeuwwisseling het eerste alterna-
tief voorop stond. Scheiding van kunst en politiek, afwijzing van
tendensliteratuur en verheffing van de arbeiders tot de hoogtepun-
ten van het burgerlijke culturele erfgoed, dat was toen de overheer-
sen de opvatting in de discussies over literatuur op de partijcongres-
sen, in de literaire debatten en kritieken in de pers van de Duitse
sociaal-democratische partij (sro), en in de feuilletonkeuze die in
die pers werd gemaakt. 119

In het kielzog van de SPO ontstond ecbter ook een 'Arbeiterdich-
tung' van proza en poezie geschreven door arbeiders. Riilcker
meent dat bet hier vooral om gedeklasseerde kleinburgers of op-
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klimmende proletariers gaat. Deze geschriften behandelen het
thema van het arbeidersbestaan binnen de srn-ideologie van inte-
gratie van de arbeidersklasse in de burgerlijke maatschappij.':"
Daarnaast is er in de SPO een linkervleugel die de 'sociaal-kritische'
literatuur propageert. Deze opvatting zou tot uitdrukking komen in
de boekenkeuze van de 'Bucherkreis'.!"

De vraag of literatuur voor de arbeidersklasse ook arbeiderslitera-
tuur moet omvatten, heeft de aandacht gevestigd op de dubbeIzin-
nige inhoud van deze term. Hij is op drie manieren gedefinieerd:
sociologisch (literatuur geschreven door arbeiders, ongeacht haar
onderwerp of ideologie); thematisch (literatuur over arbeiders of
het arbeidersbestaan, ook van de hand van niet-arbeiders), en ideo-
logisch (literatuur die de zaak van de arbeidersklasse verdedigt).!"
Na de Eerste Wereldoorlog wint in Duitsland tegenover de domi-
nante srn-praktijk de opvatting terrein, dat schepping van een
nieuwe socialistische kunst noodzakelijk is. Wanneer na de ge-
slaagde Russische revolutie de linkssocialistische partij naar leninis-
tisch model in 1919 tot Kommunistische Partei Deutschlands (KPO)

wordt, ontstaat in haar kring het concept van de zogeheten proleta-
risch-revolutionaire literatuur, geinspireerd door het Russische
voorbeeld van de 'Proletkult'. Deze laatste beweging had aan kunst
en literatuur niet aIleen een geheel nieuw karakter en andere functie
gegeven, maar ook het begrip kunstenaar gerevolutioneerd. De
kunst moest een ondersteunende en opvoedende werking in dienst
van de revolutie hebben. In plaats van het individuele kunstgenot in
de vrije tijd worden collectieve produktie- en consumptievonnen
van kunst gepropageerd. De kunst moet aansluiten bij het econo-
mische produktieproces en bij de politieke ontwikkeling, ze moet
het artistieke potentieel onder de massa's benutten en zelfexpressie
van de arbeider bevorderen. Het denkbeeld van een rechtstreekse
politieke functie voor de kunst maakte in Duitsland daarnaast op-
gang binnen een linksradicale stroming van door de novemberrevo-
lutie van 1918 geradicaliseerde intellectuelen, anarchisten en links-
socialisten. In deze kring (die tevens contacten met het dadaisme
onderhield) werd een totale breuk met het erfgoed van de burger-
lijke kunst bepleit en het scheppen van een volstrekt nieuwe kunst
voor het proletariaat voorgestaan. 123

Binnen de communistische partij ondervond niettemin (evenals
oorspronkelijk in de Sovjet-Unie) de Proletkultstroming lange tijd
grote concurrentie van de opvatting die de burgerlijke cultuur voor-
op bleef stellen voor de artistieke vorming van de massa. In de
literatuurkritiek van het xro-dagblad Die rote Fahne gaf het laatste
standpunt nog lange tijd de toon aan.!" Pas in de tweede he1ftvan
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de jaren twintig krijgt de stroming van de proletarisch-revolutio-
naire literatuur, en daarmee van de Proletkultstroming, meer de
overhand. Er is natuurlijk een wezenlijk verschil met de Sovjet-
Unie. Daar kon de Proletkult enige tijd gedijen in een situatie waar-
in de revolutie zich al had voltrokken. In Duitsland liet de pro leta-
rische revolutie nog op zich wachten. Een cultuurpolitiek die aan-
sluiting zocht bij het politieke debat moest dus worden ingepast in
de klassenstrijd en in de inspanningen van de partij om het kapita-
lisme omver te werpen.
De terreinwinst van bet concept van de proletarisch-revolutio-

naire kunst als partijbeleidslijn is begunstigd door de 'bolsjewise-
ring' van de KPDvanaf 1925. In plaats van bet model van de gewone
ledenpartij (zoals de SPD)kiest de partij dan voor een structuur van
cellen op het niveau van het bedrijf of de wijk. Dit roept op zijn
beurt weer de behoefte op aan nieuwe comrnunicatievormen binnen
de partij. De beweging van de zogenoemde arbeiderscorresponden-
ten is hiervan het produkt. Zij zoeken hun thema's in de bedrijven,
in het arbeidersbestaan en de misstanden van de burgerlijke rnaat-
schappij. Hun reportages hierover in de KPD-persbelichamen het
principe van literatuur als wapen in de klassenstrijd. De arbeiders-
correspondenten vormen als het ware een kweekplaats voor de ar-
beidersschrijvers die de proletarisch-revolutionaire literatuur zullen
gaan dragen, en die zich samen met een aantal comrnunistische
intellectuelen van burgerlijke komaf in 1928 verenigen in de Bund
Proletarisch-Revolutionarer Schriftsteller (BPRS).Ondanks menings-
verschillen blijft het beginsel van literatuur voor de massa als wapen
in de klassenstrijd in de BPRSenkele jaren centraal staan, en weI tot
het moment dat Lukacs (op instigatie van Moskou) in 1932 een
nieuwe koerswending bewerkt met zijn bekende proclamatie van de
negentiende-eeuwse burgerlijk-realistische roman als model voor de
literatuur van de proletarische massa. 125
De verschillende ideologische richtingen hebben dus heel uiteen-

lopende opvattingen over de vorm waarin en de bedoeling waarmee
het boek onder de massa moet worden verspreid. Die opvattingen
lopen uiteen op punten als de herkomst van de schrijvers, de pro-
duktievorm, de ideologische riehting, de aard van de literatuur, haar
consumptiewijze. We leiden daaruit een aantal vragen at voor het
onderzoek.
In de eerste plaats is dat de vraag naar de status van de uitgeve-

rijen. Zijn ze zelfstandig, hebben ze een ideologische binding met
een stroming of parti j en heeft die binding ook formele kanten
(organisatorisch, financieel, bestuurlijk)? Hoe zijn in het laatste ge-
val de competenties verdeeld? In de tweede plaats is er in geval van
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een forme le en/of ideologische binding de vraag naar het culturele
programma van de betreffende stroming. Worden er debatten in de
parti j gevoerd (op congressen, in de pers, in geschriften van pro-
minente partijleden) over de voor het cultuurbeleid wenselijke rich-
ting? Is er sprake van een partijIijn in zake de Iiteratuurpolitiek?
Vloeien daaruit concrete aanwijzingen voor het uitgavenbeleid
voort?
In de derde plaats komt de vraag naar de voorgestane opvattingen

over literatuur. Nemen die stelling jegens het burgerIijke culturele
erfgoed? Impliceren ze een bepaald begrip van kunstenaar, kunst-
produktie en acquisitiewijze? Stellen ze eisen aan themakeuze en
ideologische gerichtheid van de literatuur? Spreken ze een voorkeur
uit voor bepaalde genres (verhalend proza en novellen, reportages,
toneel, liederen of 'spreekkoren')? Staan ze een bepaalde consump-
tiewijze voor (individueel/collectief, met de arbeid verbonden/in de
vrije tijd)? Impliceren ze een bepaalde functie van kunst (als factor
van individuele ontwikkeling, middel tot collectieve emancipatie,
communicatierniddel voor het proletariaat of wapen in de klassen-
strijd)? De voorgestane literatuuropvattingen, gekoppeld aan de
praktijk van de literatuurkeuze, laten zien op wat voor principes de
uitgeverijen hun inspanningen tot spreiding van literatuur onder het
yolk baseren. Bestaan er ideeen over de wijze waarop de literaire
socialisatie van de nieuwe lezers moet geschieden (op basis van de
klassieke voorbeelden uit de nation ale of wereldliteratuur, door het
populariseren van de gevestigde literaire kritiek en literatuurge-
schiedenis, door het 'hinauflesen', of door een geheel afwijkende
keuze van arbeidersschrijvers en voIkse thema's)?
In de vierde plaats is er de vraag naar de organisatievorm van de

uitgeverijen. Onderscheidt die zich van de organisatievorm van de
traditionele boekenuitgeverij? We noemden al de acquisitiewijze als
mogelijk punt van verschil, maar daamaast valt te denken aan de
verdeling van verantwoordeIijkheden, de organisatie van taken,
eventuele experimenten met een cooperatieve of gedemocratiseerde
beheersvorm. Niet in de laatste plaats is er de vraag naar de distri-
butie- en afzetmethoden. Is een eventueel afwijkende opvatting
over de functie van literatuur hierop van invloed? Ook de samen-
werkingsverbanden die men bij distributie en afzet aangaat met
andere organisaties of met andere typen instituties zijn een onder-
zoek waard.



I I SAMENVATTING VAN OPZET EN PROBLEEMSTELLlNG

VAN HET ONDERZOEK

Het gaat in dit onderzoek om een empirisch gerichte studie van twee
uitgeverijen die naar doelstelling, produkt en resultaten met elkaar
worden vergeleken. Niet alleen in dit opzicht heeft het hierboven
geschetste onderzoekskader van de empirische literatuurwetenschap
inspiratie geboden. Dat kader leidde ook tot terughoudendheid in
het uitspreken van waardeoordelen over afzonderli jke auteurs en
werken die de revue passeren. We zagen hoe de institutionele kunst-
en literatuursociologie de nadruk legt op de sociale oorsprong van
opvattingen en waardeoordelen over auteurs en teksten, en hoe ze
daarbij aan de uiteenlopende instituties van het culturele veld een
hoofdrol toedicht. De onderhavige studie wil een verkennend
onderzoek zijn naar de uitgeverij in deze context. De literatuur-
studie in dit hoofdstuk liet zien, dat het onderzoek naar de uitgeverij
als institutie van het culturele veld nog in de kinderschoenen staat.
De inventarisatie van wetenschappelijk onderzoek betreffende de
uitgeverij en van opvattingen over de taakvervulling van de uit-
gever, leverde een overvloed aan vragen rond het functioneren van
de uitgeverij op, veel meer dan in het bestek van dit onderzoek
zouden kunnen worden beantwoord. De inventarisatie vestigde ook
de aandacht op het grote be lang dat wordt gehecht aan continuiteit
in het functioneren van een uitgeverij en op de middelen die daartoe
worden aangewend.

Wereldbibliotheek en Ontwikkeling/De Arbeiderspers zijn uitge-
verijen die een litera ire component in hun fonds hebben en tegelijk
een bijzondere doelstelling nastreven: de spreiding van het boek
onder nieuwe lezers. De probleemstelling van dit onderzoek kunnen
we nu als voIgt formuleren: hoe kwijten de beide uitgeverijen zich
(in vergelijking tot elkaar) binnen het kader van de genoemde doel-
stelling van de taak om culturele en economische continuiteit te
bereiken?

De hier volgende analyse van de eigen hoedanigheid van beide
ondernemingen als uitgeveri j steunt op een onderzoek van fonds en
sereiding~beleid, dat zowel empirisch gericht als omvatten IS, en
acnter de geproclarneerde doelstellingen van de directie van de uit-
geverij ook de feitelijke praktijk in haar totaliteit nagaat. Het kader
van het fondsonderzoek wordt gevormd door een beschri jving van
het functioneren van de uitgeverij als bedrijf, dat (afhankelijk van
zijn arbeidskrachten, grondstoffen, organisatie van het produktie-
proces en relatie met de vakgenoten in de branche) als produkt zijn
fonds tot stand brengt. Op dit punt staat de vraag centraal, op welke



wijze de uitgeverijen culturele en economische continuiteit nastre-
yen. Nagegaan is, in hoeverre de uitgeverijen deze doelstelling
trachtten te bereiken door een actief fondsbeleid. Ook wordt aan-
dacht besteed aan de dynamiek waarmee de uitgeverijen als com-
merciele ondernemingen zijn opgetreden.
De vraag naar de eigen hoedanigheid van de fondsen isgeoperatio-

naliseerd in een vraag naar de accenten op typen (hier in specifieke
zin opgevat) auteursoeuvres en van boeken, respectievelijk naar de
duurzaamheid van die accenten binnen het fonds. Kwantitatieve
analyses geven aanwijzingen over koersveranderingen van betekenis
in het fondsbeleid. Voor het bereiken van continuiteit speeJt niet
alleen de duurzaamheid van genoemde accenten een roI. Ook is het
belang aangestipt van het doorlopende auteursoeuvre. Hier wordt
nagegaan in hoeverre het de uitgeverijen lukt om grote, lang-
lopende, prestigieuze en exclusieve auteursoeuvres te verwerven.
Aan de orde komt de vraag hoe de uitgeverijen hun fondsen vorm-
geven: door het aanbrengen van een bepaalde melange in het fonds
(van boeksoorten en auteursoeuvres), ook op langere termijn, door
het kweken van auteurs voor de toekomst, en door het opbouwen en
uitdragen van een 'merk' naar andere literaire instituties en naar
lezers toe. Bij dit alles komen drie factoren ter sprake, die op de
uitgeefbeslissingen inwerken: het streven naar een kwaliteitsmerk
(door het overnemen van selecties van andere literaire instituties),
de ideologiscbe en andere verplichtingen van de uitgeverijen, en de
economische overwegingen bij de fondskeuze. In bet laatste geval is
gezocht naar aanwijzingen over de aard van de interne subsidiering,
over de aard van de vraag op de markt en over de mate waarin men
met die vraag rekening houdt (door het uitbreiden/inkrirnpen van
fondssegmenten, het voortzetten/afbreken van auteursoeuvres, bet
al dan niet leverbaar houden van titels).
Wat de cultuurspreidende doelstellingen van de uitgeverij betreft,

somden we in paragraaf 10 de vier vragen op waarin deze worden
uitgewerkt. Oat is de vraag naar de binding (ideologisch, bestuur-
lijk-financieel) van de uitgeverijen, de vraag naar de daarmee
samenhangende opvattingen aangaande cultuurspreiding, de vraag
naar de te stellen voorwaarden aan berkomst, auteurs, aard, functie
en receptiewijze van de te spreiden literatuur, en ten slotte de vraag
naar de vorm waarin produktie, distributie en afzet worden gereali-
seerd.



II De Maatschappi j voor
Goede en Goedkoope Lectuur/

Wereldbibliotheek NV 1905- 19391

In het eerste hoofdstuk is een analyse in het vooruitzicht gesteld van
het fonds als het voor ons essentiele uitgeefprodukt. Hierbij pas-
seerde een reeks vragen de revue, die daarvoor de leidraad kunnen
zijn. Aan de analyse van het fonds gaat in dit hoofdstuk een be-
schouwing vooraf over het kader waarbinnen dat fonds tot stand
komt: de uitgeverij als bedrijf. We somden de drie aspecten op van
het functioneren van de uitgeverij als onderneming, die aan bod
zullen komen. Dat zijn de grondslag van het bedrijf (doelstelling,
rechtsvorm en wijze van kapitaalverwerving), de organisatie van de
taken (op basis van de beschikbare arbeidskrachten, de grondstof-
fen, de produktiewijze, het produkt en de relatie tot de branche-
genoten), en de spreiding en afzet van de uitgaven.

I DE WB ALS BEDRIJF

1.1 DEPERIODE 1905-1919

a Doelstelling en financieel-organisatorische grondslag
Het initiatief tot oprichting van de Wereldbibliotheek kwam van
een man, Leo Simons, die als leider en directeur vijfentwintig jaar
lang een belangrijk stempel op de onderneming heeft gedrukt. Voor
een goed begrip van de uitgangspunten van het bedrijf is daarom
een korte schets van Simons' achtergrond en van zijn persoonlijke
overtuigingen onontbeerli jk.

Leo Simons (1862- 1932) was de zoon van een welgestelde Joodse
koopman te Amsterdam. Een opleiding in de beeldende kunst en
het toneel had hij verruild voor een cursus MO Nederlands, en hij
was werkzaam geweest in de joumalistiek en binnen het onderwijs.
In de jaren tachtig was hij in aanraking gekomen met de opvattingen
over sociale hervormingen, die leefden in de kring van vooruit-
strevende liberalen. In bladen als Vragen des Tijds (1875) en
A. Kerdijks Sociaal Weekblad (1887) vonden zij een platform voor
hun pleidooien voor maatschappelijke vernieuwingen langs evolu-
tionaire weg, die de massa van het volk tot sociale en politieke
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verheffing zouden moeten brengen. Om dit te bereiken werd om
meer staatsingrijpen en om verbetering van onderwijs en volksont-
wikkeling gevraagd.

In De Groene Amsterdammer, De Nieuwe Gids en De Kroniek
wordt voor en rond de eeuwwisseling over de noodzakelijke sociale
hervormingen gepolemiseerd tussen deze vooruitstrevende liberalen
en een reeks prominente intellectuelen die snellere en radicalere
veranderingen wensen. Weliswaar is vanaf 1890 de sociale wet-
geving uitgebreid met wetten die afzonderlijke groepen in de
arbeidersklasse meer bescherming bieden, de veiligheid op de
arbeidsplaats vergroten, regels voor het arbeidscontract voorschrij-
yen en een begin maken met ongevallen- en werkloosheidsverzeke-
ring, en komen rond de eeuwwisseling de wet op het toezicht op de
gezondheidszorg, de Woning- en de Leerplichtwet tot stand, maar
voor sommigen gaan deze verbeteringen niet ver genoeg. Zij orien-
teren zich voor verbetering van de samenleving op het socialisme en
vinden elkaar (na de terugloop van de invloed van het anarchisme)
voornamelijk in de georganiseerde sociaal-democratie.
Parallel aan de pennestrijd in de genoemde bladen is er in deze

peri ode in De Nieuwe Gids en De Kroniek een polemiek over het
verband tussen kunst en socialisme. De eis van radicale democrati-
sering en gelijkberechtiging die het opkomende socialisme voor de
economie en de politiek heeft geformuleerd, wordt in deze polemiek
uitgebreid tot het gebied van kunst en cultuur. De verhouding tus-
sen kunst en maatschappij, de unieke figuur van de kunstenaar,
maar ook het bevattingsvermogen van de massa voor kunst en litera-
tuur, passeren in deze artikelenreeks (van de hand van Van Eeden,
Kloos, Van Deijssel en Van der Goes) de revue. De theoretische
bespiegelingen worden rond de eeuwwisseling verlaten voor een
aantal concrete initiatieven door plaatselijke verenigingen met be-
namingen als Kunst aan het Volk, Kunst aan Allen en Voor de
Kunst. Zij nemen de daadwerkelijke cultuurspreiding ter hand met
tentoonstellingen van en voordrachten over vooral beeldende kunst,
die zich richten op een volks- en arbeiderspubliek.

Simons' betrokkenheid bij deze hervorrningsbewegingen voor
sociale verheffing van de massa, volksontwikkeling en cultuursprei-
ding komt in eerste instantie tot uitdrukking in zijn aandeel in de
oprichting (1892) van Ons Huis in de Amsterdamse Jordaan. De
koopmansdochter Helene Mercier (1839-1910), beinvloed door de
kring rond Kerdijk, wilde met dit initiatief het Engelse Toynbee-
werk in Nederland navolging geven.? Niet de klassenstrijd, maar
toenadering tussen de hogere standen en de arbeiders zou de toe-
stand van het volk moeten verbeteren. Met de stichting van Ons
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Huis wilde men een plaats scheppen waar personen uit de hogere
standen en uit het yolk elkaar zouden kunnen ontmoeten, waar
ontwikkeling en ontspanning werd geboden, dag- en weekbladen
beschikbaar waren, studiegroepen werden gevormd en tentoonstel-
lingen georganiseerd. Simons richtte in deze geest de vereniging
Leeskunst op, waar in groepjes van acht tot twaalf mensen onder
leiding van hoger geschoolden boeken werden besproken. 3

In 1893 stopt Simons met zijn werk voor Ons Huis en vestigt zich
zeven jaar in Engeland als medewerker van de uitgever Jack T.
Grein. Hij treedt op als redacteur van twee tijdschriften die Grein
uitgeeft en doet daarnaast naar eigen zeggen een grondige kennis op
van de boekenuitgeverij." Hij neemt ook kennis van de nieuwste
ontwikkelingen in Engeland op het gebied van bandontwerp en
boekverzorging. Hij woont lezingen bij van William Morris en komt
in contact met de Arts and Crafts Movement. Vanuit Engeland blijft
Simons het maatschappelijke en culturele debat in Nederland vol-
gen, en levert nu en dan bijdragen aan enkele tijdschriften. Zo
mengt hij zich in 1898 in een polemiek in De Kroniek tussen Frank
van der Goes en Frans Coenen over de waarde van het socialisme als
geneesmiddel tegen de maatschappelijke kwalen van het moment,
een geneesmiddel dat Simons met enige scepsis beschouwt.'
Na zijn terugkeer in Nederland rijpt bij Simons het idee verder

om de volksontwikkeling zoals beoogd door het Toynbee-werk en
middels de openbare leeszaal, te ondersteunen met de verspreiding
van boeken onder de massa. De verbetering van de volksontwikke-
ling brengt Simons in verband met bredere sociale hervormingen op
allerlei terreinen, die eerst nodig zijn." Daartoe is echter bezinning
en wetenschappelijk onderzoek vereist. In 1904 neemt Simons voor
de uitgeverij De Erven Bohn N.V. in Haarlem het redacteurschap
van een reeks brochures op zich. Als uitgeefster voor de Maat-
schappij tot Nut van 't Algemeen kent Bohn al een langere traditie
op het terre in van de volksontwikkeling. De serie die Simons onder
zijn hoede neemt draagt de titel Studies in Volkskracht. Blijkens
zijn inleiding op de reeks heeft hij een serie van empirische demo-
grafische, sociologische, economische en sociaal-medische studies
voor ogen, die als basis voor wenselijke hervormingen kan dienen.?
Door deze hervormingen moet het sluirnerende fysieke en intellec-
tuele potentieel onder de massa worden benut om tot een gezonde,
welvarende en zelfstandige bevolking te komen.
In het eerste deel van de serie bespreekt Simons, na een terugblik

op de spoorwegstakingen van 1903, de bestaande inkomensongelijk-
heid in Nederland. Hij behandelt de uiteenlopende ideeen over
maatschappelijke hervormingen, die bestaan onder marxisten en



sociaal-democraten, onder vrije socialisten en anarchisten, onder
vooruitstrevende liberalen en zogenoemde Democratiscbe Christe-
lijken (de sociaal georienteerde confessionele politici). Tegenover
hun opvattingen schetst hij zijn eigen denkbeelden." Hij keurt het
oude liberalisme af, wil meer staatsoptreden om de positie van de
arbeidersklasse te verbeteren en pleit voor sterke vakverenigingen."
Maar hij verwerpt ook de totale nivellering die het socialisme te-
weeg zou brengen en bestrijdt de meerwaardetheorie. Onder hand-
having van het vrije ondememerschap geeft Simons de voorkeur aan
een geordend kapitalisme op cooperatieve basis. Op het punt van de
politieke gelijkberechtiging benadrukt hij Diet zozeer de noodzaak
van spoedige verwezenlijking van bet algemeen kiesrecht, als weI
van de verhoging van de volksontwikkeling en de politieke scholing
van de massa, ten einde aan het principe van politieke gelijkbe-
rechtiging inhoud te geven."

In een andere brochure in de reeks geeft Simons een proeve van
de nagestreefde empirische 'volkswetenschap' op sociaal-cultureel
terrein. Hij presenteert een kleine studie van eigen hand over de
verspreiding van de Nederlandse literatuur onder verschillende
sociale lagen. Simons constateert bierin dat anna 1904 het bereik
van de Nederlandse letterkunde tot een heel kleine bevolkingsgroep
beperkt blijft, en eveneens een heel klein deel van de bevolking zelf
boeken koopt. Deze groep is vooral te vinden in de 'zoogezegd
beschaafde klasse' en daamaast in de middenklasse. Van de arbei-
dersklasse lezen aIleen de beter verdienende arbeiders (bij voor-
beeld de diamantbewerkers in Amsterdam). De boerenbevolking
leest niet. Simons noemt de hoge boekenprijs in Nederland als be-
langrijkste beletsel voor de verspreiding van boeken onder een
groter publiek. In een later geschrift geeft hij een overzicht van het
aanbod aan goedkope boekenseries die er in omringende landen op
de markt zijn, zoals onder meer Reklams Universal-Bibliothek in
Duitsland, Dents Everyman's Library in Engeland, en de Biblio-
theque Nationale in Frankrijk. Simons schetst tevens de geschiede-
nis van de goedkope boekenseries in Nederland in de tweede belft
van de negentiende eeuw. Hij noemt als reeksen van betekenis de
serie Volksletterkunde (1851-1876) van de vereniging 'De Vriend
van Armen en Rijken', de Volksbibliotheek (1853- 1861), de Guldens
Editie (1858- 1882), het Klassiek Letterkundig Pantheon (vanaf 1853)
en zes andere. II Met uitzondering van de laatste, op bet onderwijs
gerichte serie, bestaat er van al deze reeksen in 1904 geen een meer.
Simons stelt vast, dat Nederland vanaf ongeveer 1885 bij het buiten-
land vergeleken ten achter is geraakt met de verspreiding van bet
goedkope boek.
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Tot welke aanbevelingen komt Simons om de verspreiding van
het boek onder de massa nieuw leven in te blazen? In de eerste
plaats noemt hij een aantal maatschappelijke hervormingen die op
korte termijn zouden moeten worden doorgevoerd. Verkorting van
de arbeidsdag, verhoging van de levensstandaard van de arbeiders-
klasse en verbetering van huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs
horen daartoe." In de tweede plaats komt de volksontwikkeling in
het algemeen. AIle levensbeschouwelijke opvattingen moeten hier-
bij aan bod kunnen komen, zonder bevoordeling of censuur. Simons
waarschuwt in deze periode herhaaldelijk tegen de onverdraag-
zaamheid van sommige stromingen, vooral de kerkelijke, tegen
andersdenkenden, en hun neiging om aan anderen hun wil op te
leggen." Het streven naar een brede volksontwikkeling moet naar
zijn idee een open karakter hebben. Verhoging van de letterkundige
ontwikkeling onder de bevolking is een verdere voorwaarde die de
verspreiding van het boek zal begunstigen. Simons oppert de moge-
lijkheid van voordrachten door vooraanstaande critici, letterkun-
digen en voordrachtskunstenaars." Hier is samen te werken met
verenigingen en instellingen die al op dit gebied actief zijn, zoals het
'Nut', het Algemeen Nederlandsch Verbond en de Toynbee-ver-
enigingen, maar ook met de Maatschappij van Nederlandscbe Let-
terkunde.
Om de distributie te verbeteren moe ten er meer Openbare

Boekerijen worden opgericbt en moet Nederland zijn internationale
achterstand op dit terre in ongedaan maken. Wat de produktie van
Nederlandse letterkundige werken betreft, zal de aansluiting bij de
Berner Conventie voor de Nederlandse auteurs gunstiger voorwaar-
den scheppen om hun lezerspubliek te bereiken. Zij zullen dan
namelijk verlost zijn uit bun onvoordelige concurrentiepositie ten
opzichte van buitenlandse auteurs, voor wie de uitgevers immers
geen auteursrechten hoeven te betalen. De uitgeverijen zullen ten
slotte met meer goedkope boeken en boekenreeksen moe ten
komen. En op dit punt is het ws-initiatief gedacht als een bijdrage
aan de 'democratiseering van bet boek' door bet aanbieden van een
serie goedkope titels 'van een veelomvattende verscbeidenheid'. IS

Tegelijkertijd zal er aandacht worden besteed aan een verantwoor-
de boekverzorging.
We zullen nu bezien op welke manier de Maatschappij haar taken

als uitgeverij nader vorm geeft. Welke opzet geeft Simons aan zijn
Wereldbibliotbeek als onderneming? Hij overweegt in eerste instan-
tie zijn initiatief op te zetten in nauwe samenwerking met en afhan-
kelijk van bestaande instellingen als de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen, de Vereeniging voor Volksbibliotheken, bet Algemeen
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Nederlandsch Verbond en de Reizende Bibliotheken. Bij nader in-
zien verla at hij echter dit idee en geeft het bedrijf de vorm van een
zelfstandige naamloze vennootschap op aandelen.
Ondanks de ideologische verplichtingen aan het gedachtengoed

van de hervonningsgezinde jonge liberalen, en ondanks de ideele
overeenkomsten met andere instellingen voor volksontwikkeling, is
de Maatschappij als zelfstandig rechtspersoon commercieel en be-
leidsmatig geheel autonoom. De gekozen opzet drukt tevens uit, dat
het niet om een zuiver liefdadige instelling gaat, waarvan de geId-
schieters hun kapitaal a fonds perdu, dus feitelijk ais een schenking,
inbrengen. Simons plaatst de Maatschappij op een in principe com-
merciele grondsiag om te tonen dat het om een nonnale uitgeverij
gaat. WeI is er in de statuten aan de dividenduitkering een maximum
gesteid van 5%. Simons spreekt in dit verband over de Maatschappi j
als een semi-kapitalistisch bedrijf dat weI een gezonde commerciele
stabiliteit, maar geen onbeperkte winstmaximalisatie nastreeft.
Bij de start geeft de Maatschappij I 60.000,- aan aandelen uit,

waarvan tussen 1905 en 1917I 40.000,- al 45.000,- wordt geplaatst
en volgestort, en in 1918-19 het gehele bedrag. De aandelen worden
uitgegeven in grote coupures if 400,- en I 1000,-). Wanneer men
bedenkt dat in 1905 het jaarloon van een geschooide arbeider in
overheidsdienst zo'n I 100,- bedraagt, kan er uiteraard nog geen
sprake zijn van spreiding van ws-aandelen onder een grote groep
van kleine deelnemers of onder de brede Iezersgroep van de WB. 16
Simons lijkt hier met de oprichters van Ons Huis van twaalf jaar

eerder het besef te delen, dat initiatieven tot ontwikkeling van het
yolk voorlopig nog niet financieel door datzelfde yolk kunnen wor-
den gedragen, maar dat men is aangewezen op de steun van kapi-
taalkrachtige sympathisanten uit de welgesteide milieus. Steun voor
zijn eigen initiatief zoekt Simons onder de sociaal bewogenen en
hervonningsgezinden in de wereld van handel en industrie en van de
wetenschap. Onder de ws-aandeelhouders van het eerste uur zijn de
Schiedamse industrieel M. C. M. de Groot, enkele leden van de Rot-
terdamse bankiersfamilie Mees (aan wie Simons door zijn huwelijk
met Josine Mees verwant was), F. M. Wibaut, medewerker aan
Sociaal Weekblad prof. H. L. Drucker en C. W. Janssen (zoon van
de tabaksmagnaat P. W. Janssen die Ons Huis in Amsterdam had
gefinancierd).!?
Een sleutelprobleem bij de kapitaaivoorziening ligt in het feit dat

het produktieproces en het produkt veel kapitaal in het bedrijf vast-
leggen. De eerste jaren moet er geinvesteerd worden in naamsbe-
kendheid en goodwill. Auteurs en vertalers krijgen langlopende
voorschotten. Als een boek is geproduceerd, verstrijken er enkele



jaren voor de verkoopmogelijkheden geheel zijn benut. Om aan het
benodigde kapitaal te komen, geeft de WB twee obligatieleningen uit
(van f 15.000,- a 4% in 1908, en van f 75.000,- a 5% in 1914)Y
Maar de voltekening van die leningen gaat langzaam. Van de eerste
lening neemt oprichter Simons zelf het grootste deel voor zijn reke-
ning. Dit versterkt zijn toch al doorslaggevende rol in de kapitaal-
voorziening van het bedrijf, en weI op vijf manieren. Simons bezit
vijf gewone aandelen van f 1000,-. Naast zijn hoge deelneming in
de zojuist genoemde obligatieleningen schiet hij persoonlijk nog
korte-termijn-bedragen voor (oplopend tot ettelijke tienduizenden
guldens). Ten vierde staat hij met zijn prive-vermogen borg voor
een lopend krediet dat de Maatschappij heeft bij de Twentsche
Bank in Amsterdam. Ten slotte is Simons persoonlijk eigenaar van
de drukkerij De Degel. Deze was in 1910 opgericht voor het druk-
ken van reclamefolders voor de WB, ging later complete boeken
drukken en werd in 1919 door Simons overgedaan aan de Maat-
schappij." Hieronder zullen we zien hoe de Maatschappij met het
beschikbare bedrijfskapitaal aan het werk gaat en wat de bedrijfs-
resultaten in de periode 1905-1919 zijn.

b De uitgeeftaken van de Maatschappij
Hoe functioneert de Wereldbibliotheek in de beginperiode 1905-
1919 als uitgeverij? Hiertoe bezien we vier aspecten van de bedrijfs-
voering: arbeidskrachten, grondstoffen, het produktieproces en de
verhouding tot de vakgenoten in de branche. In het standaardwerk
Boekhandel en Bibliographie, in 1905 verschenen als een handboek
voor het Nederlandse uitgevers- en boekhandelaarsvak, wordt een
aantal terreinen genoemd waarop de uitgever deskundig moet zijn.
N aast uiteraard de calculatie van de uitgaven is er de boekhouding
en administratie van het uitgeversbedrijf. Door de gebruiken in en
de inrichting van de boekenbranche in Nederland is die tamelijk
ingewikkeld. Verder moet de uitgever weten met welke middelen
hij een verhoging van het 'debiet', de afzet, kan bereiken. En ten
slotte is talenkennis en een brede algemene ontwikkeling nodig om
de verschillende vakgebieden waarop het boek betrekking kan heb-
ben, te kunnen overzien.:"

Op welke manier voorziet de ws-directie in deze competenties?
We wezen hierboven al op de sleutelrol die Simons zelf in de begin-
periode van de uitgeverij vervult. Zijn Engelse uitgeverservaring
had hem vertrouwd gemaakt met aIle praktische kanten van het
uitgeversvak. In Engeland had hij de concrete mogelijkheden van
het goedkope boek van nabij gezien en kennisgemaakt met de
nieuwste opvattingen omtrent boekverzorging. Hij had niet aIleen
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met het redigeren van boeken en tijdschriften praktische ervaring
opgedaan, maar ook met het inleiden van buitenlandse auteurs voor
een Nederlands publiek. Zijn eerdere studies en zijn joumalistieke
ervaring hadden zijn letterkundige en culturele ondergrond ver-
breed. Zijn afkomst uit een welgesteld milieu was hem bij dit alles in
twee opzichten tot voordeel. Ze maakte het hem mogelijk om be-
trekkelijk ongehinderd door persoonlijke financiele zorgen het WB-

bouwwerk op te richten (en dit zonodig op kritieke momenten uit
eigen middelen te steunen). Zijn afkomst vergemakkelijkte verder
ook het contact met personen uit de toonaangevende milieus van
handel, industrie, bestuur en wetenschap, wier hulp Simons voor
zijn initiatief inriep. Ais bestuurslid van Ons Huis was hij ingevoerd
in de leidende kringen van het volksontwikkelingswerk; als redac-
teur van de Studies in Volkskracht wist hij een aantal prominente
politici en hoogleraren tot publikaties in deze reeks over te halen.
Hij had toegang tot toonaangevende periodieken als De Groene
Amsterdammer en De Kroniek, en zetelde in 1904/05 kortstondig als
eenmansfractie in de Amsterdamse gemeenteraad. In de jaren die
volgen slaagt Simons erin om deze talrijke en uiteenlopende con-
tacten (waaronder ook die met kunstenaars, schrijvers en critici van
naam) voor de opbouw van de uitgeverij te benutten.
Bij het oprichten van de nieuwe uitgeverij vragen tal van pro-

blemen om een oplossing. Simons ziet in de eerste plaats om naar
een tweede redacteur die hem bij de uitvoering van zijn plannen
terzijde kan staan. Hij vraagt F.M. Wibaut. Het lijkt op bet eerste
gezicht opmerkelijk dat Simons juist bern benadert. Wibaut (1859-
1936) had zicb in de loop van zijn succesvolle carriere als zakenman
aanvankelijk tot de kring van bervormingsgezinde jong-liberalen
aangetrokken gevoeld, maar in 1897 de overstap naar de SDAP ge-
maakt. In die partij was bij steeds nadrukkelijker op de voorgrond
getreden: als propagandist voor het socialisme binnen de studenten-
wereld, als auteur van een partijbrochure over cooperaties, als
spreker op partijcongressen." Wibaut was betrokken geweest bij de
oprichting van Ret Volk in 1900 en scbreef daarin een economische
kroniek. Bij de verschillende controversen in de partij tussen 1901
en 1905 (agrarische kwestie, spoorwegstakingen, schoolstrijd) bad
hij zijn stem laten horen, en hij was in 1905 zelfs partijvoorzitter
geworden. Hierboven kwam al aan de orde dat Leo Simons bij
eerdere gelegenbeden grote reserves jegens het socialisme bad ge-
uit. Verderop zullen we zien dat het zijn uitgesproken bedoeling was
de WB op een grondslag te stellen, die los stond van enige levens-
beschouwelijke of partij-richting. Het doet dan vreemd aan dat
Simons als partner iemand aanzocht die uitdrukkelijk in de open-
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baarheid trad als vertegenwoordiger van een partij met revolutio-
naire aspiraties, ook al hielden zijn vermogen en commercieel in-
zicht tal van voordelen in voor de jonge uitgeverij.
Een verklaring voor Simons' voorkeur is te vinden in de specifieke
snit van Wibauts socialisme dat sterk was beinvloed door de ideeen
van de Engelse Fabian Society. Het socialisme van de Fabians was
niet zozeer anti-kapitalistisch als weI anti-liberalistisch van aard, en
uitbreiding van overheidsbemoeienis vormde daarvoor een hoofd-
punt. Voor het realiseren van een meer rationele en democratische
produktiewijze vertrouwde men niet zozeer op de arbeidersbe-
weging en de klassenstrijd, maar dacht een leidende rol toe aan het
intellectuele en technische kader uit de hogere klassen." Nu had
Simons zelf reeds omstandig gepleit voor uitbreiding van de over-
heidsinspanningen op sociaal gebied en op het terrein van de volks-
ontwikkeling. Zijn bijdragen in de reeks Studies in Volkskracht
vormden bij uitstek een appel aan zijn klassegenoten om in tal van
maatschappelijke hervormingen het voortouw te nemen. Raakpun-
ten met Wibauts denkbeelden en met diens voorbeeld, de Fabians,
vertoonde Simons bovendien in zijn praktische, empirische gericht-
heid, zijn voorkeur voor het analyseren van tastbare maatschappe-
lijke problemen en het bedenken van concrete plannen voor de
oplossing ervan. Had Wibaut zijn praktische instelling getoond in zijn
geschriften over de economische kartelvorming en de socialistische
verbruikscooperatie, Simons deed dat door bij voorbeeld als lid van
de Amsterdamse gemeenteraad met allerlei concrete plannen te ko-
men voor problemen waarmee de stad kampte (zoals het tekortschie-
tende openbare vervoer). In feite kan men het plan voor de Wereld-
bibliotheek zien als een produkt van die praktische dadendrang.
Biedt het contact tussen Simons en Wibaut ons achteraf enige

verheldering van de overwegingen van de eerste, in 1905 leverde het
de ws-stichter uiteindelijk weinig concreets op. Wibaut laat Simons
weten dat hij sympathiek tegenover diens streven staat, maar dat
zijn persoonlijke toekomstplannen in een andere richting gaan. Op
dat moment heeft hij al besloten om voor de SDAP in de Amster-
damse gemeentepolitiek actief te worden." Voor het redacteur-
schap van de WB is Wibaut dus niet beschikbaar. De eerste jaren van
de uitgeverij treedt Simons nu grotendeels alleen op als fondsredac-
teur. Ter ondersteuning trekt hij als redactiesecretaris Louis Landry
aan, een docent Frans die Simons in de genoemde vereniging Lees-
kunst had leren kennen.
Bij de start van de Maatschappij kiest hij in eerste instantie

(omdat hij zich te weinig vertrouwd voelt met het Nederlandse
boekenvak) voor een formule waarin de produktie van het fonds
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gescheiden is van de exploitatie. Voor het laatste tracht Simons een
ander bondgenootschap te sluiten; hij benadert de gevestigde uit-
gever C.A. J. van Dishoeck. Deze slaat het verzoek af en Simons
gaat in zee met de jonge Amsterdamse uitgever G. Schreuders. Na
een jaar wordt de samenwerking echter beeindigd en neemt de
Maatschappij produktie en exploitatie in een hand." Ter verster-
king van de zakelijke bedrijfsvoering is inrniddels de gewezen Van
Dishoeck-employe W. H. de Buisonje in dienst getreden. Op basis
van zijn bekendheid met de Nederlandse boekhandel treedt deze op
als vertegenwoordiger voor de Maatschappij en organiseert een
lange reeks tentoonstellingen van ws-boeken. Naast zijn werk voor
de WB is De Buisonje als tijdschriftredacteur en als publicist werk-
zaarn in de bedrijfsreclame, redigeert hij kortstondig een blad van
de 'Nederlandsche Bond van Boekverkoopersbedienden' en zit hij
bovendien in 1918-21 in de Tweede Kamer voor de Economische
Bond.25
In 1913 wordt Jhr. N.J. van Suchtelen (1878-1949) aangetrokken

als secretaris van de redactie en opvolger van Landry. Welke com-
petenties brengt Van Suchtelen in? Kennis van het uitgeversvak
deed hij op door deelname in de uitgeverij Maas & Van Suchtelen,
waarvan de WB in 1910 een reeks titels had overgenomen. Bij het
Haagse Vaderland had hij joumalistieke ervaring opgedaan. Als
prive-secretaris van de eerder genoemde ws-aandeelhouder
M. C.M. de Groot was Van Suchtelen in aanraking gekomen met
het volksontwikkelingswerk, namelijk door zijn taken in het (door
De Groot gesteunde) Schiedamse 'Volkshuis'. 26 Hij heeft voorts een
aantal dichtbundels, een toneelstuk en een roman over zijn erva-
ringen op Frederik van Eedens kolonie Walden op zijn naam staan
(Quia Absurdum, 1906). Van Suchtelen is de eerste academisch
gevorrnde en gepromoveerde persoon in de ws-leiding. In zijn dis-
sertatie uit 1911 heeft hij een brug geslagen tussen de modeme
econornie en de psychologie. 27 Zi jn opvattingen over maatschappi j-
ordening en maatschappijhervorming sluiten aan bij Simons' ideeen
over een op ethische priocipes gegrondvest, geordend kapitalisme.
Al voor zijn indiensttreding had Van Suchtelen voor de Maat-
schappi j een Duitse inleiding in het nieuwe vakgebied der sociologie
vertaald." Naast eigen publikaties en vertalingen op wetenschappe-
lijk gebied (o.m. ter introductie van Freuds theorieen voor een Ne-
derlands publiek) levert hij de WB in de periode 1905- 1919 een reeks
vertalingen van Duitse klassieke en rnodeme letterkundige werken.
In 1913 worden Van Suchtelen en De Buisonje als onderdirecteuren
in de leiding opgenornen, die daarmee uit drie personen bestaat. Op
dat moment heeft de Maatschappij, met inbegrip van de directie, in
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totaal veertien personen in dienst. 29

Welke arbeidskrachten staan de uitgeverij buiten een vast dienst-
verb and nog ter beschikking? De WB heeft in deze beginperiode de
medewerking van een kleine kern vertalers voor verschillende ge-
bieden: Hein Boeken en P. C. Boutens (klassieke talen), Helene
Swarth (Frans), Anna van Gogh-Kaulbach, Annie de Graaff,
Martha van Eeden-van Vloten (Duits), Edward B. Koster, J. Kuil-
man (Engels), Margaretha Meyboom (Scandinavische talen) en Z.
Stokvis en Josine Termaat (Russisch). Daarnaast is er een reeks
vertalers, die incidenteel voor de Maatschappij werkt. We zullen
nog aandacht bested en aan enkele tijdschriften die de WB in deze
periode opricht en aan de exteme medewerkers die ze hiervoor
aantrekt. Ontwerpen voor boekomslagen komen in deze periode
van S. H. de Roos en Wilm Klyn. 30

Het redacteurschap voor de verschillende series van 1905-1919
vervullen Simons. en Van Suchtelen zelf. WeI laten ze zich voor
wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke uitgaven in uit-
eenlopende disciplines adviseren door een reeks deskundigen,
onder wie diverse hoogleraren en letterkundigen: de pedagoog J. H.
Gunning, de historici H. Brugmans en G. H. Kernkamp, de psycho-
loog G. Heymans (die het schema opstelt voor de Encyc/opaedie in
Monografieen v.a. 191 I), de filosoof R. Casimir, de architect H.
Berlage, de natuurvorser Jac. P. Thijsse en de letterkundigen
Frederik van Eeden, Albert Verwey, en anderen." Voor de ver-
spreiding van haar uitgaven in deze beginperiode neemt de Maat-
schappij, zoals we nog zullen zien, een aantal tussenpersonen en
colporteurs in de arm, die buiten de reguliere boekhandelskanalen
het potentiele ws-publiek moeten bewerken.

Na de arbeidskrachten komen de grondstoffen hier aan de orde
als tweede aspect van de uitgeverij. Bestond er bij de oprichting op
het punt van de manuscriptverwerving een uitgewerkt plan? Welke
moeilijkheden deden zich in dit opzicht voor? Simons' uitgangspunt
was geweest 'een serie goedkoope boeken van een veelomvattende
verscheidenheid"." Uiteenlopende levensbeschouwelijke richtingen
zouden aan bod moeten komen, zonder overwicht of uitsluiting van
een daarvan: 'het tegendeel van een Index: wijd-geopende vensters
naar aIle kanten'. 33 Een brochure aan de vooravond van de op-
richting bevat een lijst van zes rubrieken en subgenres op fictie- en
non-fictiegebied, die aan bod zullen komen (Letterkunde; Boeken
voor jongeren; Dramatische bibliotheek, incl. kunst en kunstge-
schiedenis; Land- en volkenkunde, natuurkennis; Geschiedenis; So-
ciologie, zedenleer, godsdienst, opvoeding)." Voor verschillende
wetenschapsgebieden liggen er op dat moment al toezeggingen van
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hoogleraren om manuscripten bij te dragen of adviezen te geven.
Wat zijn de plannen op het terrein van verhalend proza en letter-

kundige werken? Hier heeft men oud en nieuw werk op bet oog, al
zaI de nadruk (om redenen die nog ter sprake komen) op oudere
werken Iiggen. Klassieken uit de wereldliteratuur vallen hieronder,
naast werken van Nederlandse auteurs die ten onrecbte in de ver-
getelheid zijn geraakt. Worden er criteria voor de keuzen geformu-
Ieerd? Op dit punt zijn de letterkundige en literair-beschouwelijke
opstellen vermeldenswaard, die Simons in de eerste jaren van de
Maatschappij publiceert. Letterkundige en toneelkritieken in dag-
en weekbladen zijn hieraan voorafgegaan, waarbij al vroeg Simons'
bijzondere belangstelling voor Vondel is gebleken. In twee lezingen
verbindt hij een persoonlijke literatuuropvatting met de criteria die
geacht worden ten grondslag te liggen aan de selectie voor bet WB-

fonds. Aan de doelstelling van goede Iectuur in bet fonds koppelt
Simons een aantal voorwaarden, te stellen aan teksten, auteurs,
lezers en de geeigende leeswijze." Men zou deze opstellen als een
soort programma kunnen opvatten en kunnen nagaan in hoeverre
de uitgeverij zicb bij de opbouw van haar fonds inderdaad aan deze
doelstellingen heeft gehouden.
We bespraken in het eerste hoofdstuk al de scepsis die men kan

hebben jegens dergelijke beginselprogramma's. Ze zijn in de regel
zeer beknopt geformuleerd en bevatten termen die voor meer dan
een uitleg vatbaar zijn. Simons bij voorbeeld zoekt naar bet 'eige-
ne', de 'grootheid', 'echtheid' en 'belangrijkbeid' in de werken van
zijn keuze. 36 Het is niet duideli jk hoe aan dergeli jke programma's
ondubbelzinnige criteria zijn te ontlenen om de ene tekst op te
nemen en de andere af te wijzen. Een en ander geeft aanleiding tot
reserves jegens het beginselprogramma van een uitgeverij als solide
toetssteen voor fondskeuzes. In deze analyse is daarom getracbt om
andere overwegingen te peilen, die de fondsselectie beinvloeden. In
hoofdstuk I signaieerden we er een aantal: het streven naar continui-
teit, de reproduktie van sociale kwaliteitsoordelen en economische
motieven.
Wanneer de Maatschappij daadwerkelijk een begin maakt met de

acquisitie van manuscripten, zijn de mogelijkheden door twee
(samenhangende) factoren bepaald: wat is er bescbikbaar en wat is
er mogelijk binnen bet budget van een uitgeverij die nog geen
naamsbekendheid, goodwill of sterke financiele positie heeft ver-
worven? De kosten van uiteenlopende typen van uitgaven (oor-
spronkelijk Nederlands en vertaald werk, werk van recente en van
oudere datum) bangen nauw samen met de heersende bepalingen
omtrent auteursrecht voor oorspronkelijk Nederlands en vertaald



werk, respectievelijk voor werk van recente en oudere datum. Hoe
is op het moment van de oprichting dat auteursrecht geregeld?
De geldende auteurswet van 1881 plaatst alle oorspronkelijk

Nederlandse werken onder auteursrecht tot vijftig jaar na de dood
van de auteur. Na deze termijn zijn deze werken vrij. Buitenlandse
auteurs genieten geen enkele bescherming, maar Nederlandse
auteurs die in andere talen worden vertaald ontvangen evenmin
enige vergoeding." In 1905is de positie van Nederland in dit opzicht
zeer uitzonderlijk geworden, omdat bijna alle landen met een boe-
kenproduktie van betekenis zich hebben aangesloten bij de Berner
Conventie. Daarin is het auteursrecht over de grenzen heen be-
scherrnd, en wei voor een periode van tien jaar. Simons kondigt bij
de oprichting van de WB aan dat hij, vooruitlopend op de Neder-
landse aansluiting bij de Berner Conventie, de daarin vastgelegde
principes zal eerbiedigen en aan auteurs van vertaalde werken die
minder dan tien jaar oud zijn, een vergoeding zal betalen. 38
Wat zijn de gevolgen van deze auteursrechtelijke bepalingen en

Simons' opvatting daarvan voor de acquisitiemogelijkheden van de
nieuwe uitgeverij? De jonge Vereeniging voor Letterkundigen (VVL)

heeft er in haar pleidooi voor Nederlandse aansluiting bij de Berner
Conventie op gewezen, dat het de Nederlandse uitgevers ook na die
aansluiting vrij staat, 'aile boeken der wereldliteratuur van bet begin
der boekdrukkunst tot het jaar 1895 toe, gratis te vertalen of uit te
geveri'." Hier treft de beginnende WB dus, ondanks de zelfopgeleg-
de beperking, een groot en kosteloos bestand aan, waaruit zij kan
putten. Voor buitenlandse fictie en non-fictie van recenter datum
moeten wei rechten worden betaald, maar er is ook bier een breed
aanbod waaruit kan worden gekozen. De verwachting van de VVL-

commissie is, dat de buitenlandse uitgevers uit eigenbelang hun
eisen voor de auteursrecht-vergoedingen zullen matigen en Simons
onderschrijft deze verwachting uit eigen bevindingen. De vijftig-
jaren-grens voor oorspronkelijk Nederlands werk maakt alle wer-
ken tot ongeveer halverwege de negentiende eeuw vrij voor koste-
loze nadruk. Maar ook een deel van de werken uit de periode 1850-
188I wordt in de beginjaren van de WB vrij van auteursrecbt, omdat
ze slechts voor een periode van twintig jaar na de dood van de
auteur beschermd zijn.
Over Nederlands werk van na die datum moeten dus recbten

worden voldaan. We zagen al dat Simons voor een aantal non-fictie-
genres manuscripten toegezegd kreeg van bevriende beoefenaren
van wetenschap, kunst en letterkunde die met zijn initiatief sympa-
thiseerden. Met name in de verwerving van nieuwe Nederlandse
werken in de fictie (romans en novellen, poezie en toneel) stuit de
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WB op moeilijkheden. Reeds produktieve fictie-auteurs zitten al bij
bestaande uitgeverijen. Al zijn aan het begin van de twintigste eeuw
de auteurshonoraria in het algemeen laag, toch is voor de WB haar
nog zwakke positie in de coneurrentie een probleem.
Hoe tracht de uitgeverij het probleem van de acquisitie van

nieuwe Nederlandstalige fictie het hoofd te bieden? Dit gebeurt in
de eerste plaats door manuscripten uit de kring van uitgeverijmede-
werkers aan te dragen. In de tweede plaats door fictiewerken, waar-
op nog auteursrecht berust, tegen beta ling van andere uitgevers over
te nemen. In de derde plaats door oorspronkelijke, niet eerder ge-
publiceerde titels te werven onder auteurs die al bij andere uitgevers
titels brachten of voor bun debuut staan. Bij deze werving zint de
uitgeverij op speciale voorwaarden, die het voor de auteurs aan-
trekkelijk maken om met de Maatschappij in zee te gaan.
Onder de eerste groep, de leveranciers van recente fictiemanu-

scripten uit eigen kring, treffen we in de periode 1905-1919 de vrouw
van de uitgever, J. Simons-Mees (tevens als vertaalster voor de WB
werkzaam), Van Suchtelen en Leo Simons zelf aan. Zij maken alle
drie deel uit van de groep van dertien Nederlandse auteurs binnen
de fietie, met een oeuvre van enige omvang (drie of meer titels), die
de Wereldbibliotheek tot en met 1919 heeft aangetrokken. De twee-
de wijze van verwerving, ovememing van andere uitgevers, is van
toe passing op ongeveer eentiende van de cirea 600 titels die het
we-fonds in 1919 telt. Het betreft vooral Nederlandse fietie, nog
onder auteursrecht, van zeer recente datum. Het ovememen ge-
beurt op verschillende manieren: hetzij alleen de rechten, hetzij ook
het zetsel, reeds bedrukte Yellen, boekblokken, tot en met kant en
klare boeken, waarop al dan niet de we-imprint wordt aangebracht.
In 1908 worden op deze wijze zelfs vijftien Nederlandse fictie-wer-
ken van uiteenlopende uitgeverijen overgenomen. Tussen 1906 en
191 I worden tien titels van de geliquideerde uitgeveri j Maas & Van
Suchtelen in de ws-lijst opgenomen.
Het ovememen van titels gaat in een aantal gevallen samen met

de derde genoemde verwervingswijze, de acquisitie van manuscrip-
ten die nog niet eerder werden gepubliceerd. In het geval van vier
Nederlandse fictie-auteurs uit de beginperiode van de WB (Gerard
van Hulzen, J. Eigenhuis, Anna van Gogh-Kaulbach en Margot
Antink) combineert de uitgeverij de publikatie van nieuwe titels met
de aanbieding van (van anderen overgenomen) oudere werken
(vaak tegen een lagere prijs), waardoor de betreffende oeuvres als
het ware een nieuwe stimulans krijgen. Naast de inbreng van bet
echtpaar Simons-Mees is tot en met het jaar 1911 deze laatste acqui-
sitiewijze bepalend voor de instroom van de vier Nederlandse fietie-



oeuvres van enige omvang (drie of meer titels) van de hierboven
vermelde auteurs. Andere schrijvers en schrijfsters leveren een bij-
drage van betekenis (te beginnen bij Herman Heijermans in 1912-
13) zonder hun oude uitgevers te verlaten. In paragraaf 2 wordt
aandacht besteed aan de instroom en het aandeel van uiteenlopende
typen van auteursoeuvres in het ws-fonds over de gebele periode
1905-1939. Daarbij komt ook aan de orde in welke mate de uitgeve-
rij bepaalde auteurs exclusief aan zich weet te binden. Om voor
reeds produktieve Nederlandse fictie-auteurs uitgave bij de WB aan-
trekkelijk te maken, introduceert de uitgeverij in 1909 de serie
Nieuwe Romans (met twee titels per jaar). Oorspronkelijk ver-
halend proza wordt in deze formule eerst als zelfstandige uitgave
voor de losse verkoop, en kort daama als onderdeel van bet abonne-
ment Wereldbibliotheek/Nederlandsche Bibliotheek, tegen een
lagere prijs aangeboden. De uitgeverij tracht zo, door een hoge
oplage te realiseren, de auteur een honorarium te verzekeren dat
niet achterblijft bij dat van andere uitgevers. Niettemin blijkt het
werven van dit type titels niet altijd gemakkelijk; in 1913 bij voor-
beeld lukt het niet om titels te vinden die in deze opzet passen."
Maken we op het punt van de acquisitie over aIle genres de balans

van de beginperiode op, dan blijken ongeveer 400 van de 600 WB-

titels tot en met 1919 nog niet eerder in Nederland te zijn ver-
schenen. De resterende titels omvatten uiteraard de oudere Neder-
landse klassieken (Vondel, Multatuli), een aantal klassieke teksten
uit de wereldliteratuur (Sophocles, Dante, Shakespeare, Moliere,
Hebbel, Goethe, de gebroeders Grimm), en zestig recente (vooral
Nederlandse) fictie-werken, waarvoor de WB bij de ovemame
auteursrecht was verschuldigd. De oorspronkelijke verwachting van
de ws-directie dat ze nog lange tijd op werk zonder copyright zou
zijn aangewezen, blijkt te pessimistisch: door het succes van Sara
Burgerhart kan al na een jaar een speciaal voor de WB gescbreven
werk worden uitgegeven (Albert Verwey's Inleiding tot de nieuwe
Nederlandsche Dichtkunst).
Welke gegevens zijn er over de produktie en bet produkt van de

uitgeverij in deze aanloopperiode? Met de komst van Nico van
Suchtelen in 1913 omvatte het gebele personeelsbestand zoals ge-
zien veertien personen. Simons en Van Sucbtelen nemen de
manuscriptselectie en -bewerking en de contacten met auteurs, ver-
talers en andere uitgevers voor hun rekening. Met het personeel
voor administratie en magazijn buizen ze in de beginperiode op vier
verschillende lokaties in Amsterdam. Druk- en bindwerk worden
uitbesteed. In 1914 wordt het buisdrukkerijtje De Degel uitgebreid.
De standaarduitvoering van veel uitgaven en de grote oplagen
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maken het profijtelijk om in de loop van de Eerste Wereldoorlog
steeds meer boeken zelf te drukken en binden, zodat een steeds
groter deel van de produktie in het eigen bedrijf plaatsvindt. De
mechanisering heeft echter nog niet het peil bereikt van de massa-
produktie van boeken in bij voorbeeld Engeland." Veel gebeurt er
in de ws-werkplaatsen dus nog met de hand.
De bedrijfsvoering is gebaseerd op een systeem waarin de titels in

vijf jaar worden afgeschreven. Er worden echter betrekkelijk weinig
boeken verramsjt of vernietigd, zodat zowel in de ws-fondslijst als
in de magazijnen zich een omvangrijk oud fonds opstapelt. Naast de
genoemde 600 boektitels (aangeboden in ingenaaide of gebonden
vorm) omvat het totale produkt van de uitgeverij tot en met 1919 de
volgende tijdschriften en periodieken:
- De Beste Wereldromans / Van Alles Wat (1906)
- Correspondentiebladen (1905- 1908)
- Het Nieuws van de Wereld-Bibliotheek (1907)
- Loopmare van de WB (1909-1918)
- De Ploeg. Geillustreerd maandblad van de WB (1908-1915)
- Leven en Werken. Maandblad voor me isjes en jonge vrouwen
(vanaf 1916)

- De Nieuwe Amsterdammer. Onafhankelijk Nederlandsch Week-
blad (vanaf 1916).
We zullen nog terugkomen op het karakter van deze bladen, het

beoogde publiek en de functie ervan in het beleid van de uitgeverij.
Jaarli jks verspreidt de uitgeveri j bovendien een groot aantal fonds-
lijsten en catalogi. Een derde produkt is ten slotte het 'Winterwerk'
in de verschillende afdelingen van ws-abonnees, dat nog ter sprake
komt. De naast de WB bestaande 'Maatschappij voor Goede en
Goedkoope Kunstreproducties' blijft hier buiten beschouwing.
Het laatste punt dat betrekking heeft op het functioneren van de

WB als uitgeverij is haar verhouding tot de vakgenoten in de
branche. Bij haar opkomst heeft de WB te maken met andere uit-
gevers en met de boekhandelaren. Beide groepen zijn sinds het
begin van de negentiende eeuw verenigd in de Vereeniging ter Be-
vordering van de Belangen des Boekhandels (VBBB). De Ver-
eeniging is niet aileen belangrijk als overlegorgaan, maar tracht ook
door het opstellen van regels misbruiken en oneerlijke concurrentie
in het boekenvak tegen te gaan. Zo heeft ze aan de vooravond van
de oprichting van de WB in haar Algemeen Reglement het principe
van de vaste boekenprijs opgenomen.? Naast de Vereeniging be-
staan er echter ook nog aparte organisaties van uitgevers (Neder-
landsche Uitgevers Bond, opgericht 1880) en boekhandelaren
(Nederlandsche Debitanten Bond, opgericht 1907), die opkomen
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voor de specifieke belangen van de beide beroepsgroepen. Vanaf de
beginjaren van de WB levert Simons regelmatig bijdragen aan het
door de VBBB uitgegeven Nieuwsblad voor den Boekhandel, en vanaf
1908 is hij lid van de Vereeniging.
Zowel binnen als buiten de branche-organisaties ligt het ws-initia-

tief aanvankelijk echter onder vuur. Van de kant van de uitgevers
ontmoet de WB in de aanloopperiode 1905-1919 op drie punten be-
zwaren. Ten eerste is er het verzet tegen het goedkope boek. De WB
haalt het aanzien van het boek omlaag en 'gooit het yak te grabbel'
door cultuurgoederen voor een spotprijs op de markt te brengen, zo
heet het. De uitgevers menen bovendien, dat niet de beoogde
nieuwe lezersgroepen onder het yolk worden bereikt, maar aIleen
de iets beter en goed gesitueerden, die zo slechts aan een voor-
deeltje worden geholpen. In deze zin verstoort het initiatief de
markt." Een tweede bezwaar specifiek tegen deze uitgeverij gericht,
is dat de WB als niet-commerciele instelling oneerlijke concurrentie
zou bedrijven. Een derde bezwaar richt zich tegen de manier waar-
op de Maatschappij het auteursrecht interpreteert. Er is veel verzet
onder de uitgevers tegen aansluiting bij de Berner Conventie, omdat
dan de uitgave van vertalingen (zonder vergoeding) als inkomens-
bron wegvalt; de uitgevers vrezen dat hun buitenlandse coIlega's
extreem hoge rechten zullen gaan eisen. Daarnaast achten ze het
feitelijk gebruik dat Simons maakt van de auteursrechtelijke bepa-
lingen over vrije werken in strijd met de in uitgeverskring heersende
gewoonte om ook na de wettelijke termijn van vijftig jaar niet in
andermans rechten te treden. Zo had Simons zijn goedkope uitgave
van Sara Burgerhart in 1905 uitgebracht zander de vorige uitgeef-
ster, Van Cleeff, daarin te kennen.

Door de boekhandel wordt de rechtstreekse verkoop van de WB
aan haar abonnees uiteraard als oneerlijke concurrentie gezien.
Men protesteert tegen het feit dat de WB in haar beginjaren sarnen-
werkt met colporteurs en tussenpersonen die helemaal niets met het
boekenvak hebben uit te staan, zoals leden van de Maatschappij 'De
Eendracht', een door Frederik van Eeden gestichte vereniging van
onderling hulpbetoon aan het spoorwegpersoneel dat na de stakin-
gen van 1903 was ontslagen." De boekhandel heeft desgevraagd
reserves om zelf als tussenpersoon op te treden, omdat er wegens de
lage prijzen een grote omzet (dus veel werk) nodig is om aan een
minimumopbrengst te komen." Ook vrezen de boekhandelaren dat
de duurdere boeken geen kopers meer zullen vinden. Simons ant-
woordt hun, dat de lage prijzen een grote schare nieuwe kopers
zullen aantrekken, die voorheen de boekhandel meden. Hij advi-
seert de boekhandelaren het arbeidsintensieve karakter van hun
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nering te beperken door af te stappen van het Ianglopende krediet
en contante betaling in te voeren." Tevens biedt Simons hun een
winstdelingsregeling aan, die hun enkele extra procenten in de winst
zal opleveren zodra de ws-omzet via de boekhandel een bepaald
bed rag overschrijdt.
De uitgevers wijst Simons er op, dat aansluiting van Nederland bij

de Berner Conventie noodzakelijk is om van de reputatie van letter-
kundige roofstaat af te komen. Toetreding maakt een eind aan de
ongunstige positie van Nederlandse auteurs ten opzichte van buiten-
landse.:" Zijn interpretatie van de bepalingen van het auteursrecht
omtrent het vrijkomen van werken acht Simons juridisch geheel
correct en intemationaal een volkomen geaccepteerde zaak. Hij Iegt
de beperking van de duur van het auteursrecht uit als een tegemoet-
koming aan het algemeen belang, doordat het culture Ie erfgoed na
verloop van tijd publiek bezit wordt. Hij stelt de WB voor ais een
normale en solide commerciele ondememing die met haar streven
niet het boekenvak wil benadelen, maar juist een grotere maat-
schappelijke groep deelgenoot wil maken van cultuur en letter-
kunde. Aansluiting bij de Berner Conventie en vergroting van de
oplagen zou tevens de economische positie van de eigentijdse
auteurs kunnen verbeteren. Om hier het goede voorbeeld te geven,
verleent de WB financiele steun aan de 'Vereeniging voor Letter-
kundigen' en het Willem-Kloos-Fonds,
Chronologisch is het verzet tegen de WB in de branche in drie

fasen geconcentreerd. Behalve de oppositie tegen Simons bij zijn
aankondiging van zijn plan voor de WB op het Taal- en Letterkundig
Congres te Deventer in 1904, is er veel tegenwerking in de eerste
drie jaren na de oprichting van de WB. In deze periode vallen de
gesehillen over het auteursreeht (rond de genoemde uitgave van
Sara Burgerhart en een soortgelijke twist met Elsevier rond Multa-
tuli's Vorstenschool). In 1906/07 mobiliseert uitgever S. L. van Looy
zijn medeleden in de 'Nederlandsehe Uitgeversbond' (NUB) en
tracht hij een boekhandelsboycot van de WB te organiseren. Een
collega-uitgever vraagt aan de WB voor de reehten op Van Eedens
Kleine Johannes (eerder overgegaan voor f 100,-) een bedrag van
f 25.000,- om zo een goedkope uitgave te verijdelen; andere uit-
gevers dwarsbomen Simons op vergelijkbare wijze." In 1912 komt
opnieuw een aantal uitgevers in het geweer naar aanleiding van
een rede van Simons op het Taal- en Letterkundige Congres in
Antwerpen." In de polemiek die hierop voIgt in het Nieuwsblad
voor den Boekhandel mengt ook Jan Greshoff zich; hij keert zich
eveneens tegen Simons." In 1916 herhaalt Bernard Canter een aan-
tal bezwaren tegen de WB en neemt de NUB in haar Mededeelingen
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instemmend een artikel van J. W. Gerhard op tegen de WB. Gerhard
beticht de Maatschappij van zelfgenoegzaamheid en betwijfelt of zij
inderdaad de volksklassen bereikt." I Daarmee is opnieuw voedsel
gegeven aan het bezwaar van de uitgevers dat de WB de lezers van
het kopen van duurdere boeken afhoudt en zo de andere uitgevers
een deel van hun inkomsten ontneemt.

Ais we de balans opmaken van de betrekkingen van de WB met
andere uitgevers en met de boekhandel, wat is dan het beeld aan het
einde van de periode 1905-1919? Simons constateert zelf dat zijn
opposanten in de NUB hun doel Diet hebben bereikt. Hun pogingen
de aandeelhouders van de WB van deelname af te laten zien, alsook
om de boekhandel tot een boycot van de WB te bewegen, zijn mis-
lukt. Bij de geschillen over werken die vrij zijn van auteursrechten
trekken de andere uitgevers aan het kortste eind, omdat de WB

formeel in haar recht staat en ook door de VBBB in het gelijk wordt
gesteld. Een aantal boekhandelaren neemt deeIaan de polemieken
rond de WB in de vakpers en kiest partij voor de Maatschappij; in
1912 beweert Simons zelf in de Loopmare dat 'bijna elke soliede
boekhandelaar' de WB-uitgaven steeds in voorraad heeft." Gaande-
weg blijkt de boekhandel dus meer bereid tot samenwerking.

Ook de navolging van het initiatief in uitgeverskring legt Simons
uit als een aanwijzing dat zijn aanpak instemming van de branche
ondervindt. In 1907 merkt hij de twee goedkope uitgaven door Sijt-
hoff en Bolle van P. van Limburg Brouwer en mevr. Bosboom-
Toussaint als navolgingen van zijn voorbeeld aan." Bij het tien-jarig
bestaan in 1915 somt onderdirecteur De Buisonje zeven uitgevers
op, die naar zijn mening het idee van de goedkope series van de WB
hebben afgekeken: Veen, Van Holkema en Warendorf, Paul Brand,
J. M. Meulenhoff, Blankwaardt en Schoonhoven, P. N. van Kampen
en Zn. en Brusse." Twee jaar later telt Gerhard zelfs enkele tiental-
len goedkope series die na 1905 op de markt zijn gekomen." Tot
een lidmaatschap van de NUB komt het voor de Wereldbibliotheek
pas in de zomer van 1919; dan treedt De Buisonje namens het
bedri jf toe tot de uitgeversbond. 56

c Spreiding en afzet
In het voorafgaande hebben we gezien hoe Leo Simons in 1905 de
problemen van de lectuurspreiding in kaart brengt. Letterkundige
werken bereiken een heel kleine kring: de meeste mensen lezen
nauwelijks. De pas opgerichte WB staat voor de moeilijkheid dat het
leen-, koop- en leesgedrag per sociale laag sterk verschilt. Daamaast
is het onderscheid in godsdienst en levensbeschouwing tussen de
diverse bevolkingsgroepen oorzaak van een groeiende splitsing in



eigen netwerken van organisaties. In de periode tot 1917 gaan voor
het eerst delen van de bevolking zich organiseren in politieke ver-
enigingen, vakbonden, beroepsorganisaties en culturele genoot-
schappen. Het proces wordt bekroond met de onderwijspacificatie
die in 1917 haar beslag krijgt. In beginsel worden openbare en bij-
zondere scholen gelijkelijk gefinancierd. Deze ontwikkeling van
segmentatie of verzuiling wordt van bovenaf geleid door de kerken
en de modeme arbeidersbeweging. Zij bouwen op allerlei terreinen
institutionele apparaten ter beinvloeding van hun achterban: in de
politiek, in de vakorganisatie, de gezondheidszorg en in de vrije-
tijdssector. Op het gebied van de cultuur zijn dat bij voorbeeld pers,
bibliotheekwezen, lectuurvoorlichting en onderwijs. Hoe reageert
de Wereldbibliotheek op deze opkomende verzuiling? Simons
plaatst de WB op een grondslag van onafhankelijkheid, los van be-
staande partijen en organisaties. We zagen dat volgens het beginsel-
programma aIle levensbeschouwelijke richtingen aan bod moesten
komen, zonder onderscheid of censuur.
Op het punt van de sociale diversiteit van koop-, leen- en lees-

gewoonten in zake boeken wachten er drie problemen op een oplos-
sing. De Maatschappij moet de verschillende maatschappelijke
groepen op de hoogte stellen van het aanbod; ze moet dat aanbod
binnen hun bereik brengen en liefst ook een binding met de lezers
tot stand brengen. Het ligt voor de hand om in de eerste plaats de
bestaande kanalen voor boekverspreiding (boekbandel en biblio-
theek) te benutten. Hierboven is uiteengezet hoe de WB in de aan-
loopperiode de weerstand bij de boekhandel gaandeweg overwint.
Maar ook wanneer meer boekhandelaren de ws-boeken in voorraad
nemen, blijft dit kanaal beperkingen voor de WB houden. De boek-
handel heeft aan het begin van de twintigste eeuw veel meer dan nu
een besloten karakter en een hoge sociale drempel. De klant zoekt
er niet zelf zijn boek uit, maar wordt bediend door de boekver-
koper. De goede boekhandelaar beschouwt zich in zekere zin als
cultuurdrager die op grond van zijn belezenheid de taak heeft in het
verkoopgesprek de koper van deskundig advies te dienen. Wie wei-
nig van boeken weet, heeft grote schroom om een dergelijke zaak te
betreden, laat staan dat de grote massa er binnen zou komen.
De bibliotheek is als verspreidingskanaal nog niet van grote be-

tekenis. De bestaande stadsbibliotheken en de universitaire biblio-
theken zijn niet bedoeld voor een algemeen publiek. De volksbiblio-
theken wei, maar de kwaliteit daarvan wordt door deskundigen laag
aangeslagen." Oat geldt ook voor de commerciele huurbibliotheek-
jes (vaak door boekhandelaren gedreven als aanvullende bron van
inkomsten), die voomamelijk ontspanningsliteratuur in huis heb-



ben. De bibliotheken van besloten leesgezelschappen zijn te duur
voor het grote publiek. In 1906 presenteert H. E. Greve een blauw-
druk voor een stelsel van professionele openbare bibliotheken, van
hoge kwaliteit en voor iedereen toegankelijk." Dit bestel staat in de
beginperiode van de WB nog in de kinderschoenen. De Maatschappij
komt met de in 1908 opgerichte Centrale Vereeniging van Openbare
Leeszalen en Bibliotheken (CVOLB) overeen, dat aIle nieuwe lees-
zalen een gratis abonnement op de wn-uitgaven ontvangen. In 1913
treedt Simons toe tot het hoofdbestuur van de CVOLB. Een soort-
gelijke ondersteuning met gratis boeken biedt de WB aan de Reizen-
de Bibliotheken van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen."
Incidenteel ontvangen ook vakbondsbibliotheken gratis ws-abonne-
menten.
Omdat met deze initiatieven de brede volkskringen die Simons

voor ogen heeft, nog lang niet zijn bereikt, moeten er nieuwe
kanalen gevonden worden. Rechtstreekse verkoop per post is er een
van. Deze wordt voor beide partijen vooral aantrekkelijk door de
koppeling met het kopen op abonnement. De uitgeveri j kan vooruit
calculeren en werken tegen een lagere prijs aanbieden. Ook voor de
lezers heeft zo'n formule voordelen: ze betalen minder per titel,
ontvangen met regelmaat nieuwe boeken, en de keuze van de wer-
ken wordt hun uit handen genomen. De verkoop per post brengt het
boek bij de lezers die geen boekhandel of bibliotheek in hun buurt
hebben (vooral op het platteland), of die nooit in een boekhandel
komen. De Maatschappij zint nog op andere manieren om het boek
naar de lezers te brengen, nu het deels gaat om een lezerspubliek dat
zelf niet naar het boek komt. Herhaaldelijk komt het principe ter
tafel van 'de mensen aanspreken in hun eigen groep', in sociaal en in
ruimtelijk opzicht. Men probeert hiertoe tussenpersonen uit de
doelgroepen in te schakelen en daarnaast een meer institutionele
samenwerking aan te gaan met organisaties die zich al op de be-
oogde groepen richten.
Het eerste voorbeeld van een nieuw verkooppunt is de stations-

kiosk. Niet de verkoop van lectuur is daar iets nieuws, maar wel de
aanbieding van de betere ontspanningslectuur die de WB zegt te
brengen. Hetzelfde geldt voor de colportage. Onder het motto
'leeren van den vijand"'" brengt de WB in 1906 geheel volgens de
formule van de bestaande colportagelectuur zes romans in afleve-
ringen uit, gecombineerd met een geillustreerd tijdschrift voor alge-
mene ontwikkeling. Het uitventen zelf wordt opgedragen aan de
Maatschappij 'De Eendracht'. 61 Spoedig wordt 'De Eendracht'
echter door interne twisten geplaagd en valt zij uiteen, wat de WB
een fiks verlies op dit experiment oplevert. 62 Ook de verkoop via de
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stationskiosken wordt beeindigd, omdat de hoge provisie die de
spoorwegmaatschappijen eisen, te weinig winst overlaat aan de
Maatschappij.

Stuit het vinden van nieuwe verkooppunten om andere lezers-
groepen te bereiken in deze beginperiode op problemen, met de
kern van abonnees tracht de Maatschappij een nauwere band te
bereiken door het uitgeven van een aantal periodiekjes. Naar aan-
leiding van vragen over ws-uitgaven van de kant van abonnees,
begint de uitgeverij in september 1905, vijf maanden na haar op-
richting, een Correspondentie-blad. De abonnees ontvangen het
gratis en treffen er korte stukjes aan over nieuwe plannen, uitspra-
ken van derden over de WB, besprekingen van afzonderlijke uit-
gaven en antwoorden op lezersvragen. In 1908 bevat het tijdscbriftje
een kleine discussie over de meest geschikte manier om de ws-uit-
gaven onder een grotere lezersgroep te brengen. De mislukking van
de samenwerking met 'De Eendracht' is niet vreemd aan de consta-
tering, dat ongerichte colportage onder een willekeurig publiek
weinig oplevert. Vee leer wordt het werken met een kern van vrijwil-
ligers bepleit, die gericht propaganda maken voor de WB. Een aantal
nieuwe stappen in 1908- 1909 wijst op een zekere koersaanpassing.
Het Correspondentie-blad wordt in 1908 omgezet in een echt tijd-
schrift, De Ploeg. Voor dit tijdschrift moeten de abonnees een
kleine vergoeding betalen, maar ze krijgen er, naast de uitgebreide
rubrieken uit het eerdere periodiekje, ook artikelen over kunst,
literatuur en individuele auteurs, alsook oorspronkelijk proza bij.
Vanaf juni 1909 maken met Is. Querido en Frans Coenen, twee
gevestigde auteurs dee Iuit van de redactie. Beiden komen uit de
kring van sympathisanten van de SDAP en hebben zich gemengd in de
debatten over volksverheffing en socialistische kunst. Zij geven
mede vorm aan de doelstelling die de redactie van De Ploeg in
gedachten heeft: 'Wat wij vooral willen geven zijn inlichtingen aan
lezers, die, door de lezing van werk in onze bibliotheek opgewekt,
zich systematischer op de hoogte willen stellen van bepaalde onder-
werpen; leiding bij zelflectuur en studie, in verband met ooze biblio-
theek, staage uitbreiding van den gezichtskring onzer lezers. '63

De poging tot versteviging van de band met de abonnees en tot
pedagogische begeleiding bij hun lectuur, krijgt een verlengstuk in
de oprichting van enkele plaatselijke afdelingen van abonnees in
1908. Dit gebeurt na een reeks door de WB georganiseerde voor-
drachten door Willem Royaards die fragmenten van bij de WB uitge-
geven toneelstukken had gereciteerd. De afdelingen krijgen de taak
om plaatselijk toneelvoorstellingen en voordrachtsavonden (het
'Winterwerk') te organiseren om abonnees met de ws-uirgaven van
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toneelstukken bekend te maken en nieuwe sympathisanten te win-
nen. Het oorspronkelijk plan van een groot aantal wn-afdelingen en
plaatselijke correspondentschappen blijkt te pretentieus. In de
periode tot I920 blijken van de vier daadwerkelijk opgerichte
kringen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht alleen de
eerste drie levensvatbaar.

Geeft omstreeks I908-09 de oprichting van afdelingen en van De
Ploeg een nieuwe impuls aan het spreidingswerk van de ws-uit-
gaven, ook voor het bereiken van een bredere lezersgroep worden
nieuwe wegen ingeslagen. Voor het algemene publiek wordt de
Loopmare van de WB verspreid, een gratis periodiekje dat in enkele
tienduizenden exemplaren verschijnt. Naast korte berichtjes over de
plannen van de WB bevat het infonnatie over nieuwe titels en een
volledige fondslijst. Voorts worden tentoonstellingen van de WB-

boeken ingericht in de vestigingen van Ons Huis, in leeszalen en in
boekhandels. Daarnaast rijst het plan om ter uitbreiding van het
aantal verkooppunten in de volksbuurten in de steden een aantal
'Open Boekwinkels' (een soort inloopboekhandels avant la lettre) in
eigen exploitatie op te zetten. Hiennee zou het probleem van de
hoge sociale drempel van de bestaande boekhandel kunnen worden
omzeild.

Een derde initiatief is er op gericht het bereik te vergroten door
met andere instellingen op het terrein van de volksontwikkeling
samenwerking te zoeken. In december I9IO belegt de Maatschappij
een tweedaagse conferentie over het onderwerp 'Bestrijding der
Prikkellectuur'. Hierbij zijn vertegenwoordigers en vertegenwoor-
digsters aanwezig van openbare leeszalen, van onderwijzersvak-
bonden en onderwijsverenigingen, van de 'Maatschappij tot Nut van
't Algemeen', de 'Rein Leven'-beweging, vakverenigingen als het
'Nationaal Arbeids Secretariaat' (NAS) en de 'Federatie van Typo-
grafen', en een aantal individuele deelnemers als Ida Heyennans (de
redactrice van Schoonheid en Opvoeding), B. Bymholt (van de Rei-
zende Bibliotheken van het Nut) en anderen. Het verslag maakt
daarnaast melding van een reeks instellingen en individuen die ver-
hinderd waren, maar berichten van instemming met het initiatief
zonden." Onderwerp van de conferentie is de vraag, met welke
lectuur succesvol de strijd tegen de 'prikkellectuur' is aan te binden.
In de uitnodigingscirculaire werpt Simons daarnaast de vraag op,
hoe die concurrerende lectuur bij de lezers van 'prikkellectuur' te
brengen. Hij suggereert in deze brief het opzetten van een net van
colporteurs. 'Een organisatie van flinke, beschaafde jonge vrouwen
om dit werk te ondernemen zou het moreel en financieel succes
ineens kunnen verzekeren, en zou tegelijk een nieuw en geenszins



onloonend arbeidsveld voor hen openen.':" Op de conferentie zelf
komen verschillende alternatieven voor de opzet van zo'n plan ter
sprake. Moet er uit de aanwezige organisaties een bond worden
gevormd, die fondsen verzamelt voor het nagestreefde doel? Moet
zo'n vereniging ook voor andere uitgevers werken, of als een redac-
tieraad of een commissie van bijstand adviseren aan aIleen de WB?
Zonder een besluit te nemen wordt de vergaderiog verdaagd naar
januari 19I I.Bond, redactieraad noch de geopperde organisatie van
vrouwelijke colporteurs komen echter van de grond. Daarmee is
deze eerste poging van de WBgestrand om tot een gestructureerde
samenwerking te komen met andere instellingen voor volksontwik-
keling, met vak- en onderwijsorganisaties.
Vi jf jaar later wordt opnieuw een poging in deze richting onder-

nomen. Ter voorbereiding van de viering van het tienjarig jubileum
van de WB ontvangt een beperkt aantal van de op bovengenoemde
conferentie aanwezige organisaties een invita tie voor een bespre-
king met de directie van de WB op de jubileumdag (28 december
1915). Deze keer gaat het om een eenmalige en meer vrijblijvende
discussie over aanvullingen in het WB-fonds op verschillende ter-
reinen. Maar daarnaast is er een nieuw plan, en wei voor een organi-
satie naar het model van de Concertgebouwvereeniging en de Uni-
versiteitsvereeniging. In zo'n vereniging moeten behalve de dona-
teurs ook de actieve leden het aan de WBmogelijk maken om 'werk
ter hand te nemen dat zij thans moet laten liggen; voeling te houden
met allerIei maatschappelijke groepen en met andere vereenigingen,
die, evenals ooze Instelling, de volksontwikkeling beoogen te die-
nen, om gemeenschappelijk deze verder te brengen'." Evenals bij
eerdere plannen is opnieuw het achterliggende idee, dat de reeds
bestaande kern van lezer-abonnees de ruggegraat van zo'n vereni-
ging moet vormen. De fondsen die zo'n vereniging loskrijgt van
donateurs, zou zij in de ogen van de wa-directie moe ten beleggen
in de door de Maatschappij uitgegeven obligaties." Bij gebrek
aan financiers was immers de uitstaande obligatielening niet vol-
tekend."
Drie maanden na de viering van het jubileum vindt een tweede

bespreking plaats, waar ontwerpstatuten voor de beoogde 'wB-Ver-
eeniging' worden opgesteld. Hier wordt opnieuw de tweeledige op-
dracht van de vereniging bekrachtigd: het bijeenbrengen van fond-
sen (voor versterking van het kapitaal, voor het mogelijk maken van
individuele uitgaven en voor het verlenen van voorschotten voor het
verwerven van auteursrecht) en het uitdragen van de uitgaven, door
individuele werving en door het organiseren van voordrachten. Op-
nieuw duikt het plan op van een groter netwerk van leden-afde-
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lingen en provinciale organisaties. De afdelingen kiezen een be-
stuur, waarin echter ook de ws-directie rechtstreeks zal zijn ver-
tegenwoordigd; de laatste stelt zich open voor advies van de kant
van de ws-Vereeniging." Ondanks de gevorderde voorbereidingen
laat de directie echter ruim een jaar later in de Loopmare weten, dat
het plan voor onbepaalde tijd in de ijskast is gezet. Evenals bij de
opheffing van het tijdschrift De Ploeg, een jaar eerder, worden de
oorlogsomstandigheden en de nadelige gevolgen daarvan voor de
produktiekosten en de afzet van de Maatschappij als reden opge-
geven." Samenvattend kunnen we stellen, dat in de jaren van de
Eerste Wereldoorlog de plannen ter stimulering van de algemene
spreiding van de ws-uitgaven op basis van vrijwillige inzet van de
lezers-abonnee, niet slagen. Ook de mislukte poging tot herop-
richting van De Ploeg onder de nieuwe naam Het Zoeklicht (per 1
januari 1917) wijst uit, dat er van de abonnees weinig offers te
vragen zijn: de vereiste 3000 intekenaren worden niet gevonden. 7\

De Maatschappij onderneemt in deze periode tegelijkertijd
echter een aantal initiatieven om specifieke groepen onder haar
potentiele publiek te bereiken. Al in 1913 was geconstateerd, dat
diversiteit in het fonds een middel was om uiteenlopende groepen
lezers te bereiken en het economische draagvlak van de onder-
neming te verstevigen." Drie nieuwe series waren in dat jaar ge-
start. In 1915 roept de Maatschappij het weekblad De Nieuwe
Amsterdammer in het leven. Het blad is gedacht als voortzetting van
De Groene Amsterdammer, waar hoofdredacteur H. P. L. Wiessing
na een conflict met zijn uitgever is uitgetreden. Leo Simons, zich
richtend tot de ws-abonnees en de oude Groene-abonnees, onder-
schrijft uiteraard de aanspraak van Wiessing, dat hij met de stichting
van het nieuwe weekblad met recht de vroegere Groene-traditie
voortzet van vooruitstrevend opinieweekblad dat progressief-libe-
rale tot en met socialistische opvattingen tot uiting laat komen." De
oude Groene Amsterdammer blijft bestaan, maar een grote groep
abonnees voIgt Wiessing naar het nieuwe blad (bijgenaamd de 'Mos-
groene'), en brengt de oplage op 10.000 a 11.000.

In hetzelfde jaar sticht de Maatschappij een nieuw tijdschrift,
Leven en Werken, dat zich richt op werkende vrouwen en meisjes.
Het blad brengt artikelen op het gebied van de algemene en de
algemeen-culturele ontwikkeling." Naast de jonge schrijfster Annie
Salomons maakt Emilie Knappert deel uit van de redactie. De laat-
ste speelde als sociaal bewogen fabrikantendochter een rol in het
volksontwikkelingswerk te Leiden, was directrice van het 'Volks-
huis' aldaar, en vanaf 1915 directrice van de Amsterdamse School
voor Maatschappelijk Werk. Meer dan De Nieuwe Amsterdammer
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maakt Leven en Werken propaganda voor de ws-boeken, doordat
bet ws-uitgaven in gedeelten voorpubliceert of recenseert. Boven-
dien is er steeds een ws-directielid bij de redactievergaderingen
aanwezig. Het tijdschrift verwerft in het eerste jaar van zijn bestaan
3350 abonnees, tot grote tevredenheid van de ws-directie."
Hoe is het ten slotte gesteld met het bereik van de volkskringen en

speciaal de arbeidersklasse, waarop de WB bij haar oprichting zo
uitdrukkelijk had gemikt? Simons komt in het gedenkboek ter ge-
legenheid van het tienjarig jubileum tot de conclusie, dat het yolk
buiten het bereik van de Maatschappij is gebleven. Hij zoekt de
afzet van de ws-werken tot dan toe met name in de kringen van de
'meer ontwikkelden met beperkte inkomens', waartoe hij (geschool-
de) arbeiders, onderwijzers, ambtenaren, kantoorpersoneel, kleine
bazen, artiesten, joumalisten en plattelandsbewoners rekent." Op
de jubileumdag in 1915 is op de reeds aangestipte bespreking met
enkele vakorganisaties, leeszaalvertegenwoordigers en afdelingen,
het thema Onze Uitgaven en de Arbeiders onderwerp van discus-
sie.?? Eveneens in het gedenkboek wijst ws-medewerker Lakmaker
op de noodzaak meer aan te knopen bij de ontwikkelingsinitiatieven
in de arbeidersorganisaties zelf. Als voorbeeld noemt Lakmaker de
samenwerking met de Centrale Commissie voor Arbeidersontwik-
keling in Zaandam, die plaatselijk abonnees voor de WB werft. Uit-
breiding van deze initiatieven zou de structurele samenwerking met
de organisaties uit de moderne vakbeweging kunnen bevorderen."
Op de besprekingen in 1909/10 en 1915 is van de vakorganisaties
aIleen het NAS vertegenwoordigd; de steun uit de moderne vakbe-
weging en sociaal-democratische beweging blijft beperkt tot indivi-
duele adhesiebetuigingen. Daarnaast krijgt deze laatste met de om-
zetting van haar Brochurenhandel in de NV Ontwikkeling in 1916
een eigen uitgeverij.
De WB tracht in dit jaar niettemin haar invloed onder de modem

georganiseerde arbeiders te vergroten met het opzetten van Arbei-
dersjaarreeksen. Ze stelt uit haar fondslijst negen reeksen samen,
die worden geacht op te klimmen in moeilijkheidsgraad." De reek-
sen worden via plaatselijke vakverenigingen of commissies voor ar-
beidersontwikkeling in minimumaantallen van vijftien abonne-
menten tegen gereduceerde prijs (eventueel op afbetaling) aange-
boden." In de gratis verspreide Loopmare begint Leo Simons een
rubriek Brieven over Boeken, bedoeld om beginnende lezers tot
beter begrip van hun lectuur te brengen. In samenhang hiermee rijpt
het plan voor de oprichting van leeskringen van ws-abonnees, waar
het gelezene onder deskundige leiding kan worden besproken. Op
een oproep voor begeleiders van dergelijke kringen volgen zeven
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aanmeldingen, waaronder die van de schrijfster Anna van Gogh-
Kaulbach;" Omdat de animo onder de ws-abonnees echter te ge-
ring blijkt, wordt het plan nooit gerealiseerd. Met de Arbeidersjaar-
reeksen adverteert de WB in de sociaaldemocratische pers, zoals in
de Arbeidersjaarboekjes. We zullen echter zien, dat het d66rdringen
in arbeiderskringen een probleem blijft voor de WB.

1.2 DE PERIODE 1920- 1929

a Doelstelling en [inancieel-organisatorische grondslag
Ook in de jaren twintig blijft de doelstelling van de WB: spreiding
van het goedkope boek, in het teken staan van de openheid naar aIle
kanten. Simons richt zich bij verschillende gelegenheden tegen de
Ievensbeschouwelijke hokjesgeest die het Nederlandse culturele kli-
maat naar zijn mening kenmerkt, en tegen de neiging om afwijken-
de opvattingen te verketteren." Ten aanzien van zijn eigen fonds
verweert hij zich herhaaldelijk tegen het verwijt van eenzijdigheid.
Uitgaven van de WB op het terre in van godsdienst, filosofie , politiek
en kunst worden aangehaald om aan te tonen dat de redactie op
alleriei gebieden uiteenlopende opvattingen naast elkaar aan bod
laat komen." 'Wij willen opvoeden tot vrij, zelfstandig voelen en
denken', heet het vanaf 1923 in een nieuwe beginselverklaring." In
de sociaal-politieke opvattingen van de directie wordt de Iijn van de
voorgaande periode doorgetrokken. Voor Simons heeft die tot dus-
ver een positieve keuze ingehouden voor de verdraagzame, sociaal
vooruitstrevende parlementaire democratie met kies- en stemrecht
voor allen. De opkomst van het fascisme in Italie en Duitsland en de
oprichting van fascistische groeperingen in Nederland doet Simons
in de jaren twintig deze keuze nader verscherpen, waarbij hij tege-
Iijk grote scepsis uitspreekt over de oplossingen die de fascistische
bewegingen voor de maatschappelijke problemen aandragen." Van
Suchtelens politieke opvattingen, in de geest van een democratisch
humanisme, komen in deze periode tot uitdrukking in zijn ijveren
voor antimilitarisme en Europese samenwerking, en in zijn lidmaat-
schap van de Prakties Idealisten Associatie." De WB publiceert het
proefschrift en een programmatische brochure van de oprichter van
deze jongerenbeweging, J. J. van der Leeuw, en treedt vanaf 1920
op als uitgeefster van haar tijdschrift Regeneratie:"
De opvattingen op economisch terre in worden wat Simons betreft

opnieuw geformuleerd naar aanleiding van het Socialisatierapport
dat een SDAP-commissie in 1920 uitbrengt. Simons houdt vast aan
zijn idee van een economisch bestel dat tegeIijk op vrijheid en op
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het be lang van de gemeenschap is gebaseerd. In tegenstelling tot de
strekking van het rapport moet niet de van bovenaf afgedwongen
bedrijfsonteigening, maar de vrijwillige samenwerking tussen kapi-
taal en arbeid dit gemeenschapsbelang veilig stellen. Simons ver-
wijst hier naar de opvattingen van de Duitse industrieel Walther
Rathenau over een planmatig gestuurd kapitalisme op basis van
vri jwillige cooperatie. 88 Elders spreekt Simons zijn hoge verwach-
tingen uit van het taylorisme. Hij beoordeelt dit uitsluitend positief,
als een systeem van wetenschappelijke bedrijfsorganisatie, dat de
arbeidskracht optimaal benut en zodoende ook de arbeidsvreugde
verhoogt, en past het in zijn ideaal in van een vrij socialisme." Dit
laatste dan niet in syndicalistische of anarchistische zin opgevat,
maar in de zin van de 'Cooperatieve Gemeenschap, waarin de vrij-
heid leeft (. .. ) onder zelfbedwang en verantwoordelijkheidsbesef. 90

Ondanks het feit dat de beide ws-redacteuren ook in de jaren twin-
tig uitgesproken politieke en economische opvattingen huldigen,
wijzen ze een duideli jke keuze voor een bepaalde politieke richting
of partij af. Wei streven ze als uitgevers, zoals we zullen zien, voor
de verwezenlijking van hun idealen naar blijvende samenwerking
met andere instellingen op het gebied van de volksontwikkeling en
de volwassenenvorming. In een nieuwe naoorlogse beginselverkla-
ring wordt de uitgeverij verbreed tot een Instituut voor Zelfontwik-
keling,"
In de economische grondslag van het bedrijf vinden in het begin

van de jaren twintig enkele ingrijpende wijzigingen plaats. In het
jaarverslag over 1918 stelt de directie vast, dat de Maatschappij de
oorlogs jaren ondanks alles zonder al te veel kleerscheuren is door-
gekomen. Er is zelfs weer een opgaande lijn in de bedrijfsresultaten
waarneembaar. Om deze vast te kunnen houden, moeten er echter
eerst drie problemen worden opgelost. De schuldenlast van de
maatschappij is te hoog in vergelijking met het beschikbare aan-
delenkapitaal. De oude klacht keert terug dat er door het beperkte
bedrijfsvermogen duur moet worden geleend, wat van jaar tot jaar
op de bedrijfsresultaten drukt. Simons spreekt de wens uit om enigs-
zins te worden verlost van zijn onevenredig grote aandeel in de
financiering van de WB. Wil het bedrijf ten slotte de omzetgroei van
na de oorlog vast kunnen houden, dan is een schaalvergroting en
daarmee een nieuwe investering noodzakelijk. Om deze problemen
op te lossen besluiten directie en aandeelhouders tot een sterke
kapitaaluitbreiding. Het aandelenkapitaal wordt van f 60.000,- op
f 350.000,- gebracht, en daarnaast wordt een nieuwe obligatiele-
ning van f 300.000,- a 6% uitgegeven." De kapitaalsuitbreiding
moet en een schuldensanering mogelijk maken en tot een gedeelte-
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Jijke uitkoop van Simons leiden (waarbij de huisdrukkerij De
Degel, tot dan toe Simons' persoonlijk eigendom, door de Maat-
schappij wordt overgenomen). De uitbreiding moet ten slotte de
expansie van de ondememing mogelijk maken in nieuwbouw, com-
pletering van de eigen drukkerij, stichting van een nieuwe binderij,
en in uitbreiding van het fonds, onder meer met nieuwe reeksen."

De prospectus waarin de nieuwe aandelen-emissie wordt bekend-
gemaakt (oktober 1919) leidt tot een kritische beschouwing van de
Haagse bankier S. F. van ass. Hij acht de financiele basis van de
Maatschappij zeer wankel, omdat er tegenover een aandelenkapi-
taal van f 59.000,- een schuldenlast van f 233.000,- staat. De activa
op de balans (boekenvoorraad, papier, debiteuren, fonds in bewer-
king) lijken Van ass van twijfelachtige waarde, omdat onduidelijk
is wat ze bij een eventuele liquidatie zouden opbrengen. Van ass
acht de aandelen-uitgifte vooral een operatie om directeur Simons
uit te kopen en werpt een aantal vragen rond deze transactie Op.94
Simons weerspreekt alle aantijgingen, gesteund door een commissie
van drie uit de aandeeIhouders (M. C. M. de Groot, G. H. de Marez
Oyens, W. A. Mees). Slechts op het punt van de scheve verhouding
tussen aandelenkapitaal en schuldenlast blijft Van ass' kritiek on-
weersproken, maar dat was volgens Simons nu juist een reden om
tot aandelenuitbreiding over te gaan. Op basis van omzetver-
wachtingen voor 1920-1924, afgeleid uit de stijging van 1918-1919,

spreekt Simons vertrouwen uit in de toekomst van de Maatschappij.
'Als er geen onverwachte slagen komen, behoort 1920 den defini-
tieven grondslag te leggen voor den uitbouw van onze Instelling tot
het groote Instituut voor Zelfontwikkeling dat in den droom van den
stichter leefde, toen hij in 1905 zijn weg begon te zoeken.I'"
Die onverwachte slagen komen er echter weI en plaatsen de Maat-

schappij in het begin van de jaren twintig voor reusachtige moeilijk-
heden. Inderdaad wordt er in de jaren 1919-1922 een kapitaalsuit-
breiding gerealiseerd: van het uitgegeven aandelenkapitaal van
f 350.000,- is binnen drie jaar f 207.000,- (bijna 60%) inderdaad
geplaatst en gestort. Van de drie ton aan obligaties is in 1922

f 288.000,- geplaatst." Een reele spreiding van het kapitaal onder
een aanzienlijk grotere groep aandeeIhouders is echter niet bereikt.
Ook het aandeel van directeur Simons in de kapitaalverschaffing
blijft groot. De nieuwbouw is in 1922 gerealiseerd (in Amsterdam-
Sloterdijk) en in gebruik genomen. De overdracht van Simons'
drukkerij aan de Maatschappij vindt plaats zoals afgesproken.

Door een aantal emstige tegenvallers komt deze reorganisatie
echter onder zware druk te staan. Eind 1921 komt aan het licht dat
onderdirecteur W. H. de Buisonje ruim f 40.000,- gulden uit de
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ws-kas heeft verduisterd. Dit bedrag, eenvijfde van de omzet van
dat jaar, blijkt niet meer op de man te verhalen en is dus zuiver
verlies voor de Maatschappij." Nog veel nadeliger zijn de inflatie-
en deflatiegolven die elkaar vanaf 1919 in snel tempo opvolgen. De
sterke salarisstijgingen vanaf 1919 leiden tot veel hogere materiaal-
kosten en drijven door de hogere loonkosten de prijzen van de
uitgaven nog extra op. Tegenover deze hogere kosten staan geen
hogere inkomsten, omdat de produktietijd van de nieuwe titels lang
is en de afnemers terughoudend blijken. In het verleden was men er
steeds van uitgegaan, dat de ornzet zou toenemen doordat de WB
meer lezers zou vinden in arbeiderskringen. Maar dat Iaatste is in
1921 nog niet gelukt, zoals we nog zullen zien. De onafgebroken
omzetstijgingen waarop de bedrijfsuitbreiding was gebaseerd,
blijven uit.
Een ernstige tegenvaller is ook dat de nieuwbouw veeI duurder

uitvalt dan was begroot: de uiteindelijke kosten, geraamd op
f 305.000,- bedragen f 442.000,-. Door de vanaf 1922 optredende
deflatie wordt de waarde aan het einde van dat jaar getaxeerd op
ruim f 350.000,-, waardoor een extra kapitaalsverlies optreedt."
De vertraging in de oplevering van het gebouw stuurt tevens de
produktieplanning in het honderd. De prijs- en salarisdalingen vanaf
1922 vormen eveneens een grote tegenvaller voor de Maatschappij.
De loondalingen treffen met name de groepen waaronder zij haar
lezers vindt. De gedwongen prijsverlagingen maken het onmogelijk
de hoge produktiekosten van de voorafgaande periode er uit te
halen. De vergroting van het bedrijf en de uitbouw van de eigen
drukkerij en binderij waren destijds gecalculeerd op basis van vol-
ledige benutting van de werkplaatsen.
In Tabel I zijn de omzetprognoses weergegeven, waarop de be-

drijfsuitbreiding was gebaseerd; daarnaast staan de gerealiseerde
omzetten uit deze periode."

Tabel1 Geraamde vs. gerealiseerde bruto-omzetten WB 1918-24 (in f)

jaar prognose
bruto-ornzet

gerealiseerde
ornzet

1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924

142.000
172.000
236.000
274.000
299.000
324.000
356.000

142.234
192.630
206.543
209.844
177.955
166.566
186.382



Wanneer de omzetstijging uitblijft en omslaat in een daling, druk-
ken de kosten van de werkplaatsen extra zwaar op de winst- en
verliesrekening. Op het moment dat al deze problemen gecombi-
neerd aan de dag treden, wordt duidelijk dat de Maatschappij
weinig weerstand heeft. Men is gedwongen een aantal extra hypo-
theken en grote leningen te sluiten. Het is niet overdreven te stellen
dat de WB in 1922-23 op de rand van het faillissement balanceert. De
hoge rentelasten die de aanvullende leningen met zich meebrengen,
nopen de directie een oplossing te zoeken. Deze wordt gevonden in
een ingrijpende financiele reorganisatie van de onderneming. De
reorganisatie moet een grote afschrijving ineens mogelijk maken op
het nieuwe gebouw en op de sterk opgelopen voorraad, en zo de
winst- en verliesrekeningen voor de komende jaren ontlasten. Daar-
naast moet de reorganisatie de jaarlijkse verplichtingen aan rente en
aflossingen verminderen. Hiertoe worden ten eerste de oude aan-
delen (in totaal ten bedrage van f 207.000,-) tot eenvierde van hun
waarde afgestempeld. Dit is te zien als een verliesneming door de
aandeelhouders om afschrijving op de voorraad mogelijk te maken.
Ten tweede blijken de verschaffers van de extra leningen uit 1922,
noodzakelijk om de nieuwbouw te financieren, bereid een groot
deel van deze leningen om te zetten in aandelen en zogenoemde
inkomst-schuldbekentenissen, Over deze laatste wordt rente uit-
gekeerd, maar aileen indien er van winst sprake is. Ten derde
stemmen de grote obligatiehouders er mee in, de helft van de obli-
gaties om te zetten in (preferente) aandelen, dus toe te voegen aan
het eigen vermogen. De andere helft wordt omgezet in zogeheten
inkomst-obligaties: deze worden in een langzamer tempo uitge-
loot dan de oude obligaties, en er wordt eveneens aileen rente uit-
gekeerd indien er winst is gemaakt.':? Aan de kleinere obligatie-
houders ten slotte richt de directie een brief waarin zij de ernst
van de situatie uiteenzet. Beleefd maar beslist plaatst de ws-directie
hen voor het blok: of meedoen en eveneens akkoord gaan met een
omzetting van hun obligaties in aandelen en inkomst-obligaties, of
een algehele liquidatie van de Maatschappij riskeren, met verlies
van hun kapitaal. 101 In de nieuwe situatie is er in de tweede helft van
de jaren twintig een aandeIenkapitaal van f 305.000,- in de onder-
neming, aangevuld met f 243.500,- aan leningen, waarbij de rente-
betaling- en aflossingverplichtingen voor de directie veel gunstiger
zijn dan die betreffende de oude obligatieleningen. De rente-uit-
kering is nu afhankelijk gemaakt van het bedrijfsresultaat. De eer-
der genoemde M. C. M. de Groot heeft een groot aandeel in de
nieuwe kapitaalinbreng.
Na deze financiele hervorming ontstaat er in feite een nieuwe
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situatie in de economische grondslag van het bedrijf. V66r de Eerste
Wereldoorlog had Simons steeds benadrukt dat de WB geen lief-
dadige instelling was, werkend met een kapitaal a fonds perdu in-
gebracht, maar een gewone commerciele uitgeverij. Na de reorgani-
satie blijven om begrijpelijke redenen verklaringen van dergelijke
strekking grotendeels achterwege. In plaats daarvan wordt de cul-
turele taak van de uitgeverij sterker op de voorgrond geplaatst.
Daarbij worden de tegenwerking en de tegenslagen benadrukt die
de directie bij de opbouw van haar onderneming heeft ondervon-
den. Hieronder komt aan de orde hoe men tezelfdertijd aansluiting
zoekt bij niet-commerciele instellingen die zich met volksontwikke-
ling en cultuurspreiding bezig houden. Overigens moeten we de
bedri jfsresultaten van de jaren na de financiele sanering nu in een
nieuw licht zien. Omdat deze cijfers in feite sterk geflatteerd zijn,
dienen ze terughoudend te worden gei'nterpreteerd.

b De uitgeeftaken van de Maatschappij
Ook in de periode 1920- 1929 blijft directeur Leo Simons de meest
all-round gekwalificeerde persoon in de ws-directie. Simons drukt
een sterk stempel op de zakelijke bedrijfsvoering en is tevens op
verschillende maatschappelijke terreinen actief (volksontwikkeling,
volwasseneneducatie, bibliotheekwezen), waar de Maatschappij
bondgenoten zoekt. Ten derde blijft hij produktief als auteur van
Ietterkundige studies en essays. In deze periode verschijnen de
eerste drie delen van zijn lijvige studie over de ontwikkeling van bet
drama sinds de klassieke oudheid.':" Hij redigeert mede de uitgave
van het verzameld werk van Vondel, die de WB in 1922 aanvat en
draagt enkele studies bij aan deze uitgave. Daamaast houdt hij
diverse lezingen over literatuur en levert aan het ws-tijdschrift Boe-
kennieuws een lange reeks van beschouwingen over auteurs en wer-
ken in het fonds.

Na het gedwongen ontslag van De Buisonje (op grond van de
gepleegde fraude) doet zich de noodzaak voor de zakelijke leiding
van de WB te versterken. In oktober 1923 polst Simons de zoon van
uitgever C. A. J. van Disboeck over toetreding tot de directie en
over het voorstel tezijnertijd zijn opvolger te worden.':" Dit is een
tweede poging een bondgenootschap te vormen met een uitgever
van naam. Echter opnieuw zonder succes; evenmin als zijn vader
gaat Van Dishoeck jr. op het voorstel in. Er wordt in de jaren
daarna geen andere opvolger voor De Buisonje aangetrokken. De
bemoeiingen van de laatste met de ws-tentoonstellingen worden
overgenomen door de binnen het bedrijf opklimmende J. C. Winte-
rink, die tevens secretaris van het 'Winterwerk' is geworden.



Naast Simons blijft Van Suchtelen de tweede fondsredacteur. Hij
draagt, naast zijn redactiewerk, ook oorspronkelijk proza bij en
vertalingen van letterkundig en (populair- )wetenschappelijk werk.
Zijn wetenschappelijke belangstelling richt zich nog steeds sterk op
de psychoanalyse, maar daarnaast op paranormale verschijnselen,
op occultisme en spiritisme. Deze interesse komt tot uitdrukking in
zijn oorspronkelijk proza, maar ook in vertalingen van werk van
Sigmund Freud en W. H. Meyers.'?' Meyers was een van de op-
richters geweest van de Enge1se Society for Psychical Research, een
vereniging die zich de systematische studie van verschijnselen als
spiritisme, magnetisme en occultisme, tot doe 1stelde. lOS Dit initia-
tief vindt in 1920 navolging in Nederland. De WB publiceert
Heymans' beginselverklaring van de in dat jaar in Amsterdam opge-
richte Studievereeniging voor Psychical Research en treedt enige
tijd op als uitgeefster van haar Mededeelingen.t" Wat de andere
maatschappeli jke activiteiten van Van Suchtelen aangaat, werd al
eerder gewezen op zijn banden met de Practisch Idealisten Associa-
tie en op de uitgaven die de WB voor de PIAop zich nam.
Redactionele ondersteuning krijgt de uitgeverij in deze periode

voorts van een reeks medewerkers die niet in vaste dienst zijn. Dit
geldt voor drie nieuwe series. De architect L. Zwiers treedt op als
adviseur voor de Vakbibliotheek, een reeks die voor een technisch
geschoold lezerspubliek specialistische onderwerpen behandelt op
het terrein van bouwkunde, elektrotechniek, hout- en metaalbe-
werking, grafische vakken en andere disciplines. 107 Voor de redactie
van de Vlaamsche Bibliotheek neemt de WB de journalist en schrij-
ver Emmanuel de Born in de arm. 108 De Born had sinds de eeuwwis-
seling een prominente rol in het Vlaamse letterkundige leven ge-
speeld, was medewerker van het Tijdschrift voor Boek- en Biblio-
theekwezen en sinds 1911 bibliothecaris van de Antwerpse stadsbi-
bliotheek. Een derde nieuwe reeks is de Bibliotheek voor Sociale en
Bedrijfswetenschappen onder leiding van Nico van Suchtelen en de
SDAP-theoreticus Rudolf Kuyper. Het redactieteam van de grote
Vondeluitgave telt specialisten op het terrein van de historische let-
terkunde en de Vondelstudie zoals H. W. E. Moller, C. R. de Klerk,
1.F. M. Sterck en 1. Prinsen. Hieronder zullen we zien dat voor de
verschillende ws-ti jdschriften in deze periode een groot aantal re-
dacteuren wordt aangeworven. Ook de groep van vertalers, die voor
de uitgeverij werkt, wordt uitgebreid. Vanaf de jaren twintig levert
de grafisch ontwerper Herman Hana bijdragen aan de boekverzor-
ging van de Wereldbibliotheek. Wat het technisch en administratief
personeel in vaste dienst aangaat, is de overgang naar het zelf zetten
en drukken van de uitgaven bij de ingebruikname van de nieuw-
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bouw in 1922 een aanleiding tot personeelsuitbreiding geweest. Bij
de sanering in 1923- 1924 wordt weer enigszins ingekrompen; in 1930
zijn er in totaal ca. 80 mensen bij de Maatschappij in dienst.
Hoe staat het in de jaren twintig met de acquisitie van manuscrip-

ten? De redactie blijft het beginsel van veelzijdigheid en openheid
uitdragen op grond van het principe 'Elck 't Beste'. Ze zegt onbe-
vooroordeeld de meest hoogstaande uitingen aan bod te willen laten
komen van verschillende richtingen, stromingen en vakdisciplines. 109

Tegelijk neemt ze enige terughoudendheid in acht tegenover 'het te
zeer verbijzonderde' op letterkundig terrein, omdat de WB-uitgaven
immers voor een algemeen publiek zijn bedoeld.'!? Wat de voor-
waarden betreft waaronder verwerving geschiedt, treedt er in de
jaren twintig geen belangrijke wijziging in de Auteurswet op.
De beperkte correspondentie tussen Simons en Van Suchtelen die

bewaard is gebleven, laat iets zien van de manier waarop de beide
redacteuren bij de manuscriptverwerving te werk gingen, een aan-
pak die weinig afwijkt van die, waarop hun collega's v66r en na hen
het vak beoefenden.'!' Uiteraard heel veel lezen en daarbij een
groot gebied bestrijken; het zich op de hoogte stellen van nieuwe
letterkundige en wetenschappelijke stromingen en ontwikkelingen;
het elkaar tips geven en adviezen vragen; het openhouden van de
ogen voor het gat in de markt en voor de hiaten in de beschikbare
publikaties op een bepaald terrein; het opvangen van signalen van
deskundigen dat er behoefte is aan een bepaalde uitgave. Essentieel
onderdeel van het redactiewerk is het bijhouden van een omvang-
ri jke correspondentie met auteurs die al in het fonds zitten of met
wie besprekingen daartoe worden aangeknoopt. Voelt een auteur
voor een uitgave? Vordert een aangekondigd werk? Past een aange-
boden manuscript in de planning voor de betreffende periode? Is de
klacht van de auteur terecht dat er te weinig reclame voor zijn/haar
boek wordt gemaakt? Over welk honorarium kan men het eens
worden? Zit er op korte termijn een herdruk in? De briefwisse-
lingen tussen uitgever en auteurs laten zien, dat tal van zeer uiteen-
lopende factoren van invloed zijn op afzonderlijke uitgeefbeslis-
singen. Dit noopt te meer tot reserve jegens al te simplistische voor-
stellingen van de samenhang in het uitgavenbeleid van uitgeverijen.
Wat de keuze van buitenlandse werken aangaat, worstelt de direc-

tie van de WB naar eigen zeggen met het probleem van het enorme
aanbod.!" Bovendien gaan buitenlandse auteurs soms in zee met
Nederlandse vertalers die naar het oordeel van de WB onvoldoende
gekwalificeerd zijn. De Maatschappij beklaagt zich herhaaldelijk
over de slechte kwaliteit van vertalingen en over het gebrek aan
goede vertalers. Wanneer een buitenlands auteur al aan iemand een
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zogenaamd vertaalrecht heeft verleend, kost het vaak veeI moeite
de schade weer te herstellen. 113

Ten aanzien van de verwerving van oorspronkelijk Nederlandse
werken, in het bijzonder fictie, blijft zieh in de loop van de jaren
twintig eveneens een aantal obstakels voordoen. Simons constateert
dat er tussen de Nederlandse uitgevers grote concurrentie bestaat in
het verwerven van oorspronkelijke romans van Nederlandse
auteurs. Nieuwe, goedlopende titeis van auteurs die bij andere uit-
gevers zitten, zijn voor de Maatschappij onbereikbaar. Ze moet dus
zelf een groep auteurs aan zich binden. Dit blijkt niet gemakkelijk.
En wanneer het wel lukt, is men gedwongen, aldus Simons, al hun
werk te nemen, ook de zwakkere manuscripten, om te voorkomen
dat ze naar andere uitgevers gaan. Het blijkt moeilijk te voorspellen
of een boek succes zal hebben of niet. Simons noemt als voorbeeid
het feit dat de rechten van Van Eedens De Kleine Johannes destijds
voor een onbeduidend bedrag waren overgedaan, tot het boek een
groot succes werd; zelf had hij Timmermans' Pallieter afgesiagen,
dat het na de Eerste Wereldoorlog tot grote oplagen bracht.
In andere gevallen, aldus Simons, is het succes van een titel afhan-

kelijk van het feit of de tijd, dat wil zeggen het lezend publiek, er
rijp voor is. Bij de ws-uitgave van Latzko's Menschen in den oorlog
was dat naar Simons' oordeel bij voorbeeld niet het gevaI, bij
Remarques 1m Westen nichts Neues (volgens Simons zwakker dan
Latzko) wel, Het kan bovendien een hele tijd duren voor een afzon-
derlijke titel gaat lopenoAl deze moeilijkheden spelen bij de manus-
criptenselectie en de uitgavenplanning een rol. Simons meent
bovendien dat in de loop van de jaren twintig de oudere generatie
uitgeschreven is geraakt. De noodzaak nieuwe auteurs aan te trek-
ken, vooral van oorspronkelijke Nederlandse fictie, dringt dus des
te meer.1I4
Hoe tracht de WB-redactie dit te ondervangen? Ze blijft titels

werven onder auteurs die reeds een vaste verbintenis met andere
uitgevers hebben. Hieronder zullen we zien dat in deze periode
tevens een aantal nieuwe fietie-auteurs bij de WB debuteert. Ten
slotte tracht de redactie nog op twee andere manieren auteurs te
rekruteren. De in 1925 opgerichte Wereldbibliotheek Vereeniging
(WBV) krijgt onder andere de taak om als een rekruteringsveld te
gaan fungeren voor nieuw auteurstalent, In een terugblik, enkele
jaren na de oprichting, licht de directie haar oorspronkelijke bedoe-
lingen als voIgt toe. 'Wij zagen hierin de mogelijkheid, een lezers-
kring te vormen van voldoende begrip en belangstelling voor en in
ons werk, om met ons te willen werken aan het voorbereiden van
zulken oogst.' liS Zij laat hier de mogelijkheid open dat de WBV-
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led en mede uitkijken naar nieuw Ietterkundig talent, dan weI zelf
het rekruteringsgebied voor de nieuwe aanwas vormen. Hierbij sluit
een tweede gerichte poging aan om aan nieuwe manuscripten te
komen: de zogeheten Roman-prijsvraag. In februari 1927 kondigt
de WB een prijsvraag voor een nieuwe roman aan (max. 75.000 a
100.000 woorden), die zal worden beloond met een bedrag ineens
van f 1500,- en zal worden gepubliceerd in de jaargang WB-NB voor
1928. De redactie nodigt deelnemers uit om voor 1 mei 1927 een
synopsis met een uitgewerkt hoofdstuk in te zenden. Er komen 19I
inzendingen binnen; de redactie nodigt twintig deelnemers uit om
hun samenvatting uit te werken. 116 Ze besluit een jaar later om niet
slechts een, maar twaalf manuscripten te publiceren. Tot en met
1929 zullen hiervan negen titels daadwerkelijk verschijnen.!" We
zullen verderop bezien in hoeverre deze prijsvraag aan haar doel-
stelling heeft beantwoord.

We kijken nu naar produktie en bedrijfsvoeriog als derde aspect
van het functioneren van de WB als uitgeverij in deze periode.
Simons en Van Suchtelen spelen de hoofdrol in de immateriele zijde
van die produktie: het beoordelen, bewerken en zetklaar maken van
de manuscripten, het overleggen met de auteurs over veranderingen
en het corrigeren van vertalingen. Op het punt van de materiele
produktie luidt de ingebruikname van de nieuwbouw in 1922 een
nieuwe periode in. Het gehele produktieproces vindt nu binnen het
eigen bedrijf plaats en men gaat tevens over op een uniforme zet- en
drukmethode. De zetterij schakelt over van monotype naar linotype
(zetten per regeI). 118

In de bedrijfsvoering worden uitgeverij en technische werkplaat-
sen administratief apart gehouden. Het oude systeem van afschrij-
ven van niet-verkochte boeken in vijf jaar, wordt bij de finaneiele
sanering in 1923-1924 doorkruist. De sterk opgelopen voorraad doet
de directie een omvangrijk oud fonds ineens afschrijven, om daar-
mee de winst- en verliesrekening voor de komende jaren te ont-
lasten. Om de afgeschreven voorraden in het WB-magazijnalsnog
kwijt te raken, worden er aanbiedingen gedaan van Propaganda-
pakketten of Feestpakketten van IS a 20 titels binnen een bepaald
genre voor een rond bedrag. 119 Bij het twintig-jarig bestaan in 1925
worden vijfduizend boeken voor wervingsdoeleinden weggegeven.
Daamaast worden titels uit het oude fonds op de ws-tentoonstel-

../ lingen als goedkope premieboeken aangeboden, of aan ziekenhui-
zen en sanatoria geschonken.!" Een andere manier om het oude
fonds alsnog af te zetten, wordt gevonden in de 'Abonnementen
Naar Vrije Keuze'. Men kan dan op voordelige condities tegen een
rond bedrag (op afbetaling te voldoen) een keuze samenstellen uit
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aile ws-uitgaven ouder dan twee jaar.!" We zullen zien dat de WB
juist met dit type abonnement de nieuwe lezers in de arbeidersklasse
probeert te werven. Het produkt van de uitgeverij omvat in de
periode 1920- 1929 in de eerste plaats aan boekuitgaven 360 titels,
waarvan slechts een onbetekenend aantal van andere uitgevers is
overgenomen. De verschuivingen binnen het fonds naar genre, taal
en ouderdom van de uitgebrachte titels komen nog aan de orde. De
lijvige Vondeluitgave (vanaf 1927) vormt een nieuw element in het
fonds, dat er qua voorbereiding, investering en resultaat (een serie
van monumentale, zeer goed verzorgde maar ook heel dure werken)
sterk uitspringt. Ook op de series die de uitgeverij in de jaren twin-
tig voortzet of nieuw in het leven roept, kom ik hieronder terug.
Wat de tijdschriften aangaat, zijn er in de periode 1920-1929 twee

periodieken van voor 1920 blijven voortbestaan: het genoemde
Leven en Werken en De Nieuwe Amsterdammer die echter in 1921
wordt opgeheven. Voor het contact met de ws-lezers is er vanaf
1919 het Boekennieuws der Wereldbibliotheek onder redactie van
Simons en Van Suchtelen en Ret Winterwerk van de WB (1922-1929).
Daar komen vanaf 1922 drie nieuwe bladen bij. De directie ziet
voordelen in het uitgeven van tijdschriften in vergelijking met boek-
uitgaven. De eerste vragen minder grote investeringen, ze maken
advertentie-inkomsten mogelijk en brengen sneller hun geld op.
Daarnaast ondersteunen ze de propaganda voor de boekuitgaven.
De nieuwe tijdschriften die de WB in de jaren twintig uitbrengt, zijn:
- Wi! en Weg. Een volksuniversiteit voor jongeren en ouderen.
Redactie: Otto Barendsen, R. Casimir,!. M. van Dugteren, H. E.
Greve, E. Reinders, N. van Suchtelen, 1922-1929 (hierna opge-
heven).

- Droom en Daad. Maandblad voor jonge meisjes.
Redactie: C. M. van Hille-Gaerthe, 1923-1928 (overgedaan aan
Nijgh & Van Ditmar)

- Spel en Dans. Geillustreerd maandblad voor tooneel, opera, dans
en film. Redactie: Simon Koster, B. van der Sigtenhorst Meyer,
F. M. Huebner, 1924-1927 (opgegaan inWil en Weg).

Verderop worden deze bladen in het licht van de spreidingsstrategie
van de WB besproken.
Daarnaast treedt de uitgeverij in de jaren twintig op als uitgeefster
van tijdschriften van derden, zoals:

1921- 1922: Regeneratie. Tijdschrift voor Practisch Idealisme.
Redactie: M. v.d. Goes van Naters, J.J. van der Leeuw, A.J.
Gaastra, P. M. Cochius.

- 1921-1923: Mededee/ingen der Studievereeniging voor Psychical
Research.



- 1922-1924:De Volksuniversiteit (Rotterdam), jrg. nom.
- 1923: Minerva. Onafhankelijk Algemeen Nederlandsch Studen-

tenweekblad, jrg. 48.
- 1928-1931: Ons Huis. Orgaan van de gezamenlijke 'Ons Huis'-

vestigingen, jrg. rv-vn.
Hoe staat het ten slotte in deze jaren met de betrekkingen tussen

de Maatschappij en de vakgenoten in de branche? In 1921volgt Leo
Simons namens de WB De Buisonje op als lid van de NUB.122Er leven
dan onder de bondsleden nog steeds reserves ten opzichte van de
Maatschappij. J. G. Robbers (directeur van Eiseviers Uitgevers-
maatschappij) beticht Simons in het bondsblad De Uitgever opnieuw
van oneerlijke concurrentie: 'een philantroop heeft U Uw nieuw
gebouw geschonken en den grond waarop het staat' , en de ws-lezers
krijgen naar Robbers' mening hun boeken voor een deel cadeau. 123
Simons biedt tegenspel; ondanks het verzet tegen de Maatschappij
en zijn persoon neemt hij in de jaren die volgen actief deel aan de
NUB-vergaderingen, doet suggesties op allerlei terreinen en levert
een reeks bijdragen aan De Uitgever.'"' Al is er geen openlijke
bijval, toch acht Simons de juistheid van zijn streven bevestigd door
de aanhoudende navolging van de WBdoor andere uitgevers met
goedkope uitgaven en reeksen (zoals Eiseviers Aigemeene Biblio-
theek van Robbers zelf). De bezwaren van de collega-uitgevers zijn
echter des te begrijpelijker als men in het oog houdt hoe juist de
Abonnementen Naar Vrije Keuze, waarmee de WB vanaf 1925 toe-
nemend succes oogst, aan hun lage prijzen kwamen. Het was een
fondsgedeelte dat versneld kon worden afgeschreven door de forse
steun van enkele 'vrienden van de Maatschappij' bij de financiele
sanering in 1923-1924. De betrekkingen met de collega's blijven
koel: bij het overlijden van C.A.J. van Dishoeck in 1931 scbrijft
Simons aan Van Suchtelen: 'Hij was zoo wat de eenige uitgever, met
wien ik inderdaad vriendschappelijk omging.' 125

Bij het 25-jarig jubileum van de Maatschappij in het voorafgaan-
de jaar heeft Simons ook van de voorzitter van de VBBB,de uitgever
W. J. SchiUemans, een felicitatie ontvangen. Schillemans beperkt
zijn gelukwens echter uitdrukkelijk tot dat gedeelte van het WB-
werk, dat be trekking heeft op de uitgaven die niet door de gewone
uitgeverij hadden kunnen worden uitgebracht.!" Ook J. M. Meulen-
hoff feliciteert Simons bij deze gelegenbeid, met de kanttekening
dat deze 'toch niet altijd te beschouwen geweest was als een Uit-
gever in de ware zin des woords'. 127En na Simons' overlijden merkt
Meulenhoff in het aan Simons gewijde Gedenkboek op, dat 'het den
Heer Simons dikwijis heel gemakkelijk gemaakt is'.128

Is de relatie tot andere uitgevers in deze periode er een van be-



dekte principiele reserves, maar feitelijke erkenning en acceptatie,
in de betrekkingen van de boekhandel met de Maatschappij staat de
praktische houding eveneens voorop. Al vanaf de Eerste Wereld-
oorlog was de WB in de boekhandel doorgebroken. In de jaren twin-
tig wordt de directie herhaaldelijk geconfronteerd met de begrijpe-
lijke wens van de boekhandelaren om zich vooral voor die ws-uit-
gaven in te spannen, die een redelijke winstmarge en/of hoge afzet-
cijfers laten zien. In enkele plaatsen maken boekhandelaren be-
zwaar tegen de boekententoonstellingen die de Maatschappij er zelf
inricht. Naar de mening van de directie is dat niet terecht, omdat ze
in eerste instantie tot deelname zijn uitgenodigd, maar daar niet op
zijn ingegaan.':" De boekhandel is met name weinig enthousiast
over de eerder genoemde abonnementen Naar Vrije Keuze, omdat
hij daar nauwelijks op verdient. Dit type abonnement wordt daarom
steeds meer buiten de boekhandel om geplaatst en gaat bovendien
vanaf de tweede helft van de jaren twintig steeds beter lopeno Vanaf
1926 versterkt dit de trend dat van de totale ws-omzet een steeds
hoger percentage rechtstreeks aan particulieren wordt verkocht.
Enkele keren speelt de directie in deze jaren met de gedachte om

volledig buiten de boekhandel om te gaan werken. In 1930 is er
echter geen sprake meer van een verbreking van de samenwerking,
van ws-zijde noch van de kant van de boekhandel. Meer dan vijftig
boekhandels in het land richten in dat jaar naar aanleiding van het
2S-jarig jubileum van de Maatschappij een tentoonstelling van WB-
uitgaven in.130Verderop zijn enkele cijfers opgenomen over het
belang van de uiteenlopende distributiekanalen voor de Maatschap-
pij.

c Spreiding en afzet
De ws-directie kan tevreden vaststellen, dat in de loop van de
Eerste Wereldoorlog haar uitgaven in de reguliere boekhandel ge-
meengoed zijn geworden. Maar voor het bereiken van de nieuwe
lezersgroepen waar ze zich op richt, is dat niet genoeg. Hoe zijn die
groepen in eigen kring aan te spreken, en hoe zijn ze blijvend tot het
kopen en lezen van boeken te brengen? Ais grootste obstakel wordt
de gebrek.ki~s.choling van de massa gezien. Gerhard had in zijn
Nutsrapport uit 1917 nog eens voorgerekend, dat de deelname aan
enige vorm van voortgezet onderwijs over de gehele bevolking mi-
niem was en sterk achterbleef bij het buitenland. 131De volksuniver-
siteiten die in deze peri ode van de grond komen, ondervinden dat er
tussen hun aanbod en de scholing van de massa een gat gaapt, dat
moeilijk is te overbruggen. Zelfs na de lagere school, zo constateert
bij voorbeeld het in 1924 opgerichte Instituut voor Arbeidersont-
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wikkeling, is de schrijf- en leesvaardigheid van veel arbeiders heel
gebrekkig en zijn velen feitelijk analfabeet gebleven.!" Bij dit pro-
bleem voegt zich voor de Maatschappij de koopkrachtdaling vanaf
1921 -22. Ook bemoeilijkt de verzuiling in deze jaren het bereiken
van potentiele afnemers over de grenzen van levensbeschouwing en
organisatorische binding heen.
Simons had in 1915 zijn lezers voomamelijk getraceerd onder

geschoolde arbeiders, onderwijzers, ambtenaren, kantoorpersoneel
en enkele andere groepen, zoals we reeds zagen. In 1922-1923

oefent de daling van de rijkssalarissen een merkbaar nadelige in-
vloed uit op de ws-abonnementen en de losse verkoop, wat het
be lang van deze publieksgroepen voor de afzet van de uitgeverij
onderstreept. 133 Hoe stond het daarnaast met het bereik onder de
brede, minder geschoolde arbeiders? ws-medewerker en SDAP-lid
Lakmaker had er bij het jubileum in 1915 op gewezen, dat bier nog
een groot terrein open lag. Lakmaker verliet in de zomer van 1918

de WB om directeur van de NV Ontwikkeling te worden (zie hoofd-
stuk III.1. I). Zijn dienstverband aldaar duurde minder dan een jaar,
waama hij opnieuw een andere werkkring zocht. Op grond van zijn
ervaring bij WB en Ontwikkeling vroeg Leo Simons hem in 1921 te
onderzoeken hoe de Maatschappij bij de gewone man meer voet aan
de grond kan krijgen.
Lakmaker stelt dan vast, dat de tot dusver ondemomen pogingen

niet blijvend tot resultaat hebben geleid.':" De verkoop door colpor-
teurs of via kleine boekwinkeltjes in de volksbuurten leverde op den
duur weinig op. De poging met de Arbeidersjaarreeksen (vanaf
1916) acht Lakmaker eveneens weinig geslaagd. Ze waren opgezet
om de georganiseerde arbeidersbeweging te bereiken, waartoe werd
samengewerkt met plaatselijke Centrale Commissies voor Arbei-
dersontwikkeling (CCVAO)uit de modeme vakbeweging en met de
Bond van Nederlandsche Onderwijzers.':" Er werden zo'n 500 reek-
sen per jaar geplaatst. Lakmaker noemt voor de teleurstellende
resultaten van deze en eerdere pogingen om de brede massa te
bereiken, twee redenen. De contacten met arbeidersorganisaties
waren te zeer van individuen afhankelijk (bij voorbeeld individuele
ccvxo-leden die sympathie voor het streven van de WB badden) en
waren te zeer op vrijwilligbeid gebaseerd. Hij raadt Simons aan voor
de verkoop in arbeiderskringen een groep agenten te vormen, die
zelf in verbinding zouden staan met de arbeidersbeweging, Diet
aIleen met de moderne, en voor hun werk een belooing (provisie of
een vaste toelage) zouden ontvangen (bet plan voor een net van
plaatselijke agenten, sub- en boofdagenten dat hij Simons ont-
vouwt, lijkt overigens als twee druppels water op het stelsel dat in
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dezelfde periode bij Lakmakers oude werkgeefster Ontwikkeling
wordt uitgedacht, zoals we in hoofdstuk IIIzullen zien). Op basis van
Lakmakers plan zou de WB een blijvende relatie met de arbeiders
kunnen opbouwen. Welke oplossingen bedenkt de WB in de jaren
twintig voor de problemen ten aanzien van spreiding en afzet, en
wat gebeurt er met Lakmakers suggesties?
De propaganda voor een algemeen publiek wordt in de eerste

plaats gevoerd door middel van prospectussen en fondscatalogi.
Deze worden verspreid via de boekhandel, per post en op de plaat-
sen waar ws-boeken worden tentoongesteld. Een poging om in 1919
het tijdschrift De Ploeg weer op te richten, wordt wederom niet
doorgezet. 136 In datzelfde jaar start de WB weI een ander periodiekje
voor het onderhouden van contact met de lezers. Het heet Boeken-
nieuws, verschijnt om de twee maanden tegen een lage abonne-
mentsprijs en bevat voornamelijk aankondigingen van ws-boeken
en -tijdscbriften. De belangstelling voor Boekennieuws ontwikkelt
zich naar tevredenheid van de directie, me-tin 1922 een vierduizend
abonnees.'?" Vanaf 1923 wordt het een maandblad, kosteloos ver-
zonden aan de abonnees op de ws-series en/of -tijdschriften, en aan
andere belangstellenden tegen vergoeding van de verzendkosten.
Deze wijziging verhoogt de oplage tot 17.500 in 1925, waarna ze
weer wat terugvalt. De directie noemt het blad essentieel voor het
contact met de lezers en een uitgavenpost waarop slechts zeer node
zal worden bezuinigd.!" Een oud plan om zelf de distributie ter
band te nemen met de zogenoemde Open Boekwinkels wordt in
1920 opnieuw voor onbepaalde tijd in de ijskast gezet. 139
Betere spreiding en meer afzet wordt vanaf 1920 langs vijf andere

wegen nagestreefd. In de eerste plaats probeert men door meer
varia tie in bet fonds tegemoet te komen aan de belangstelling van
uiteenlopende groepen lezers (naar sociaal milieu, beroep, levens-
beschouwing). Het pretentieuze plan van een 'Vakbibliotheek' in
tweebonderd delen richt zich op de geschoolde arbeiders en het
midden- en hoger kader van de technische beroepen; er komt een
serie korte verhalen voor het onderwijs en een 'Vlaamsche Biblio-
theek' .140 In Boekennieuws verschijnen enkele artikelen van deskun-
digen op uiteenlopend gebied, die uitleggen wat het we-fonds te
bieden heeft aan toneel-, poezie- en kunstliefhebbers, aan arbeiders
en aan de vrouw."" Zoals we zullen zien probeert men in het fonds
ook rekening te houden met de verschillende levensbeschouwelijke 1
ricbtingen. - --~

n e tweede plaats tracht de WB met het voortzetten van Leven en
Werken (vanaf 1916) en drie nieuwe tijdschriften gericht propagan-
da te maken onder bepaalde lezersgroepen. Leven en Werken richt
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zich tot werkende vrouwen met een opleiding, het nieuwe blad
Droom en Daad (1923-1927) is bestemd voor de leeftijdsgroep die
daar net onder zit. Wil en Weg (1922-1927) mikt op bet publiek van
de volksuniversiteiten.'? In deze drie bladen nemen ws-uitgaven en
WB-auteurs een belangrijke plaats in. Soms worden uitgaven v66r-
gepubliceerd, reeds verscbenen werken worden besproken en
auteurs uit het fonds komen aan bet woord. Naast bet meer alge-
mene voordeel van een beperkte investering en een snelle op-
brengst, bieden deze tijdschriften de mogelijkbeid om de lezers voor
langere tijd aan de WBte binden. Het derde nieuwe ws-blad, Spe/ en
dans (1924- 1927), richt zicb op lezers met belangstelling voor toneel,
opera, dans en film, aan wie berichten over nieuwe voorstellingen
en achtergrondinformatie in het vooruitzicht worden gesteld.'? In
dit laatste blad is de nadruk op WB-auteurs en -uitgaven minder sterk
aanwezig.

Wat doet de directie met het plan van Lakmaker, dat voorsteIlen
doet voor het bereiken van potentiele lezers onder de arb eiders-
klasse? In Boekennieuws verschijnen tussen 1921 en 1923 oproepen
aan 'Boekliefhebbers' die willen optreden als vertegenwoordigers
van de WB, vooral in 'kleinere, doch vooruitgaande plaatsen, waar
geen boekhandel van eenige beteekenis gevestigd is'. 144 Gegadigden
moeten te goeder naam en faam bekend staan en bewijzen van
soliditeit kunnen overleggen, zo heet bet in de annonces. In decem-
ber 1923 polst de redactie naar aanleiding van een lezerssuggestie de
Boekennieuws-abonnees of ze willen optreden als 'Consuls der WB'.

Zij zouden in bun eigen omgeving door bet bouden van voor-
drachten met tentoonstellingen en door het organiseren van propa-
ganda de verbreiding van bet goede boek (dat wil zeggen bet WB-

boek) kunnen bevorderen.r" In het laatste geval zou toch bet be-
ginsel van de vrijwilligheid weer voorop staan; bij de genoemde
boekliefhebbers zou het alleen gaan om een ruimtelijke aanvulling
op het boekbandelsnet in de grotere plaatsen.

In de jaren twintig komen echter deze twee alternatieven noch het
agentennet volgens de formule-Lakmaker van de grond. De WBbe-
wandelt een andere weg: ze kent aan de vaste kern van lezer-abon-
nees een centrale taak toe in de propaganda voor ws-boeken en
-tijdschriften. Zij gaat in deze jaren een sterke nadruk leggen op een
soort clubsfeer die in het teken staat van bet gemeenscbappelijke
doe 1dat de WBen abonnees zouden hebben: spreiding van het goede
boek. Aansporing van de lezer-abonnees is een eerste onderdeel
daarvan. Zij worden herhaaldelijk opgeroepen om in hun omgeving
abonnementen te werven, moeten elkaar in Boekennieuws de kwali-
teiten van individuele ws-uitgaven uitleggen en kunnen meedoen
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aan wedstrijden.r" Als tegenprestatie geeft de ws-Ieiding regel-
matig (selectieve) openheid van zaken over ornzetten, oplagen per
titel, overwegingen bij de manuscriptkeuze of moeilijkheden met
vertalers.':" 'In deze tijden van malaise hebben lezers en wij
elkander dubbel noodig', heet het in 1923. De ws-redactie stelt in
Boekennieuws regelmatig verzoeken, reacties op verschenen boeken
of klachten van lezers aan de orde. 148 De ws-uitgaven worden in een
pakketformule aangeboden: een abonnement op een reeks of tijd-
schrift geeft allerlei kortingen op andere WB-uitgavenof -diensten.!"
Dit laatste strekt zich uit tot het Winterwerk dat na de Wereldoorlog
met name in Amsterdam van enige betekenis blijft en met succes
een reeks toneelvoorstellingen voor wn-abonnees organiseert. ISO

Het principe dat de vaste kern ws-abonnees de ruggegraat voor
de verspreiding moet zijn, is ook uitgangspunt bij de oprichting van
de Wereldbibliotheek-Vereeniging (WBV) in 1925. Het heeft bijna
tien jaar geduurd voor het oorspronkelijke idee uit 1916 kon worden
verwezenlijkt. Ook nu gaat het initiatief niet uit van de basis, de
ws-lezers, maar van de directie. In het succes van de Duitse 'Verein
fur Biicherfreunde' ziet deze een extra stirnulans om vanuit de eigen
onderneming een dergelijke lezerskring op te zetten. Iedereen die
op enige we-reeks is geabonneerd, kan als lid toetreden. Formeel
staat de vereniging los van de Maatschappij, maar Winterink vervult
de functie van secretaris van het bestuur. In statuten en een huis-
houdelijk reglement zijn de doelstellingen van de WBV vastgelegd,
zoals: het volksontwikkelingswerk van de WB steunen; goedkope
wn-uitgaven in het algemeen en speciale premie-uitgaven voor de
wav-leden bevorderen; geld bijeenbrengen voor kostbare ws-uit-
gaven; lezingen, voordrachten en toneelvoorstellingen in dienst van
de propaganda organiseren. In een afzonderlijke bepaling van het
huishoudelijk reglement verplichten de leden zich, om 'de propa-
ganda voor het werk der WB in eigen kring te bevorderen'.!" Hier-
boven zagen we al dat de WB nog een andere, niet uitgesproken
bedoeling met de WBV had: het wervingsterrein van nieuwe manu-
scripten uitbreiden.
De WBV neemt het Winterwerk in Amsterdam over, en blaast het

nieuw leven in in de drie andere steden (Den Haag, Rotterdam en
Utrecht), waar het na de Eerste Wereldoorlog was doodgebloed.
Voorts wordt een reeks provinciale afdelingen opgericht. Eind 1925
telt de WBV 2143 leden, van wie meer dan de helft in de drie grote
steden woont. In 1926 richt ze het Bureau voor Populair-Weten-
schappelijke en Kunstzinnige Inlichtingen op, waar wsv-leden en
anderen terecht kunnen met vragen die opkomen bij hun zelfstudie
of lectuur. 152 Bij een tussenbalans in 1927 blijkt er echter stagnatie
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in de Vereeniging. De grootse verwachtingen van het begin komen
niet uit, de oprichting van provinciale en plaatselijke afdelingen
stokt. am een gelijk percentage van de bevolking te bereiken als de
genoemde Duitse zustervereniging, zou de WBV 22.000 leden moeten
tellen; eind 1927zijn dat er pas zo'n 4000.153

In afwachting van betere tijden wordt het wsv-werk meer centraal
vanuit Amsterdam georganiseerd. Er is zelfs sprake van een referen-
dum onder de leden over de vraag of de vereniging moet doorgaan
of niet. Hebben de wsv-Ieden zich bij hun aanmelding vastgelegd
om propaganda voor de WB te maken, omgekeerd wordt gaandeweg
duidelijk dat de stem van de WBV in het beleid van de Maatschappij
aIleen een adviserende is, die de ws-leiding in principe tot niets
verplicht. De incidentele inspraak van de wsv-leden betreft onbe-
duidende zaken (moeten de ws-bandjes een platte of ronde rug
krijgenz);':" Over de speciale premie-uitgaven voor wsv-leden

... wordt de klacht geuit dat het hier titels uit oude ws-reeksen be-
treft. ISS

In 19291eidt de groeiende ontstemming van het wsv-bestuur over
de verhouding tussen Vereeniging en uitgeverij tot een openlijk
conflict. Het hoofdbestuur legt zich er niet langer bij neer, dat de
WBV alleen een propaganda-instrument voor de Maatschappij kan
zijn en geen enkele invloed op het beleid heeft. De bestuursleden
verzetten zich tegen de overmaat aan 'kwasi-filosofische en spiritis-
tische tendenzen' in veel ws-boeken.!" Simons laat hun echter
weten dat de fondskeuze niet tot de taken en competenties van de
WBV behoort. De bestuursleden op hun beurt verwijten Simons, dat
hij voor 1914 leeft en de mentaliteit van het lezend publiek niet
kent. 'Wij die met zoovele lagen der bevolking te maken hebben,
die zoo dikwijls in de gelegenheid zijn de smaak van de toekomstige
ws-lezers te proeven, hebben wei de overtuiging gekregen dat de
resultaten die de heer Winterink op zijn propagandareizen heeft
bereikt, niet van blijvenden aard kunnen zijn. >157 De ws-leiding
probeert het conflict te sussen, overreedt de voorzitter om aan te
blijven en komt met een uitgebreide uitleg over haar acquisitiebe-
leid.!" Opmerkelijk is niettemin dat de directie er niet in slaagt om
dit conflict gefreel buiten het Gedenkboek te houden, dat in 1930 ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Maatschappij ver-
schijnt. Voor het overige steekt dit uitsluitend de loftrompet over de
ws-verrichtingen.!"

De Wereldbibliotheek onderscheidt zich in de jaren twintig niet

1
aIleen van andere uitgeverijen in de wegen waarlangs ze haar pu-
bliek zoekt, maar ook in de e~agogische begeleiding die ze haar
lezers biedt. Hierboven vielen al enkele typische namen van WB-
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bladen als De Ploeg en Het Zoeklicht. Vanaf de beginjaren had
Simons gewezen op de gebrekkige scholing van de massa en de
minieme oefening in het lezen en waarderen van literatuur. In een
aantal lezingen en in een reeks opstellen in Boekennieuws geeft hij
aanwi jzingen voor die lectuur, bespreekt hij literaire stromingen en
leidt hij afzonderlijke auteurs in. In I926 hervat hij de Brieven over
Boeken, speciaal bedoeld voor de arbeiderslezers die op de goed-
kope Abonnementen Naar Vrije Keuze afkwamen.':" In deze jaren
verschijnen de vervolgdelen van Bastiaanses 'Overzicht van de ont-
wikkeling der Nederlandsche Letterkunde', Simons' Toneelgeschie-
denis, Paul Kenis' Inleiding in de Vlaamse letterkunde, gebundelde
kritieken van M. H. van Campen, D. Th. Jaarsma, Annie Salomons,
en enkele schrijversbiografieen. Van een aantal toneelstukken in
het fonds worden door het Winterwerk opvoeringen voor de abon-
nees georgaoiseerd. Daamaast telt het fonds inleidende werken op
het gebied van de oude en nieuwe beeldende kunst, muziek, archi-
tectuur, filosofie en geschiedenis. In de Encyclopedie van Mono-
grafieen is een groot aantal inleidende geschriften tot andere disci-
plines opgenomen. Uitgaven van Nederlandse en buitenlandse lite-
raire werken worden vaak geopend met een uiteenzetting over de
auteur en de letterkundige context van het werk.
Wordt op deze manier het aanbod in een zekere pedagogische

omlijsting geplaatst, die ook aan de behoeften van de nieuwe, on-
ervaren lezers tegemoetkomt, daarnaast beklemtoont de uitgeverij
ook ten opzichte van andere instituties haar ~gagisj;he neven-
la~k. Vanaf het begin van de jaren twintig tracht de WB zich meer en
meer op een lijn te plaatsen met andere, niet-commerciele instel-
lingen voor onderwijs en volksontwikkeling. Dit is een manier om
het oude verwijt van collega-uitgevers te pareren, dat de WB in feite
geen commerciele ondemerning is. De WB is inderdaad geen gewone
uitgeverij, maar streeft een 'hooger doe!' na, zo heet het. 161 Ze wijst
op de bruikbaarheid van tal van baar uitgaven in het reguliere
onderwijs (middelbaar onderwijs, kweekschool en Mo-akten). Hier-
onder zullen we zien hoe ze na de Eerste Wereldoorlog aansluiting
probeert te vinden bij het buitenschoolse volksontwikkelingswerk,
in het bijzonder de volksuniversiteiten en het sociaal-democratische
Instituut voor Arbeidersontwikkeling. Samenwerking met andere
buitenschoolse organisaties voor volksontwikkeling acht de WB pro-
fijtelijk, omdat deze zich immers grotendeels op hetzelfde publiek
richten als de WB. In I922 biedt de WB in baar nieuwe gebouw in
Sloterdijk onderdak aan het Iostituut voor Scbriftelijk Onderwijs
'Jacob van Campen', dat cursussen op tien gebieden levert.?"
Eerder werd al het redacteurschap van een ws-serie van Rudolf
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Kuyper venneld, die zelf een 'Instituut voor schriftelijke en monde-
linge leergangen in sociale en bedrijfswetenschappen' drijft.
Het wa-beleid is er vanaf het begin van de jaren twintig sterk op

gericht om naast de andere instellingen brede maatschappelijke er-
kenning te krijgen als Instituut voor Zelfontwikkeling. Dit blijkt uit
de plaats die in Boekennieuws wordt ingeruirod voor 'instemmende
persreacties' op het streven van de uitgeverij en op afzonderlijke
ws-uitgaven. Bij bijzondere gelegenheden als de oprichting van de
WBV (1925) en het zy-jarig jubileum (1930) worden brede aanbeve-
lingscomites gefonneerd, waarvoor vertegenwoordigers worden
aangezocht van de instellingen waar de uitgeverij zich tussen wil
scharen. Bij de jubilea in 1915 en 1930 vraagt de WB tal van personen
en maatschappelijke organisaties om hun oordeel over het werk van
de uitgeverij, welke meningen in extenso worden gedrukt in lijvige
gedenkboeken.!"
Hoe tracht de uitgeverij in deze jaren aansluiting te vinden bij de

opkQ!!!.ende olksnnize siteiten? In 1913was e eerste gesticht in
Amsterdam, begin 1919 waren er tien in heel Nederland, de meeste
verenigd in de Bond van Nederlandsche Volksuniversiteiten.'?' In
dat jaar verspreidt de WB voor de eerste keer een speciaal op de
volksuniversiteit gerichte fondslijst.!" We zagen al, dat het in 1922
gestichte ws-tijdschrift Wi! en Weg. Een volksuniversiteit voor jonge-
ren en ouderen zich speciaal op het volksuniversiteitspubliek richt.
In de redactie zit naast de bibliotheekman H. E. Greve onder ande-
ren de secretaresse van de Rotterdamse volksuniversiteit, mej. I.M.
van Dugteren. Het blad biedt cursussen in feuilletonvorm, verslagen
van voordrachten, fragmenten uit de wereldliteratuur, levensbe-
schrijvingen en een vragenrubriek. Vanaf hetzelfde jaar geeft de WB

voor de Rotterdamse volksuniversiteit een tijdschrift uit met plaat-
selijke mededelingen en overdrukken uit Wit en Weg. De WB ver-
werft de opdracht tot uitgave van het gedenkboek bij het tienjarig
bestaan van de Amsterdamse volksuniversiteit en proclameert zich-
zelf in een voorwoord tot de geestelijke wegbereider van de volks-
universiteitsbeweging. 166 Leo Simons zelf speelt een centrale rol bij
het leggen van verbindingen tussen de WB, de volksuniversiteiten en
de andere instellingen voor volksontwikkeling. Hij houdt lezingen
aan volksuniversiteiten en levert bijdragen aan het eerste Neder-
landse vaktijdschrift op dit gebied, Volksontwikkeling (opgericht in
1920 door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen). De WB publi-
ceert tevens een aantal geschriften van bestuursleden van het Nut.
In 1929 is Simons betrokken bij het eerste Nationaal Congres voor

ontwikkeling van Volwassenen. Simons heeft van oudsher contacten
met de 'Ons Huis'-beweging, zet zijn bestuurslidmaatschap van de
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Centrale Vereeniging voor OLB voort en is voorzitter van de Haagse
openbare leeszaal geworden. In 1928 maakt hij als voorzitter van de
Nederlandse sectie i.o. van de World Association of Adult Educa-
tion de tussenstand op van het volksontwikkelingswerk in Neder-
land.167
We hebben nu gezien hoe de WB in haar spreidingsbeleid een

belangrijke taak gaf aan haar vaste kern van lezer-abonnees en hoe
ze aansluiting zocht bij andere instituties op het gebied van het
volksontwikkelingswerk. In hoeverre slaagt ze er in om een oplos-
sing te vinden voor de horizontale (naar sociale klassen) en verticale
verdeeldheid (naar levensbeschouwing en zuil) van het lezerspu-
bliek? De verzuiling zet zich in de jaren twintig op grote schaal door.
In politiek en vakbeweging, maar ook op cultureel terre in (pers,
bibliotheekwezen, omroep, amateuristische kunstbeoefening, sport)
treedt er een organisatorische profile ring naar levensbeschouwing
op. Ook de uitbouw van het voortgezet onderwijs verloopt binnen
verzuilde kaders. De WB kampt steeds meer met het probleem, hoe
haar uitgaven in de verschillende levensbeschouwelijke kringen
onder de aandacht te brengen, er een positief oordeel over uit te
lokken, en ze ook daadwerkelijk in de boekhandels van uiteen-
lopende signatuur uitgestald te krijgen. Op ruime schaal rond-
zenden van recensie-exemplaren aan kranten en tijdschriften van
verschillende gezindten is een eerste poging om dit probleem op te
lossen. Daarnaast tracht men een gevarieerd fonds op te bouwen,
waarin lezers van uiteenlopende overtuiging iets van hun gading
kunnen vinden en waara an deskundigen van verschillende richtin-
gen een bijdrage leveren.
Uit rooms-katholieke kring verleent C. R. de Klerk een aantal

jaren zijn redactionele medewerking. De Klerk is oud-redacteur van
het rooms-katholieke letterkundige tijdschrift Van Onzen Tijd
( 1900- 1920) dat had getracht in roomse kring de belangstelling voor
de modeme letterkundige uitingen te vergroten, en is oud-redacteur
van De Katholieke Illustratie. Met zijn geloofsgenoten H. W.E. Mol-
ler en B. H. Molkenboer O. P. werkt De Klerk vooral aan de diverse
uitgaven van Vondels werk in het we-fonds. Omdat de dichter in
1641 van doopsgezind rooms-katholiek werd en zijn oeuvre daar-
naast een prominente plaats inneemt in het Nederlandse culturele
erfgoed, is hij voor diverse gezindten aanvaardbaar. De rooms-ka-
tholieke lezers biedt de WB echter niet alleen Vondel, maar ook
uitgaven van Hadewych, Ruusbroec, Thomas a Kempis en Augusti-
nus, proza van J. A. Alberdingk Thijm en Marie Koenen, later ook
van Francois Mauriac en Sigrid Vndset.
Met betrekking tot de protestants-christelijke kring ligt het accent
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in bet ws-aanbod op de vrijzinnige ricbtingen, die bij voorbeeld aan
bod komen in de reeks Religieuze Inwijding (vanaf 1922), met
auteurs als Felix Ortt, D. Drijver, C. E. Hooykaas en de sociaal-
democraat G. Horreiis de Haas. De letterkundige traditie (die uiter-
aard lange tijd de nation ale traditie was) wordt bier vertegenwoor-
digd door Bilderdijk, Busken Huet, Potgieter, De Genestet, Beets,
mevrouw Bosboom-Toussaint, Heye en Van Schendel. Het joodse
element komt aan bod in bet proza van Carry van Bruggen, Jacob
Israel de Haan, Is. Querido, Sam Goudsmit, M. H. van Campen en
enkele jiddische romans en boeken over de geschiedenis van het
jodendom. Socialistische en sociaaldemocratische auteurs zijn ver-
tegenwoordigd met Bernstein en Marx, in toneel, poezie en proza
met Henriette Roland Holst, Herman Heijermans, Samuel Bonn,
Cees de Dood, Age Scheffer en de buitenlanders Latzko en Upton
Sinclair. De WB wijst erop dat zij zelfs zo ver gaat om ook de wereld-
bescbouwing van bet eigentijdse fascisme (naar Italiaans voorbeeld)
in baar fonds aan bod te laten komen: in romans van het echtpaar
Scharten-Antink en later in het werk van George Kettmann.

In de levensbeschouwelijke orientaties in het fonds wordt de cen-
trale plaats echter ingenomen door een grote groep auteurs en wer-
ken van neutrale, algemene, niet-confessionele kleur. Tot deze
ricbting boren de filosofische en wetenschappelijke werken in het
fonds die, in de traditie van de Verlichting, principieel de mense-
lijke rede benadrukken (Rousseau, Kant), of op grond van weten-
schappelijke studies in deze traditie, God en de godsdienst uit het
wereldbeeld terugdringen (Marx, Darwin, Freud). De WB brengt
buitenlandse prozaschrijvers die vanuit een a-religieus standpunt de
sociale kritiek op de voorgrond stellen (Dickens, Zola, Hugo, Ibsen,
Bjornson, Kielland, Hauptmann, Schnitzler). Onder de Nederland-
se fictie-auteurs domineert een grote groep schrijvers en schrijfsters
van neutrale gezindte. Hun reserves ten opzichte van de gevestigde
kerk en godsdienst varieren van buitenkerkelijk godsdienstige, mys-
tieke, agnostische tot positief atheistische sympathieen, al dan niet
gecombineerd met uitgesproken voorkeuren voor het staatkundig
liberalisme, het socialisme of het vrijdenken. Onder dit gevarieerde
gezelschap bevinden zicb Van Booven, Van Bruggen, Couperus,
Eigenhuis, Everts, Van Gogh-Kaulbach, Van Hulzen, Kloos, Van
der Leeuw, Henriette Mooy, Multatuli, het echtpaar Scharten-
Antink, Marie Schmitz, het echtpaar Simons-Mees, Jeanne
Reyneke van Stuwe, Van Suchtelen en Teirlinck, allen auteurs die
een oeuvre van enige omvang aan het we-fonds bijdragen.

Daarnaast is er het probleem van de horizontale, sociale gelaagd-
heid van bet lezerspubliek. Dit ziet de directie vooral als een pro-
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bleem van uitbreiding 'naar onderen', naar de brede arbeiders-
massa. Zoals we zagen heeft de WB aan het begin van de jaren
twintig nog geen vaste voet in arbeiderskring kunnen krijgen. Het is
nog niet gelukt om blijvende contacten met organisaties uit de arbei-
dersklasse te leggen; het resultaat van de Arbeidersjaarreeksen ter
zelfontwikkeling valt tegen; evenmin is er in de jaren van de finan-
ciele crisis (1922- 1923) veel geld beschikbaar om het arbeiderspu-
bliek extra te bewerken. Het plan-Lakmaker uit 1921 krijgt geen
vervolg, en ook de werving op vrijwillige basis met behulp van het
eigen lezersbestand (de Boekliefhebbers, de wa-consuls of de WBV-
leden) heeft onder de arbeiders weinig succes. De samenwerking
met de volksuniversiteiten levert eveneens weinig op. Vaak wordt
de klacht gehoord, dat deze maar weinig arbeiders weten te trek-
ken.':"
WeI boekt de WB succes met haar boekententoonstellingen. Hier-

mee weet zij gaandeweg het arbeiderspubliek in eigen kring te be-
naderen. Wordt vanaf 1925 formeel het initiatief tot deze tentoon-
stellingen genomen door de (onafhankelijke) WBV, in feite zijn het
ws-medewerkers zelf (J. C. Winterink en K. van der Kamp) die dit
propagandamiddel verzorgen. De tentoonstellingen zijn mobiel en
veel minder kostbaar dan een landelijk net van agenten. Ze hebben
een min of meer vast verloop, met twee lezingen (met lichtbeelden)
door Winterink over 'Het doe I van ons streven' en 'Het ontstaan van
ooze boeken'. 169 Vooral de combinatie van deze tentoonstellingen
met het aanbieden van het Abonnement Naar Vrije Keuze (een
aantal titels oud fonds tegen een zeer voordelig rond bedrag, op
afbetaling te voldoen) bevordert het succes in arbeiderskringen.
In de propaganda kondigt men de tentoonstellingen aan als be-

doeld voor 'groepen van belangstellenden in openbaren of particu-
lieren dienst, in groote kantoren, werkplaatsen, fabrieken, maga-
zijnen en winkels, voor personeelen van ziekenhuizen en soortge-
lijke inrichtingen, voor leden van Vakvereenigingen van aile
rich tingen, instituten en commissies, welke ontwikkeling in alge-
meenen zin beoogen, drankbestrijdersvereenigingen, buurtvereeni-
gingen, kortom voor iedere groep in iedere plaats'.!" In deze
methode wordt teruggegrepen naar het principe de mensen aan te
spreken in hun eigen groep. In een beschouwing over de problemen
van de volksuniversiteiten om daadwerkelijk een breed publiek te
trekken, had Leo Simons het voortbestaan van de subjectief gevoel-
de scheidingen tussen sociale klassen en lagen als belangrijkste strui-
kelblok aangewezen. Vanaf het moment dat er cursussen voor
aparte groepen werden georganiseerd, was de toeloop gestegen.""
Waar de we-propaganda zich op bedrijven en instellingen richt,
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krijgt de uitgeverij soms van ondememerszijde welwillende mede-
werking: men mag een stalletje in het bedrijf inrichten, of de kosten
van de afgesloten abonnementen worden centraal ingebouden (zoals
bij Werkspoor in Amsterdam). 172

Hoe gaat het met de contacten die de uitgeverij probeert te leggen
met de verschillende richtingen in de vakbeweging en met de organi-
saties daarbinnen die zich met het bredere arbeidersontwikkelings-
werk bezighouden? De modeme vakbeweging bijt hier het spits af.
In rooms-katholieke kring valt het ontwikkelingswerk aanvankelijk
onder de verantwoordelijkheid van de standsorganisaties. De
rooms-katholieke vakbeweging wordt in 1925 gecentraliseerd met
de oprichting van het R.K. Werkliedenverbond en in 1930komt de
Ontwikkelingscentrale tot stand. 173 Ook bet CNV kent scholingsacti-
viteiten; daarnaast is in 1922 het Protestants-christelijk Bureau tot
ontwikkeling van volwassenen opgezet. 174 In communistische kring
wordt in 1929-1930 de Vereeniging voor Volkscultuur (vvvc) opge-
richt. Haar werking is voomamelijk tot Amsterdam beperkt, wat
ook geldt voor de met het NAS verbonden syndicalistische Vereeni-
ging voor Volksontwikkeling (vvvo). 175

VOOT de WB blijft echter de sociaal-democratisch georienteerde
vakbeweging het belangrijkste werkterrein. Had de WB al vanaf de
Eerste Wereldoorlog samenwerking met de plaatselijke Centrale
Commissies voor Arbeidersontwikkeling (CCVAO) gezocht en regel-
matig geadverteerd in het xvv-blad De Strijd, na de oprichting van
het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IVAO) in 1924gaat ze zich
systematisch richten op de plaatselijke afdelingen van bet IVAO. In
advertenties in het Arbeidersjaarboekje van de SOAP voor 1927, 1928
en 1929 biedt de WB de rvxo-afdelingen aan om WB-tentoonstellingen
te organiseren. Het komt tot een rechtstreeks verzoek aan baar
sociaal-democratische zusteruitgeverij tot samenwerking. De WB

stelt Ontwikkeling voor om mee te doen met de op haar kosten
georganiseerde tentoonstellingen voor de rvxo-afdelingen. Ook
biedt de Maatschappij aan om in haar Abonnementen Naar Vrije
Keuze titels uit het fonds van Ontwikkeling op te nemen. Als tegen-
prestatie zou het bestuur van het Instituut voor Arbeidersontwikke-
ling dan tegenover de 10kale afdelingen officieel zijn zegen aan deze
boekententoonstellingen moeten geven. In een interne nota aan het
rvxo-bestuur karakteriseert directielid Chr. van Doorn van Ontwik-
keling de wn-tentoonstellingen (naar zijn mening eigeolijk geen ten-
toonstellingen, maar 'vliegende winkels') als een noodsprong van de
Maatschappij om van haar enorme voorraden af te komen.!" Van
Doorn wijst een gezamenlijk optreden van Ontwikkeling en WB

onder de rvxo-afdelingen af, omdat zo het eigen net van wederver-
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kopers wordt gepasseerd en ondermijnd; dit ondanks de grote waar-
dering voor bet ws-fonds. 'Het staat de lokale IVAO-afdelingen wat
bern betreft ecbter vrij om individueel met de WB in zee te gaan bij
het organiseren van een boekenexpositie.

Maken we aan bet eind van de jaren twintig de balans op ten
aanzien van bet spreidingsbeleid van de uitgeverij, dan ontstaat het
volgende beeld. De boekhandel als afzetkanaal gaat relatief minder
gewicht krijgen ten opzichte van de rechtstreekse verkoop aan parti-
culieren. Het inschakelen van de kern van eigen lezer-abonnees in
de propaganda (door middel van de Wereldbibliotheek-Vereeni-
ging) heeft veel minder resultaat dan gehoopt, en de WBV stagneert.
WeI heeft de groepsgerichte propaganda met tentoonstellingen sue-
ces gehad (augustus 1927 - eind 1929: driehonderd stuks), in com-
binatie met een boekenabonnement-op-afbetaling met veel keuze-
mogelijkheden. In de verschillende zuilen heeft de WB een betrekke-
lijk gunstig krediet verworven, gezien de positieve persreacties bij
het jubileum in 1930.177

De samenwerking met de Volksuniversiteiten levert geen blijven-
de resultaten op: in 1929 moet de uitgeverij het blad Wil en Weg bij
gebrek aan belangstelling opheffen. Medewerkers van het eerste
uur aan de volksuniversiteit stellen vast dat het bereik van de volks-
universiteiten beperkt blijft, en dat ze er niet in geslaagd zijn een
arbeiderspubliek van betekenis tot zich te trekken.!" De WB bereikt
de arbeiders beter door samenwerking met organisaties uit de arbei-
dersbeweging. In wsv-kring wordt in 1929 bet voorstel gedaan om
een exclusieve band aan te gaan met bet neutrale Algemeen Neder-
landsch Vakverbond, waarin veel boofdarbeiders zijn georgani-
seerd.!" De ws-directie gaat bier echter niet op in en tracht de
bestaande contacten met verschillende stromingen binnen de arbei-
dersbeweging te bestendigen. De confessionele vakbeweging speelt
hierbij nauwelijks een rol, maar in de niet-confessionele vakbewe-
ging ondervindt men van verschillende kanten sympathie. In 1930
doet de WB mee met een boekententoonstelling van het NASen zijn
ontwikkelingsorganisatie VVVO.180Bij het jubileum in 1930 krijgt de
uitgeverij lof toegezwaaid in bladen van uiteenlopende vakorganisa-
ties, maar ook in de syndicalistische en anarchistische pers."" De
belangrijkste bondgenoten voor de WB zijn echter de sociaal-demo-
craten en de moderne vakbeweging. In de loop van de jaren twintig
is veelvuldig samengewerkt met vakbondsafdelingen, centrale com-
missies voor arbeidersontwikkeling, bestuurdersbonden, snxr-afde-
lingen, vARA-afdelingen (vanaf 1925), rvxo-afdelingen (vanaf 1925),
woningbouwverenigingen en drankbestrijdingsorganisaties.l'" Hier-
boven vielen al de namen van prominente snxr-leden die recht-
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streeks bij de WB betrokken zijn geweest, zoals Rudolf Kuyper (als
serie-redacteur) en Piet Voogd (IVAO) die in Boekennieuws over de
betekenis van het ws-fonds voor de arbeiders had geschreven.!"
Het Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan (in 1930)
telt zeer lovende bijdragen over de WB van de hand van Albarda,
Gerhard, Kuyper en Wibaut, de rvxo-bestuurders Van Duuren en
Voogd, en Evert Kupers en Jan van Zutphen uit het NVV.184 Het
gaat echter steeds om individuele steunbetuigingen van NVV-en
snxr-Ieden en om samenwerking met afzonderlijke vakverenigings-,
partij- of rvso-afdelingen. Er is geen sprake van overeenkomsten
over institutionele samenwerking met de WB aan de top van de
sociaal-democratische vakbeweging, ontwikkelingsorganisatie of
partij.

1.3 DE PERIODE 1930-1939

a Doelstelling en financieel-organisatorische grondslag
De doelstelling in brede zin ondergaat in de jaren dertig geen
ingrijpende verandering. Na het afscheid van Leo Simons in 1930
richt de nieuwe directie zich vooral op het conserveren van de WB en
de idealen die Simons vijfentwintig jaar lang heeft vormgegeven.
Een verschil is weI, dat de WB zich in de jaren dertig veel minder
uitgesproken profileert door het uitdragen van politieke of sociale
overtuigingen, zoais Simons dat deed, of door zich actief in het
debat over de volksontwikkeling te mengen. De directie tracht de
goede betrekkingen met uiteenlopende sectoren en organisaties te
bestendigen zonder zich aan een politieke richting te binden. Zo
wordt in 1936-37 in de Wereldbibliotheek-Vereeniging (die gaande-
weg meer met de uitgeverij verstrengeld is geraakt) de deelname
aan huipacties voor het republikeinse Spanje afgewezen, terwijl
men anderzijds maatregelen neemt tegen een mogelijke NSB-overval
op de vereniging. 18S

In de financieel-organisatorische grondslag van de NVkomt in de
jaren dertig tweemaal een wijziging. In 1933 geeft de directie een
beperkt aantal aandelen uit die nog in portefeuille waren, waardoor
een kieine uitbreiding van het bedrijfsvermogen wordt gerealiseerd
(met enkele duizenden guldensj.!" In grote lijnen blijft de situatie
echter vanaf 1924dezelfde: er is een geplaatst aandelenkapitaal van
f 350.000,- aangevuld met verschillende typen obligatieleningen
(onder voor de directie zeer gunstige voorwaarden) met een totaal
van circa f 180.000,-. Hiertegenover staan echter forse bedragen
die vastliggen in terrein en gebouwen, grote voorraden (de Vondel-
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uitgave) en aanzienlijke debiteurenposten. We zullen zien dat de
financiele situatie na 1930 voortdurend in het teken staat van da-
lende ornzetten. Al sinds de sane ring in 1923-24 waren dividenduit-
keringen over de aandelen uitgebleven, terwijl de afspraken over de
rente- en aflossingsvoorwaarden met betrekking tot de obligatie-
leningen, de inkomst-obligaties en de inkomst-schuldbekentenissen
weliswaar voor de directie gunstig, maar voor de kapitaalverschaf-
fers nadelig waren. In 1935 ziet men zich gedwongen om onder druk
van uitblijvende positieve resultaten en oplopende voorraden op-
nieuw een waardevermindering op de aandelen toe te passen en wei
met 30%. Dit maakt een afschrijving-ineens van f 105.000,- moge-
lijk op de boekenvoorraad.!" Het vanaf 1936 beschikbare vermogen
blijft tot aan de Tweede Wereldoorlog constant (afgezien van een
geringe afiossing van de obligatieleoingen). Pas door de sterk stij-
gende vraag naar boeken tijdens de Duitse bezetting gaat de ornzet
weer toenemen en is er voor het eerst sinds lang weer sprake van
winst en daarmee van dividenduitkering.

b De uitgeeftaken van de Maatschappij
In mei 1930 treedt Leo Simons terug uit de leiding van de WB. Als
plaatsvervangend directeur houdt hij vanuit zijn nieuwe woonplaats
Den Haag tot zijn overlijden in mei 1932 nog een adviserende stem
in het beleid. Het achterblijvende directielid Nico van Suchtelen
heeft dan inmiddels gedurende zeventien jaar ervaring in de uitgeve-
rij opgedaan. Hierboven kwam het werk al ter sprake dat Van Such-
telen verzette als redacteur, vertaler, romanschri jver en weten-
schappelijk publicist. Minder uitgesproken dan Simons is Van
Suchtelen actief geweest op literatuurbeschouwelijk, -kritisch of
-didactisch terrein. Hij heeft niet de contacten met organisaties voor
volksontwikkeling, die Simons had, noch mengt hij zich actief in het
debat over de volksontwikkeling van de jaren dertig. Naast het lei-
ding geven aan de uitgeverij werkt Van Suchtelen verder aan zijn
oeuvre van romans en essays in de geest van een filosofisch getint,
antimilitaristisch humanisme, en maakt hij enkele vertalingen van
Spinoza. Hoe verwerft de WB zich na het afscheid van Simons de
benodigde aanvullende competenties? Simons zelf heeft zich voor
zijn vertrek ingespannen voor de benoeming van Pieter Endt tot
mededirecteur.
Endt (1883- 1937) had Simons kort na de eeuwwisseling leren ken-

nen in het Amsterdamse Ons Huis. Na korte tijd in de handel te
hebben gezeten, ging hij economie studeren. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog maakte hij een reis door Nederlands- en Brits-Indie
en scbreef op basis hiervan een zeer kritisch proefschrift over de
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uitbuiting van de koelies op Java en Sumatra door het NederIandse
kolonialisme, waarop hij in I9I9 in Zurich promoveerde. In een
kleine brochure had Endt zijn bevindingen gepopulariseerd en de
politieke toon ervan verscherpt.!" Terug in Nederland publiceert hij
twee romans, waarvan een (over de Duitse revolutie van I918-I9)
bij de WB verschijnt onder het pseudoniem Ed. Coenraads. Naast
zijn betrekking als leraar economie is hij secretaris van de in 1920
opgerichte volksuniversiteit in Enschede. Als hij wordt benoemd tot
mededirecteur van de WB publiceert hij in Wil en Weg een cursus in
feuilletonvorm over sociologie, draagt aan Boekennieuws enkele re-
censies op sociaal-economisch terre in bij en heeft een handboek in
de economie (bij J.B. Wolters, Groningen) op zijn naam staan. De
architect H. P. Berlage, die Endt kent uit de kring rond het tijd-
schrift voor architectuur Wendingen, stelt Simons desgevraagd ge-
rust over de communistische sympathieen van de econoom; naar
Berlage's mening zijn die in rustiger vaarwater gekomen.!" Bij zijn
indiensttreding, hij is dan 47, brengt Endt dus in de ws-leiding
cornmerciele ervaring in, kennis van het volksontwikkelingswerk,
een wetenschappelijke scholing op het terrein van sociologie en eco-
nomie en een bescheiden staat van dienst als romanschrijver.
Wat in de jaren dertig binnen de WB op de achtergrond raakt, is

actieve deelname aan het debat over modeme Nederlandse letter-
kunde, zoals die zou kunnen blijken uit literatuurbeschouwelijke
opstellen, essays, kritieken en inleidende beschouwingen, bijdragen
aan literaire tijdschriften en deelname aan polemieken. Hier doet
zich nogmaals het vertrek van oprichter Simons gevoelen, die op al
deze terreinen wel aan de weg timmerde. De toenemende inbreng
van de sinds I908 binnen het bedrijf opgeklommen J. C. Winterink
biedt op dit punt nauwelijks soelaas. Zijn kwaliteiten liggen vooral
op het gebied van de organisatorische en technische aspecten van
het uitgeversvak, kwaliteiten die hij demonstreert in zijn vele voor-
drachten in het land over de WB en in zijn secretariaatswerk voor de
WBV. Wanneer Winterink in 1936 onderdirecteur wordt, Endts in-
breng in de WB valt in mei van dat jaar weg door ziekte en later door
zijn overlijden, worden dan ook vooral de organisatorische en tech-
nische competenties binnen de wn-Ieiding versterkt. 190

De redactionele inbreng van ws-medewerker C. R. de Klerk
neemt vanaf eind 1931 in betekenis af, wanneer hem het hoofd-
redacteurschap van De Tijd wordt aangeboden. Wei blijft De Klerk
aan als redacteur van Vondeis Volledige Werken. Mgezien van het
adviseursteam voor de Vondel-uitgave maakt de WB in de jaren
dertig nauwelijks meer gebruik van exteme redactionele onder-
steuning voor afzonderlijke series en tijdschriften, die immers onder
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invloed van de omzetdalingen sterk in aantal zijn afgenomen.
Enkele malen wordt de bezetting van het administratief, technisch
en magazijnpersoneel verkleind, en besteedt de directie zelfs (on-
danks de eigen werkplaatsen) zet-, druk- en bindwerk uit wanneer
het buitenshuis goedkoper kan.

Hoe zet de uitgeverij in de jaren dertig de werving van manuscrip-
ten voort? We zagen hoe Leo Simons in zijn discussie met het WBV-
bestuur een aantal obstakels op dit punt had opgesomd. Simons
meende in de loop van de jaren twintig een verschuiving in de lezers-
voorkeur te constateren, namelijk van de klassieke werken uit de
wereldliteratuur in de richting van modem verhalend proza."" In
het Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in 1930

nodigt hij de lezers uit hun voorkeuren kenbaar te maken. Simons
komt zodoende enigszins tegemoet aan de eerder vermelde kritiek
van wnv-zijde, dat de redactie autocratisch zou zijn en doof voor
adviezen van wsv-bestuursleden en lezers. 192 We zullen zien, in hoe-
verre de uitgeverij reageert op de veronderstelde smaakverandering
onder de ws-Iezers.

Tot en met 1929 he eft de uitgeverij een fonds van een kleine
duizend titels opgebouwd. Vooral in het segment Nederlands ver-
halend proza zijn vaste relaties opgebouwd met een groep van
auteurs, die regelmatig nieuwe manuscripten levert. We zagen hier-
boven hoe de uitgeverij voorts het middel van de romanprijsvraag
inzet ter ondersteuning van de acquisitie. De prijsvraag had destijds
(in 1928) een reactie uitgelokt van de Haagse Litteraire Gids. Deze
sprak de hoop uit, dat nu eens 'echte' debutanten een kans zouden
krijgen, want 'tot nu toe zijn de prijzen voor letterkunde ten onzent
niet anders dan bij gereiisseerden terecht gekomen'. 193 Tot en met
1930 geeft de WB twaalf romans uit, geselecteerd uit de tweehonderd
ingezonden manuscripten. Er zijn slechts vier echte romandebuten
onder. Zes werken zijn van de hand van auteurs die reeds een
oeuvre van drie of meer titels op hun naam hebben staan (Ellen
Forest en A.J. Zoetmulder zelfs al iO respectievelijk 13; Marie
Schmitz reeds 3 in het ws-fonds). Als middel om debutanten te
werven heeft de prijsvraag dus weinig opgeleverd.

Als oplossing voor het acquisitieprobleem biedt de WB in de jaren
dertig tevens ruimte aan enkele jonge Vlaamse schrijvers en neemt
ze meer vertaalde modeme literatuur op. Dit laatste ondanks het
feit dat door de wijziging van de Auteurswet in 193I de termijn
waarover buitenlandse werken auteursrechtelijk zijn beschermd,
wordt verlengd van tien naar vijftig jaar na de overlijdensdatum van
de auteur. 194 De uitgeverij vangt deze kostenverhoging enigszins op
door dit segment aan te vullen met 'overgegane fondsartikelen' van
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andere uitgeverijen. De produktiekosten komen in dat geval niet
rechtstreeks voor rekening van de WB. Een verdere oplossing voor
het acquisitieprobleem ziet de WB in samenwerking met andere uit-
geverijen. Dit betekent niet dat het eigenlijke fonds wordt uitge-
breid, maar dat het aanbod in brede zin via de meest geeigende
ws-kanalen (de abonnementen en de tentoonstelling) wordt ver-
breed. Elseviers Uitgeversmaatschappij slaat een uitnodiging tot
samenwerking af, Em. Querido gaat er weI op in.195In het najaar
van 1930 biedt de WB kortstondig dertig titels uit Querido's fonds
aan, die de ws-abonnees op voordelige condities kunnen verkrijgen.
Voor de ondersteuning van de uitgave van bijzonder kostbare wer-
ken ten slotte, een van de taken die de WBV in 1925 toegedacht had
gekregen, is naar aanleiding van het zy-jarig jubileum het Simons-
ws-fonds in het leven geroepen. Dit fonds is mede gedacht als een
huldebetoon aan de oprichter van de Wereldbibliotheek. Het fonds
brengt tot aan de Tweede Wereldoorlog enkele tienduizenden gul-
dens bijeen (met een grote inbreng van mr. Rudolf Mees) en ver-
leent subsidie aan bijzondere uitgaven zoals in 1936 de uitgave van
Carel van Manders Schilderboek.
De bedrijfsvoering staat gedurende de hele periode 1930-1939 in

het teken van de noodzaak de kosten te drukken, zo efficient moge-
lijk te werken en de nadelige gevolgen van de omzetdalingen zoveel
mogelijk te beperken. Om de voorraden niet nog hoger te laten
oplopen, worden herhaaldelijk produktiebeperkingen doorgevoerd.
De eigen werkplaatsen, ontworpen voor een steeds stijgende in
plaats van dalende produktie, worden een blok aan het been voor de
Maatschappij. Door de trage omloopsnelheid van het kapitaal, die
in de aard van het bedrijf besloten ligt, duurt het lang voor de
bezuinigingen een gunstige invloed hebben op de jaarrekening.
Twee keer (in 1935 en 1936) past de uitgeverij een algehele prijsver-
laging op het fonds toe, mogelijk gemaakt door grote afschrijvingen-
ineens op oude voorraden.!" Zoals in de jaren twintig wordt oud
fonds ook als propagandamateriaal gebruikt door schenkingen aan
ziekenhuizen, sanatoria en (sinds 1932) aan het Nationaal Crisis
Comite dat de boeken beschikbaar stelt voor werklozen. Naarmate
de omzetten over de hele linie in de loop der jaren meer en meer
inzakken, worden voor de jaarresultaten individuele meevallers of
bestsellers van steeds meer gewicht. In 1936 heeft de uitgeverij zo'n
meevaller: een grote nalatenschap van een Vlaamse WB-sympathi-
sant aan tien openbare bibliotheken rond Brussel, waarbij de over-
ledene de voorwaarde had gesteld dat voor dit geld ws-boeken zou-
den worden aangeschatt.'?" Het produkt van de uitgeverij omvat in
de periode 1930-1939376 titeIs. Een aanzienlijk hoger aantal dan in
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het decennium daarvoor, ongeveer eenvijfde deel, is overgenomen
van andere uitgeverijen. Van de tijdschriften voor een groter pu-
bliek zet de uitgeverij aileen Leven en Werken voort. Van 193 I tot
1937 publiceert ze voorts de Vondelkroniek.
Hoe is ten slotte in deze periode de verhouding tot de partners in

de branche? Pieter Endt neemt kort na zijn indiensttreding de ver-
tegenwoordiging van de Wereldbibliotheek in de Nederlandsche
Uitgeversbond over van Leo Simons. Evenals zijn voorganger
neemt hij actief deel aan de bondsvergaderingen en levert hij een
reeks bijdragen aan De Uitgever. Endt sluit zich aan bij de voor-
standers binnen de NUBvan verbeterde bedrijfs- en branchestatistie-
ken, en houdt in de jaarvergadering van 1932 hierover een voor-
dracht. Evenals in vroeger jaren neemt de WBdee I aan gezamenlijke
propaganda-acties zoals de jaarlijkse catalogus Het Nederlandsche
Boek. Na Endts overlijden volgen Winterink en Van Suchtelen hem
na enige tijd als NUB-Iedenop.
Hoe ontwikkelt zich in de jaren dertig de relatie tot de boekhan-

del? In het voorgaande bleek dat de WBvanaf 1925 toenemend
succes boekte met de rechtstreekse verkoop aan particulieren door
middel van de boekententoonstellingen in combinatie met de Abon-
nementen Naar Vrije Keuze. In Diagram A zijn het absolute en
relatieve aandeel in de omzet weergegeven van de verkoop via de
boekhandel en de verkoop rechtstreeks aan particulieren, uitge-
drukt in nominale bedragen. 198

De statistieken maken duidelijk waaram de WB omstreeks 1930
overweegt geheel buiten de boekhandel om te gaan werken: de
rechtstreekse verkoop aan de lezers wint absoluut en relatief steeds
meer terrein, de boekhandelafzet daalt voortdurend. De uitgeverij
staat hier voor een afweging. Buiten de boekhandel om gaan werken
betekent ook uit de VBBBtreden. Al neemt de verkoop via de boek-
handel af, hij is nog wel substantieel en biedt een verspreidingsnet
dat de uitgeverij nooit zelf kan opzetten. Bovendien blijft de boek-
handel, aldus de ws-directie, voorlopig wei onmisbaar om nieuwe
ws-uitgaven onder de aandacht van het publiek te brengen.!"
Anderzijds stelt de VBBBbeperkingen aan prijsverlagingen en aan
extra kortingen. Het zijn ook de boekhandelaars in de Vereeniging
die Querido (met succes) onder druk zetten af te zien van het eerder
genoemde samenwerkingsverband met de WB.200In Diagram A is af
te lezen dat het boekhandelsaandeel in de ws-afzet in 1936 absoluut
en relatief op een dieptepunt is gekomen. In dat jaar dwingt de VBBB
de Maatschappij tot intrekking van het Abonnement Naar Vrije
Keuze, om een eind te maken aan de grate kortingen waarvan de
lezers profiteren bij rechtstreekse afname.?" De WBheeft ais alter-
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natief nog de formule van het Kleine Abonnement en treft een
regeling waarbij het lidmaatschap van de WBV bepaalde kortingen
mogelijk maakt. Twee jaar later verzet de VBBB zich ook tegen dit
Kleine Abonnement, en accepteert het alternatief van de KwartaaI-
reeksen aIleen, indien de keuzevrijheid van de kopers sterk wordt
beperkt. 202 In beide gevallen schikt de WB zich uiteindelijk naar de
wensen van de Vereeniging. Ze ziet ervan af de boekhandel geheel
te passeren. Tegen het einde van de onderhavige periode neemt het
belang van de boekhandel voor de WB weer toe en verbetert de
onderlinge verstandhouding, zoals bIijkt uit een gezamenlijke ten-
toonstelling die in 1938met de Amsterdamse Boekhandelaarsver-
eeniging wordt georganiseerd. 203

c Spreiding en afzet
In een eerdere paragraaf kwam ter sprake dat de verschillende
pogingen van de WB om in de jaren twintig spreiding en afzet van
haar uitgaven te vergroten, maar matig succes hadden. In de jaren
dertig zorgen de economische crisis en de bijbehorende koopkracht-
dalingen voor nieuwe problemen. Speciaal de groepen waarop de
WB mikt hebben het in die tijd moeilijk. Bovendien hebben ook de
institutionele afnemers (de openbare bibliotheken en instellingen
voor volksontwikkeling) minder te besteden of zien ze hun subsidies
ingetrokken. Wat de propaganda betreft komt de uitgeverij in een
vicieuze cirkel terecht. Door de ornzetdalingen is er minder geld
voor propaganda, waardoor de omzet weer verder terugloopt. In
1930 doet de directie een poging om het periodiekje Boekennieuws
opnieuw tot een omvangrijker en substantieler blad te maken, zoals
De Ploeg dat tussen 1908 en 1915 was geweest. Het vernieuwde
BoekennieuwsjDe Ploeg, Tweede Reeks moet weer meer achter-
grondartikelen, essays en boekbesprekingen gaan bevatten, en
Simons hervat zijn Brieven over Boeken. Na het volmaken van een
jaargang wordt het plan echter eind 1930weer afgeblazen, omdat
het vereiste minimum van vijfduizend abonnees niet is gehaald.?"
Het oude Boekennieuws krimpt in tot een nog viermaal per jaar
verschijnend periodiekje (vanaf de zomer 1936 teruggebracht tot
een vouwblad op Az-formaat), dat naast de fondscatalogi het be-
langrijkste propagandamiddel voor het algemene publiek blijft. WeI
gaat de WB door met de organisatie van boekententoonstellingen.
Door de inzakkende omzetten wordt de speelruimte voor een

duidelijke differentiatie binnen het fonds, gericht op afzonderlijke
lezersgroepen, eveneens kleiner. Er worden in de jaren dertig geen
grootse projecten of reeksen meer gestart, die voor bepaaide groe-
pen of levensbeschouwelijke richtingen bedoeid zijn. Het blijft bij
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het propageren van het opgebouwde fonds. In 1933 en 1934 ver-
schijnen speciale, op het onderwijs gerichte catalogi. We zagen dat
Simons in het verleden steeds had gepleit voor pluriformiteit in het
cultuur- en boekenaanbod. In 1934gaat de WB toch enigszins onder
het juk van de roomse lectuurvoorlichting door. De uitgeverij
brengt namelijk een aparte catalogus uit voor rooms-katholieke
lezers en boekverkopers. De titels zijn erin voorzien van citaten uit
besprekingen in het rooms-katholieke boekbeoordelingstijdschrift
Boekenschouw en de Standaard-Catalogus van pater A. B. Gielen
S. J. De catalogus maakt het de boekverkopers gemakkelijker te
beoordelen, 'welke romans en novellen hij aan zijne Katholieke
clientele onvoorwaardelijk kan aanprijzen en in welke kringen de
onder voorbehoud gewaardeerde, met kans op succes zijn aan te
bieden' .205 De catalogus wordt in De Maasbode onder de aandacht
van de rooms-katholieke boekverkoper gebracht. In de periode
1930-39 drukt Boekennieuws vele positieve persreacties op ws-uit-
gaven af, afkomstig uit kranten en weekbladen van diverse ge-
zindten. Grote aandacht krijgen de loftuitingen naar aanleiding van
de voltooiing van Vondels Volledige Werken (najaar 1937). AIle
levensbeschouwelijke richtingen zijn daarbij vertegenwoordigd, met
De Standaard, De Tijd, Ret Vaderland, de Nieuwe Rotterdamsche
Courant en Ret Volk. 206

In de propaganda spelen tijdschriften van de WB (voor bespre-
kingen en voorpublikaties en als rniddel om de lezers vast te hou-
den) nog maar een minieme ro1. Het enige tijdschrift uit de jaren
twintig, dat nog wordt voortgezet, Leven en Werken, kan alleen in
leven worden gehouden door samenwerking met de Bond van
Nederlandsche Volksuniversiteiten (vanaf 1933) en door het later
(vanaf 1937) mede tot orgaan van de Radiovolksuniversiteit te ma-
ken. De eerder vermelde Vondelkroniek (1931-1937) onder redactie
van B. H. Molkenboer O.P., richt zich uiteraard maar op een be-
perkte lezerskring. Het volks- en arbeidersontwikkelingswerk en de
volksuniversiteiten, waarbij de WB sinds de Eerste Wereldoorlog
aansluiting zocht, hebben het in de jaren dertig zelf ook moeilijk.
We zagen bovendien dat de contacten met deze instellingen vooral
voor rekening van Simons kwamen, en dat Van Suchtelen en Endt
in deze sector weinig actief zijn. Wei benadrukt men ook in de jaren
dertig regelmatig de culturele taak van de WB in de volksontwikke-
ling. Zo wordt het eredoctoraat dat Simons in 1932van de jubileren-
de Amsterdamse universiteit ontvangt voor zijn Vondel- en drama-
studies, door de zittende directie evenzeer als een bekroning van het
bredere streven van de uitgever uitgelegd.?" De directieleden
onderhouden ook in deze periode relaties met of geven via de WBV
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steun aan een groot aantal culturele verenigingen of letterkundige
genootschappen in Nederland en Vlaanderen. 208

Hoe staat het inrniddels met de spreiding van de ws-uitgaven
onder arbeidersgroeperingen? De directie bindt zich in principe niet
aan een bepaalde politieke stroming of richting, noch aan een tak
van de vakbeweging. In 1928had de WB samenwerking met het IVAO
gezocht, in 1930 neemt ze deel aan een boekententoonstelling van
het syndicalistische NASen in 1933 plaatst ze advertenties in het
onder communistische invloed gekomen Links Richten. In de prak-
tijk richt ze zich echter vooral op de mode me vakbeweging en de
sociaal-democratische stroming, al lukt het de WB niet om officiele
afspraken tot samenwerking te maken met de besturen van sociaal-
democratische organisaties. Dit ondanks de waardering aan sociaal-
democratische zijde voor de WB. De bekende columnist van Het
Volk A. B. Kleerekoper, tevens rvxo-bestuurder en gewezen partij-
bestuurslid, wijdt in juni 1932 een bewonderend In Memoriam aan
Simons; in het Gedenkboek dat een jaar later verschijnt, onder-
streept Jan van Zutphen, de voorman van de Algemene Nederland-
sche Diamantbewerkers Bond, de betekenis van Simons' werk voor
de arbeidersklasse.?" De verwezenli jking van het oude plan tot op-
bouw van een landelijk net van colporteurs (zoals de Arbeiderspers
dat inmiddels heeft gerealiseerd), is echter verder weg dan ooit. De
WB blijft waar mogelijk samenwerking zoeken met lokale partij-,
vakbonds-, rvxo-en vARA-afdelingen.Vooral met de Abonnementen
Naar Vrije Keuze worden lezers met een kleine beurs bereikt. Maar
zoals we zagen spreekt de VBBB in 1936haar veto over deze regeling
uit, wegens de inkomstenderving voor de boekhandel. De instelling
van het Kleine Abonnement in 1935 is eveneens speciaal bedoeld
voor diegenen die door de crisis zijn getroffen, maar ook dit stuit op
verzet van de VBBB. Men zoekt soelaas voor deze beperkingen door
uitbreiding van de propaganda naar Nederlands-Indie, Zuid-Afrika
en vooral Vlaanderen. Vlaamse auteurs krijgen meer aandacht in
het fonds, er komen meer tentoonstellingen en nieuwe verkoop-
punten over de grens, en de jaarvergaderingen van de WBV worden
regelmatig in Belgie gehouden.

In hoeverre blijft het principe overeind dat de eigen, vaste kring
van lezer-abonnees de ruggegraat moet vormen voor propaganda en
spreiding van de uitgaven? Eerder is melding gemaakt van de club-
sfeer, de geest van samenwerking die de directie tussen haarzelf, de
WBV en de lezer-abonnees in het leven heeft trachten te roepen. In
deze geest schrijft de directie in 1930 andermaal een prijsvraag uit
onder de lezers: zij moeten op welsprekende wijze aan elkaar de
verdiensten van de uit de pri jsvraag bekroonde romans verduide-
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lijken. In het Gedenkboek uit hetzelfde jaar wordt de Iezers ge-
vraagd hun mening te geven over het fonds en suggesties te doen
voor nieuwe wa-uitgaven.'!" De grootse verwachtingen omtrent de
rol die de WBVvanaf 1925 ais lezersvereniging zou kunnen spelen,
zijn echter niet uitgekomen. Het Iedental bereikt eind 1927 een
voorlopige top, even boven de vierduizend, om daama weer te da-
len. In 1930 besluit men om aan het ledenbestand van dat moment
aile abonnees op ws-uitgaven (series, tijdschriften en Abonnemen-
ten Naar Vrije Keuze) toe te voegen. De twee groepen worden
onderscheiden in A- en B-Ieden. Zodoende vindt er een administra-
tieve uitbreiding van het Iedental met ongeveer tienduizend
plaats."" Er is echter weinig doorstroming van B- naar A-status, en
het verloop in de laatste groep wordt niet tot staan gebracht. Het
principe dat de wsv-leden zich actief voor de propaganda moeten
inzetten, verbleekt steeds meer. Binnen de categorie B-Ieden neemt
bovendien de groep die is geabonneerd op wat ooit de kernreeks van
het we-fonds was (de Jaargangen der WB-NB), rond 1930nog enkele
duizenden, steeds verder af. In 1934 wordt de A- en B-samen-
voeging, die inderdaad niet meer dan een papieren uitbreiding van
de WBVvormde, ongedaan gemaakt. Het eigenlijke ledenbestand
daalt nu tot 1850in het voorjaar van 1936,met zoals steeds een sterk
Amsterdams element in de vereniging.

Het eerder aangestipte VBBB-verbodop de Abonnementen Naar
Vrije Keuze brengt de directie tot een nieuw plan voor een goed-
koop abonnement: koppeling aan het Iidmaatschap van de WBVen
vaststelling van zogenoemde ledenprijzen voor bijna alle ws-uit-
gaven. Op deze manier kunnen de Abonnementen Naar Vrije
Keuze, die voor een groot dee I waren gerelateerd aan de voormalige
B-Ieden, na het VBBB-vetoweer worden teruggewonnen. Inderdaad
gaat na de invoering van deze regeling (januari 1937) het ledental
weer omhoog; eind 1939 overschrijdt het de elfduizend."" In deze
opzet heeft de vereniging echter een ander karakter gekregen. Het
gaat niet meer prim air (zoals oorspronkelijk in 1925was gedacht)
om een vereniging die de WBsteunt, abonnees werft, haar uitgaven
propageert en haar Ieden van enkele jaarlijkse premie-uitgaven en
een beperkt aantal voordeelaanbiedingen laat profiteren. In de
nieuwe opzet heeft de WBVveeleer het karakter van een boekenclub
gekregen, waarin voor het individuele lid het geldelijk voordeel bij
een brede fondskeuze voorop staat.

Twee nevenactiviteiten blijft de vereniging gedurende de jaren
dertig nog voortzetten, Het Bureau voor Populair-Wetenschappe-
lijke en Kunstzinnige Inlichtingen leidt een kwijnend bestaan door
de terugloop aan verzoeken om informatie. Het Winterwerk weet
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zich in Amsterdam nog staande te houden en verzorgt jaarlijks voor
de wsv-leden enkele toneelopvoeringen en voordrachten, al heeft
het eveneens met teruglopende belangstelling te kampen.

2 HET FONDS VAN DE WERELDBIBLIOTHEEK:

ACCENTEN EN CONTINUITEIT

In hoofdstuk I kwamen we tot de conclusie dat een empirisch ge-
richte studie van een uitgeverij gebaat is bij een fondsonderzoek dat
tegelijk systematisch en omvattend is. Zo'n onderzoek brengt meer
duidelijkheid over de aard van een fonds in vergelijking met andere
uitgeverijen en over het unieke ervan. Het verheldert ook, waarin
het 'akquisitorisches Potential' van een imprint (voor auteurs en
voor lezers) bestaat. Zulk fondsonderzoek verduidelijkt ten slotte
tevens hoe een uitgeverij bet eerder besproken streven naar conti-
nuiteit realiseert (door bij voorbeeld het aanbrengen van duurzame
accenten binnen het fonds, het opbouwen van een eigen auteursstal
en een bepaalde melange van auteurs- en boektypen).

In dit hoofdstuk voeren we stapsgewijze een kwantitatieve ana-
lyse uit van het fonds van de Wereldbibliotheek. Onderzocht wordt
vooral welke boeksoorten en typen auteursoeuvre in het fonds voor-
komen. Voor deze analyse is een best and van titels uit de periode
1905-1939 aangelegd, waarbij naar volledigheid is gestreefd. Bron-
nen hiervoor waren fondslijsten en -catalogi van de WB en Brink-
mans Catalogus. Aan de reeks oorspronkelijke uitgaven uit de ge-
noemde periode is een beperkt aantal titels toegevoegd, dat eerst bij
andere uitgeverijen verscheen en later door de WB is overgenomen
(in de Brinkman aangeduid als 'Overgegane Fondsartikelen'). Het
totale fonds uit die jaren omvat 1333titels.

2. I KENMERKEN VAN DE VIER HOOFDGROEPEN

Bij het onderscheid naar boeksoorten in het fonds zijn als de twee
belangrijkste criteria het genre (fictie of non-fictie) en het taalgebied
van herkomst (oorspronkelijk Nederlandstalig of vertaald) gehan-
teerd. Deze criteria houden niet aIleen verband met verschillen in de
voorwaarden waaronder manuscripten worden geproduceerd en
voor uitgeverijen beschikbaar zijn. Indelingen aan de hand van
genre en taalgebied zijn op de boekenmarkt gemeengoed geworden.
Er zijn aanwijzingen dat uitgeverijen volgens deze indelingen eigen
accenten in hun fondsen ten opzichte van elkaar aanbrengen. 213 Ook
Iijken genre en taalgebied van invloed op de aandacht die teksten
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krijgen van zowel recensenten als van het boekenkopend publiek.
In Tabel 2 zijn per peri ode van vijf jaar de aantallen titels in het

we-fonds weergegeven volgens de indelingen fictie/non-fictie en
Nederlands/vertaald. 2\4

Tabel2 De vier hoofdgroepen van het we-fonds 1905-1939.

F F F NF NF NF rest tot.
Ned. ov. tl. tot. Ned. ov.t1 tot. per 5 jr

1905-09 45 86 131 21 14 35 3 169
1910-14 95 57 152 69 27 96 1 249
1915-19 58 28 86 75 17 92 2 180
1920-24 58 28 86 107 18 125 3 214
1925-29 41 21 62 59 17 76 7 145
1930-34 51 52 103 40 12 52 4 159
1935-39 69 72 141 60 14 74 2 217
Totalen 417 344 761 431 119 550 22 1333

fictie: Nederlands
fi .

'39 I fictie: overige talen non- ctre Nederlands ncn-fictie ovenge talen

I I

I I

I I

'34

'19

o 10 20 30 40 50 60 80 100%

Diagram C. Relatieve aandelen van de nieuwe uitgaven per vijf-jaar-perio-
de naar genre en taalgebied bij de Wereldbibliotheek, 1905-[939; N = 131r.

De laatste kolom uit Tabel 2 laat zien, dat de titelproduktie per vijf
jaar naar omvang nogal wisselt. In Diagram B zijn de f1uctuaties in
fondsomvang en -samenstelling in beeld gebracht. De totale breedte
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van de balken laat aanmerkelijke verschillen zien in de titelproduk-
tie. Deze is het hoogst tussen 1910-1914 (249 titels) en het laagst
tussen 1925-1929 (I45 werken). Ook de verschuiving van de balken
ten opziehte van de verticale centrale as springt in het oog, In de
eerste tien jaar van haar bestaan is de WB voomamelijk een uitgeve-
rij van fietie. Vanaf de Eerste Wereldoorlog verschuift het accent in
de nieuwe uitgaven naar non-fictie , om in de jaren dertig weer naar
fietie terug te keren. In Diagram C zijn de aandelen van de vier
fondssegmenten per periode van vijf jaar uitgedrukt in percentages.
Hier is te zien, dat de segmenten oorspronkelijk Nederlandstalige
fictie en vertaalde non-fictie door de jaren heen een betrekkelijk
stabiel aandeel in de titelproduktie hebben. Dat aandeelligt steeds
tussen de 28 en 38%, respeetievelijk tussen de 7 en I2%. De sterkste
versehuivingen vinden plaats tussen de segmenten Nederlandstalige
non-fictie en vertaalde fictie. Kijken we naar de verdelingen qua
oorspronkelijk taalgebied van de titels per 5 jaar, dan zien we ook
hier versehuivingen. Diagram B laat zien dat er in beide genre-blok-
ken over de jaren een toename van het oorspronkelijk Nederlands-
talige werk is. Het wijst aan dat deze toename in verhouding het
sterkst is voor non-fictiewerk, maar dat in beide genres in de jaren
dertig de vertaalde titels weer terrein winnen.

Om een seherper beeld te krijgen van de verschuivingen in het
fonds naar boeksoort, is een kwantitatieve studie van het fonds
ondemomen met behulp van de zogeheten loglineaire analyse. Dit is
een statistische analyse-techniek die het, eenvoudig gezegd, door
het toetsen van modellen mogelijk maakt de versehillende propor-
ties in een populatie onderling te wegen, en zo relaties tussen varia-
belen op te sporen.?" In eerste instantie zijn de volgende variabelen
in de analyse betrokken: genre (fictie/non-fictie), taalgebied (Neder-
lands/overige) en publikatieperiode (zeven termijnen van vijf jaar
tussen 1905 en 1939). Wat wijst deze analyse uit? Tabel 2 gaf aan,
dat fictie over de gehele periode ongeveer drievijfde, non-fictie circa
tweevijfde van het fonds uitmaakt. Binnen de zeven perioden blijkt
in het eerste en het laatste lustrum de fictie significant oververtegen-
woordigd. In de middenperiode (I9I5-I919) is er een significant
overwieht van het non-fictiewerk. Wat de versehuivingen naar taal-
gebied aangaat: we zagen in Tabel 2 dat tweederde van het fonds
oorspronkelijk Nederlands was, en eenderde vertaald. In het eerste
lustrum blijken vertaalde titels significant oververtegenwoordigd.
Van 1910 tot 1929 is er een relatief overwicht van Nederlandstalig
werk aan te wijzen, dat tussen 1915 en 1924 significant is; in de jaren
dertig hebben opnieuw vertaalde titels een (zij het niet significant)
overwicht.

132



De geconstateerde verschuivingen in het fonds kunnen als reele
veranderingen worden geinterpreteerd. In de statistiek worden bij
conventie grenzen gehanteerd, waarboven men van een significante
relatie, een reeel verband spreekt. Ais de betreffende waarde een
dergelijke grens overschrijdt, is de kans dat het om een toevallig
verband gaat zo miniem, dat er hoogstwaarschijnlijk andere fac-
toren een rol spelen. De onderhavige analyse wijst uit, dat de ge-
constateerde koerswijzigingen in het uitgavenbeleid van de WB sub-
stantieel van aard zijn. Voor de genresegmenten gaat het om de
verschuiving van het relatieve accent van fictie naar non-fictie en
terug naar fictie. Binnen de taalgebied-segmenten is de accentver-
schuiving van vertaalde naar oorspronkelijk Nederlandstalige wer-
ken een echte verschuiving. Daarna herwint het vertaalde werk zijn
relatieve overwicht, maar zoals gezegd gaat het hierbij binnen het
gehanteerde significantie-begrip om een verschuiving die ook kan
worden gezien als toevallig.
Als volgende stap in de fondsanalyse zijn de behandelde vier fonds-

segmenten (Nederlandstalige fictie, vertaalde fictie, Nederlands-
talige non-fictie, vertaalde non-fictie) ook op andere aspecten be-
studee rd. In Diagram D is de verdeling van titels in de vier seg-
menten aangegeven, onderscheiden naar het aandeel van levende en
van overleden auteurs. De titels waarvoor dit onderscheid niet kon
worden gemaakt (anonieme werken, verzamelwerken, onbekende
auteurs), zijn afzonderlijk aangegeven. Daarnaast zijn gegevens ver-
zameld over de absolute ouderdom van titels in het fonds (titels van
na 1900 vs. titels van v66r 1900), en over de mate waarin het oor-
spronkelijke uitgaven betrof (titels waarvan de WB in het Neder-
landse taalgebied de primeur had, ter onderscheiding van werken
die al eerder in Nederland of Vlaanderen waren uitgegeven). Ook
op deze gegevens is loglineaire analyse toegepast. De in de eerste
ronde geconstateerde chronologische accentverschuivingen boden
aanleiding om de gehele onderzochte periode tot drie tijdvakken
terug te brengen: 1905-1914, 1915-1929 en 1930-1939. Over de ge-
hele periode 1905-1939 zijn 835 werken, dat wil zeggen 73% van de
hand van auteurs die op het moment van publikatie bij de WB in
leven zijn. De analyse wijst uit dat in de eerste onderscheiden pe-
riode tegen de achtergrond van het gemiddelde, de overleden
auteurs significant oververtegenwoordigd zijn; in de tweede zijn dit
juist de levende. In het derde tijdvak is er weer relatief een licht,
maar niet significant overwicht van overleden schrijvers. Splitsen we
het fonds naar fictie en non-fictie, dan blijkt de verjonging in de
tweede periode voor beide segmenten op te gaan. Binnen de fictie
bIijkt ook in de derde periode een relatief accent (zij het niet signifi-
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cant) op levende auteurs aanwijsbaar. Kijken we op het punt van de
absolute ouderdom naar het aandeel van de zoe-eeuwse titels in
vergelijking met de oudere werken, dan treedt over de drie perioden
opnieuw een golfbeweging op. Van voor 1900 stamt 28% van het
totaal aan titels; bijna driekwart ontstond in de 20e eeuw (N= 1285).
Oudere werken zijn significant oververtegenwoordigd in de eerste
periode. Van 1915-1929 zijn dat juist de zoe-eeuwse titels. In de
derde peri ode houden deze laatste een zeker relatief overwicht
(maar niet significant). De splitsing naar fictie en non-fictie laat zien
dat bij de fictie ook in de derde periode het relatieve (maar evenmin
significante) accent op de nieuwe werken blijft liggen, in het non-
fictiegenre op de oudere.

We bezien ten slotte de verdeling van weI en niet oorspronkelijke
werken over de drie onderscheiden tijdvakken. Van het hele fonds
zijn 938 titels (72%) oorspronkeJijke uitgaven van de WB; 28% van
de titels werd reeds eerder in het Nederlandse taalgebied uitgegeven
(N= 1310). De analyse wijst uit dat, in vergelijking met de gemid-
delde proporties, in de eerste tien jaar het originele werk significant
ondervertegenwoordigd is, in de tweede periode significant overver-
tegenwoordigd en in het derde tijdvak weer significant onderver-
tegenwoordigd. Gesplitst naar de twee soorten genre ontstaat voor
de fictie hetzelfde beeld, zij het dat daar de waarden iets minder
extreem zijn. Ook bij non-fictie verschuift het accent in de tweede
periode naar het originele werk en (zij het niet significant) later
weer terug. Binnen dit laatste genre moet echter worden aange-
tekend dat het overwicht van het oorspronkelijke werk over de
gehele periode zeer groot is (zevenmaal zo vee1 als het niet oor-
spronkelijk werk). Het wekt uiteraard geen verbazing dat er tussen
de accentverschuivingen op deze drie punten parallellen bestaan.
Wanneer er een af- of toename van recente titels optreedt, zullen
daarbij minder, respectievelijk meer werken van nog levende
auteurs zijn, en zal de kans kleiner, respectievelijk groter zijn dat
het om niet eerder gepubJiceerd werk gaat.

De bovenstaande kwantitatieve analyses werpen licbt op het voor-
komen van uiteenlopende boeksoorten in het fonds, op de duur-
zaamheid van bepaalde accenten in het fonds en op de mix die de
uitgeverij erin aanbrengt. Ze leveren materiaal voor het beantwoor-
den van een aantal vragen die in hoofdstuk I zijn gesteld. Met het
oog op de vraag naar de continuiteit in het fonds onderzoeken we als
volgende stap in de fondsanalyse de onderscbeiden boofdsegmenten
(Nederlandstalige fictie, vertaalde fictie, Nederlandstalige non-tic-
tie, vertaalde non-fictie) op nog eens drie kenmerken. Deze zijn: het
voorkomen van omvangrijke langlopende auteursoeuvres, bet be-
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lang van de serie-formule en het economische gewicht dat de onder-
scheiden segmenten in het he le fonds hebben.

We kijken om te beginnen naar de grote auteursoeuvres. In Tabel
3 zijn de veertien grootste auteursoeuvres binnen het fictie- en het
non-fictiesegment van het fonds weergegeven.

Tabel3 De veertien grootste auteursoeuvres in het fictie- en non-fie-
tiesegment naar aantallen titels

fictie
1 100st van den Vondel
2 Ernst Zahn
3 C. Scharten/M. Antink
4 1. Simons-Mees
5 N. van Suehtelen
6 Ernest Claes
7 1. & W. Grimm
8 H. Heijermans
9 G.B. Shaw

10 G. van Hulzen
11 M. Antink
12 Is. Querido
13 H. van Booven
14 W. Shakespeare

aantal
37
20
18
18
13
12
11
11
11
10
9
9
8
8

non-fictie
1 L. Simons
2 W. H. Idzerda
3 N. van Suehtelen
4 J. W. Kleefstra
5 H. Bakels
6 Erasmus
7 Is. Querido
8 J. Schamelhout
9 F. Bastiaanse

10 K.O. Hartmann
11 G. Heymans
12 E. d'Oliveira
13 J. Romein
14 1. Sehwencke

• De Romeinse cijfers verwijzen naar her aantal banden

aantal
19 (I-IV)*
11
11
8
7
6
5
5 (1-111)
4 (I-IV)
4 (I-1v)
4
4
4
4

Uit deze tabel blijkt dat de grote en zeer grote auteursoeuvres voor-
al worden opgebouwd binnen de fietie. Dit is temeer het geval als er
rekening mee wordt gehouden dat een aantal titels van non-fictie-
auteurs in feite delen zijn van een werk in drie tot vijf banden. In
beide genres hebben Nederlandstalige auteurs een sterk overwicht
wat betreft de grote oeuvres. Binnen de fictie leveren aIleen Zahn,
de gebroeders Grimm, Shaw en Shakespeare als vertaalde auteurs
grote oeuvres, binnen de non-fictie slechts een auteur (Hartmann).
Deling van het aantal auteurs op het totale aantal titels per segment
geeft uitsluitsel over de auteursconcentratie per segment. Met voor-
bi jgaan aan de anonieme werken dragen binnen de fictie 357 natuur-
lijke personen en auteursduo's gemiddeld 2, I titels bij; voor de
non-fictie is dat 350 auteurs met gemiddeld 1,5 titels. In dit laatste
segment treedt dus een grotere spreiding van titels over auteurs op.

Wat is de betekenis van de serie-formule voor de verschillende
fondssegmenten? Tabel 4 biedt een overzicht van de series van de
WB in de periode 1905-1939.



Tabel4 Series van de Wereldbibliotheek 1905-1939

serie looptijd dln. F/NF taal

1 Jaargangen der Wereld- en
Nederlandsche Bibliotheek 1905-1939 565 F/NF Ned/ov

2 Nederlandsche Bibliotheek 1906-1935 223 F/NF Ned
3 Russische Bibliotheek 1906-1911 11F ov
4 Wereldbibliotheek voor Jongeren 1906 3 F ov
5 Encyclopaedie in Monografieen 1907-1933 101 NF Ned/ov
6 Blauwe Bibliotheek 1908-1913 19 F ov
7 Nieuwe Romans 1909-1938 113 F Ned/ov
8 Tooneelbibliotheek 1910-1926 79 F Ned/ov
9 Keurboekjes 1911-1913 5 F Ned
10 Handboekjes 1913-1931 91 NF Ned/ov
11 Volksbibliotheek 1913-1919 38 NF Ned
12 Van Reizen en Trekken 1913-1924 13 NF Ned/ov
13 we-woordenboeken 1914-1920 3NF Ned
14 Vakbibliotheek 1920-1925 41 NF Ned
15 Vlaamsche Bibliotheek 1920-1922 8 F Ned
16 Korte Verhalen uit de WB 1923 12 F Ned
17 Bibliotheek voor Sociale en

Bedrijfswetenschappen 1925-1928 11 NF Ned/ov
18 we-verhalen 1931 6 F Ned/ov
19 Wij Zijn Jong 1932 3 F Ned/ov
20 WB voor Jongens en Meisjes 1938-1939 3 F Ned

Het gemeenschappelijk element in de series varieert van een sterk
thematische samenhang tot een veellosser verband. Noemers waar-
onder afzonderlijke titels worden samengebracht zijn de taal, het
subgenre, de leeftijd van de doelgroep, de oorspronkelijkheid, de
boeksoort, het onderwerp en meestal combinaties van deze ken-
merken. Bij veel series wordt de samenhang van de afzonderlijke
titels onderstreept door een karakteristieke vormgeving. In totaal is
ongeveer tweederde van de titels uitgebracht in een serie. Het over-
zicht laat zien dat de series qua omvang sterk uiteenlopen. De serie-
formule omvat zowel fictie als non-fictie, Nederlandse en vertaalde
titels. In dit opzicht levert ze dus geen nadere differentiatie op van
de vier hoofdgroepen. WeI verandert de betekenis van de serie-for-
mule in de loop van de jaren. De WB brengt vooral in de begin-
periode veel reeksen uit. Tot aan de Eerste Wereldoorlog zien in
totaal dertien nieuwe series het licht, meestal met vee I titels tegelijk
in de eerste paar jaren. In 1920-21 voIgt nog eenmaal zo'n project
van grotere omvang (de Vakbibliotheek). Daarna neemt de serie-
formule sterk in gewicht af.
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De belangrijkste serie wordt gevormd door de Jaargangen der
Wereldbibliotheek/Nederlandsche Bibliotheek. Begonnen als de
Jaargang der Wereldbibliotheek bij de oprichting van de uitgeverij,
gaf deze reeks Simons' oorspronkelijke bedoeling vorm, om aIleen
boekenreeksen per jaargang in abonnement te verkopen. De opzet
wordt al snel in twee opzichten bijgesteld. Omdat er ook belangstel-
ling blijkt te zijn voor individuele titels buiten het abonnement om,
biedt de uitgeverij haar boeken ook middels de losse verkoop aan en
bouwt ze het fonds uit met titels buiten de Jaargangen. Daamaast
roept Simons in 1906met de Nederlandsche Bibliotheek binnen de
Jaargangen een aparte serie in het leven. Deze laatste brengt per
jaar zo'n twaalf Nederlandse fictie- en non-fictiewerken van recente
en van oudere auteurs. Wie zich abonneert op de Jaargang der
Wereld- en Nederlandsche Bibliotheek krijgt per jaar 25 it 30 titels
in huis, waarbij de genoemde NB is inbegrepen. Het uitgebreide
pakket omvat vertaalde fictie en non-fictie, waaronder veel van de
beloofde werken uit de wereldliteratuur. Een vergelijking met het
tot ale fonds uit de periode 1905-1939 leert, dat de wB/NB-abonnee
een keuze ontvangt, die gemiddeld iets meer fictie en iets meer
vertaalde literatuur omvat, en meer oudere werken en werken van
reeds overleden auteurs telt dan het doorsnee ws-fonds. We zullen
bij de bespreking van de afzonderlijke fondssegmenten nog kort op
enkele andere ws-reeksen terugkomen.
Een derde aspect waarop de vier hoofdgroepen van het fonds in

bet licht van de continuiteitsvraag nader zijn bekeken, is hun econo-
misch belang. In de fondslijsten en de Brinkman zijn gegevens te
vinden over aantallen herdrukken en over oplagen in duizendtallen,
Het blijkt dat cijfers over oplagen in duizendtallen meestal pas ver-
meld staan als het om een groter aantal drukken (vier of meer) gaat.
Herdrukken worden over het algemeen wel vermeld. Een moeilijk-
heid is ecbter, dat het niet bij elke druk om betzelfde aantal gaat.
Als graadmeter voor het verkoopsucces van titels kan daarom verge-
lijking van bet aantal drukken alleen een eoigszins vertekend beeld
geven. Niettemin lijken er (met eoige terugboudendheid) op basis
van de informatie over herdrukken tocb algemener uitspraken
mogelijk over bet succes van individuele titels en fondssegmenten.
De eerste en latere drukken hebben binnen de non-fictie gemiddeld
een kleinere oplage dan binnen de fictie, maar binnen deze seg-
menten ontlopen de oplagecijfers van afzonderlijke titels per druk
elkaar niet veel. Over de oplage van twee belangrijke groepen titels
zijn weI redelijk betrouwbare uitspraken te doen. Namelijk de grote
groep van titels die het niet verder dan een druk brengen (voor de
oplage daarvan zijn er indicaties per segment) en de groep titels die



zeer succesvol zijn en waarvan, zoals gezegd, wel oplagecijfers zijn
te vinden.

Tabel5 Aantallen drukken in 1939 van wB-uitgaven tussen 1905 en
1939 naar fondssegment (N = 1311)

Titels Fictie Non-fictie totaal
met: Ned. ov.t. Ned. ov.t.
1 druk 262 251 377 87 977
2 drukken 64 45 33 17 159
3 ofmeer 91 48 21 15 175
Totaal 417 344 431 119

De tabel bevat gegevens over het totale aantal drukken van titels per
segment aan het einde van de onderzochte periode. Kijken we naar
de vier fondsgroepen, dan wijst het overzicht uit dat van de fictie-
uitgaven eenderde het tot een of meer herdrukken brengt, tegen-
over slechts eenzesde van de non-fictietitels. Van de fictie-titels be-
reikt 18% drie of meer drukken, tegenover slechts 7% van de non-
fictiewerken. De splitsing volgens het onderscheid Nederlandstalig/
vertaald laat zien dat in beide segmenten het oorspronkelijk Neder-
landse werk het beste loopt. Onder de non-fictietitels (die over het
geheel weinig herdrukken kennen) heeft het Nederlandstalige werk
percentueel gezien niet de meeste herdrukken. Het heeft in absolute
aantallen toch het overwicht in de herdrukte titels, omdat het bin-
nen het hele non-fictie pakket sterk domineert.
Vooral binnen de fictie vinden we aanwijzingen voor het over-

wicht van Nederlandstalige werken in de herdrukte uitgaven. Van
de Nederlandstalige fictie brengt 37% het tot meer dan een druk,
tegenover 24% van de vertaalde fictie (22% zelfs tot drie of meer
drukken, wat slechts geldt voor 11% van de vertaalde fictie). Voor
een loglineaire analyse van het verband tussen segment en aantal
drukken zijn de dichotome variabelen genre, respectievelijk taalge-
bied tot een nieuwe variabele: fondssegment gecombineerd, die zo-
doende vier categorieen kent: Nederlandstalige fictie, vertaalde fie-
tie, Nederlandstalige non-fictie en vertaalde non-fictie. Bij een
tweede variabele, aantal drukken, zijn titels met een of twee druk-
ken onderscheiden van de succestitels die het tot drie of meer
drukken brachten. De analyse geeft statistisch gezien grond aan de
constatering, dat het voor de kans op succes allerminst onverschillig
is uit welk segment een titel stamt. Nederlandstalige fictie is signifi-
cant oververtegenwoordigd bij de titels met drie of meer drukken;
Nederlandstalige non-fictie daarentegen is oververtegenwoordigd
bij de weinig succesvolle titels.
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Het verband tussen fondssegment en aantal herdrukken blijkt nog
sterker als we kijken naar de titels die het tussen 1905 en 1939 tot
grote en zeer grote oplagen brengen. Op basis van de gegevens over
de aantallen drukken is een rangli jst samengesteld van de best ver-
kochte werken uit die periode (deze lijst is als Bijlage I achter in dit
boek opgenomen). Ook hier is in de subtop (vijf tjm zeven drukken)
en in de top (acht en meer drukken) een sterk overwicht van fictie
aanwi jsbaar. De top van meest herdrukte uitgaven bestaat zonder
uitzondering uit fictie; pas op de 37e plaats staan ex aequo vier
non-fictietitels (Van der Goes' vertaling van Het Kapitaal in drie
de len en een voorlichtingsboekje van de arts Aug. Starcke), die het
tot zeven drukken hebben weten te brengen. Onder de eerste [14
meest herdrukte titels (vier drukken of meer) zijn slechts negentien
non-fictiewerken. Daamaast springt ook hier onder de meest sue-
cesvolle uitgaven de overheersende positie van de oorspronkelijk
Nederlandstalige fictie in het oog. De vier meest verkochte titels van
voor 1940 (Multatuli's Max Havelaar, Van Suchtelens De stille lach,
Ernest Claes' De Witte en Scharten-Antinks De Jeugd van Francesco
Campana) stammen alle uit dit segment; daarnaast zijn van de 34
fictietitels in de zojuist genoemde top 29 oorspronkelijk Nederlands.
Onder de 114 meest herdrukte titels (vier drukken of meer) zijn 75
oorspronkelijk Nederlandse fictiewerken. De nadere bestudering
van deze ranglijst wijst bovendien uit dat het voor het grootste deel
gaat om fictie van levende Nederlandstalige auteurs.

2.2 CONTINUITElT PER SEGMENT

a Nederlandstalige fictie van levende auteurs
We maken nu opnieuw een stap in de analyse en bezien de ver-
schillende boeksoorten in het fonds in het licht van de continuiteit.
De bevinding dat oorspronkelijk Nederlandstalige fictie van levende
auteurs onder de meest herdrukte en best verkochte titels zo sterk
domineert en daarmee in economisch opzicht zo belangrijk is voor
de uitgeverij, geeft aanleiding dit segment apart onder de loep te
nemen. We herinneren ons uit hoofdstuk I de bespreking van enkele
opvattingen over het belang voor een uitgeverij van grote, lang-
lopende auteursoeuvres en daarmee van een eigen 'star van auteurs.
Daarnaast kwam de wenselijkheid aan de orde om naast het aanbod
van gevestigde schrijvers ook nieuwe, jongere auteurs op te kwe-
ken. Hoe liggen deze zaken in het in economisch opzicht dragende
segment, de Nederlandstalige 'levende' fictie? Dit segment (ver-
halend proza, poezie en toneel) telt over de gehele periode 1905-



1939 in totaal 324 werken. We bezien in de eerste plaats het aandeel
van de grotere auteursoeuvres (in dit verb and gedefinieerd als vier
of meer titels). In Diagram E zijn deze oeuvres weergegeven,
waarbij een stip staat voor een titel.
Het overzicht laat de verschillen in absolute omvang van de grote

oeuvres zien, maar ook de uiteenlopende spreiding in de tijd. Het
echtpaar Scharten-Antink vormt een voorbeeld van een bij uitstek
produktief, langlopend en gelijkmatig schrijverschap. Een auteur
als Herman Teirlinck daarentegen draagt met grote tussenpozen
titels aan het fonds bij, en wat de inbreng van Heijermans betreft is
het hollen of stilstaan. Tegen een weergave van de opbouw van
grote oeuvres in het fonds zoals die in diagram E zou het bezwaar
kunnen worden ingebracht, dat er voor de periode vanaf circa 1930
een vertekend beeld ontstaat. Doordat we als bovengrens het jaar
1939 hanteren, vallen immers die auteurs af die in de jaren dertig
een aantal werken publiceren, die op hun beurt de aanloop vormen
voor een groot tot zeer groot oeuvre. Dit zou kunnen verklaren
waarom de rechterhelft van het diagram betrekkelijk leeg is. Aan de
linkerzijde van het diagram is te zien dat men er in de aanloop-
periode van de uitgeverij in slaagt om betrekkelijk gelijkmatig
nieuwe auteurs in het fonds op te nemen die tot aan de Tweede
Wereldoorlog een oeuvre van betekenis (vier of meer titels) zuIlen
bijdragen. In 1905 is dat Gerard van Hulzen, in 1906 mevrouw
Simons-Mees, Margot Antink en Herman Heijermans, in 1907
J. Eigenhuis en in 1908 debuteert het echtpaar Scharten-Antink bij
de WB. In 1909 worden werken van Herman Teirlinck, Helene
Swarth en Anna van Gogh-Kaulbach aan de fondslijst toegevoegd.
In 19IO zijn dat die van Nico van Suchtelen, Henri van Booven en
Carry van Bruggen. In 1911 beginnen de twee korte fictie-oeuvres
van Willem Schiirmann en Leo Simons. In 1912 wordt Is. Querido
verwelkomd, in 1913 Annie Salomons, en in 1914 J. Walch.
Dan gebeurt er iets merkwaardigs. Naast Kees van Bruggens WB-

debuut ( 1916) treden vanaf de Eerste Wereldoorlog nog slechts twee
schrijvers dit fondssegment binnen (Ernest Claes, 1920 en Marie
Schmitz, 1921), die er een oeuvre van enige betekenis aan zuIlen
bijdragen. Dit betekent dat de WB na Marie Schmitz' roman Marietje
( 192 I) geen enkele Nederlandstalige fictie-auteur kan aantrekken,
die een oeuvre inbrengt, dat gewicht in de schaallegt. Nog nadruk-
kelijker komt dit acquisitieprobleem naar voren wanneer men let op
de echt grote oeuvres (zeven werken of meer). Men moet teruggaan
tot 1912 om voor Claes en Schmitz nieuwe gezichten van deze orde
het fonds te zien binnenkomen. Het bovengenoemde voorbehoud
ten aanzien van een mogeli jke vertekening in de jaren dertig maakt
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de eonstatering niet ongedaan, dat men in de ruim twintig jaar van
het interbellum in dit fondsgedeelte sleehts twee nieuwe auteurs met
een substantiele titelproduktie kan aantrekken, en in de laatste aeht-
tien jaar geen enkele.
Nu is hiertegen in te brengen, dat weliswaar de eontinui:teitop het

stuk van een gelijkmatige en aanhoudende vernieuwing van het
fonds, met fietie-auteurs die produktief blijven en kunnen worden
vastgehouden, te wensen overlaat, maar dat de zittende groep van
produktieve auteurs in dit segment voor een duurzaam uitgaven-
patroon garant kan staan. Is dit in dit ws-segment het geval? Die
duurzaamheid krijgt meer relief als we de intensiteit en de looptijd
van de versehillende oeuvres nader onder de loep nemen. Van Sueh-
telen, het eehtpaar Seharten-Antink en Claes blijven tot aan de
Tweede Wereldoorlog produktief voor de WB.Zo ook (de veellater
gestarte) Schmitz en (met grote onderbrekingen) Teirlinek. Van
Booven en mevrouw Simons-Mees komen in de jaren dertig nog
redelijk mee, al gaat het bij de laatste in 1934 om een gebundelde
heruitgave van oudere stukken. De andere grote oeuvres breken
eehter in de loop van de jaren twintig af; hier kampt de WBmet
dezelfde problemen in zake stagnerende auteursoeuvres als andere
uitgeverijen.
In de eerste plaats komt een aantal auteurs te overlijden (Sehiir-

mann in 1915, Heijermans in 1924, Simons en Carry van Bruggen in
1932, waarbij de WBvan de laatste postuum nog Seideravond, 1934
uitbrengt). In de tweede plaats valt een aantal auteurs op een be-
paald moment stil; zij bieden geen nieuw werk meer aan of weten
geen nieuwe manuseripten meer geaeeepteerd te krijgen. Voorbeel-
den van een stagnerend sehrijversehap bieden Gerard van Hulzen
(laatste ws-uitgave in 1926), mevrouw Simons-Mees (1927) en
Henri van Booven (1934). Een derde groep stapt over naar een
ander fonds of verkiest blijvend een andere uitgever, aan wie men
toeh al het grootste deel van zijn werk offreerde (de binding aan de
uitgeverij komt nog uitgebreid aan de orde). Dit gold tussen 1921 en
1931 de 'grotere' WB-auteursKees van Bruggen, J. Eigenhuis, Is.
Querido (overleden in 1932), Anna van Gogh-Kaulbaeh, Helene
Swarth, J. Walch en zelfs Annie Salomons die tot dan toe wei voor-
namelijk.bij de WBpublieeerde en er (als vertaalster en tijdsehrift-
redaetriee) ook anderszins nauwebanden mee had.
De geeombineerde effecten van afbrekende grote fietie-oeuvres

en stagnerende verwerving van nieuwe produktieve auteurs laten in
de tweede helft van de jaren twintig en in de loop van de jaren dertig
in het fondssegment 'levende' Nederlandstalige fietie hun sporen na.
Het eerste effect wordt merkbaar in 1923, wanneer drie auteurs
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tegelijk het we-fonds ontvallen. Andere stagnerende oeuvres in de
jaren die volgen, doen des te meer het gemis voelen van nieuw
produktief talent in het spoor van Claes en Schmitz.

Als we terugkeren naar de diagrammen B en D blijkt dat deze
moeilijkheden vanaf 1925 absoluut noch relatief leiden tot een in-
krimping van het segment Nederlandstalige fictie van levende
auteurs. Er vindt integendeel een uitbreiding plaats. Het grote aan-
tal incidentele titels en kleine oeuvres dat voor die uitbreiding zorgt,
komt bovendien voor het grootste deel van schrijvers die bij andere
uitgeverijen al een oeuvre en een naam hebben opgebouwd of nog
steeds opbouwen, en voor wie de WB slechts van zeer ondergeschikt
belang is. Daarnaast lanceert de WB een aantal Vlaamse, veelal
onbekende fictie-auteurs en een aantal Nederlandse prozadebutan-
ten die goeddeels eendagsvliegen blijken te zijn (Mathilde van
Balen, B. Ranucci-Beckman, W. Eges, G. F. de Haan, A. J. M.
Vermeulen, S. Verzele-Madeleyn e.a.). Een en ander legt voor dit
segment een steeds zwaardere hypotheek op de blijvende werk-
kracht van de vanouds produktieve fictie-auteurs zoals Van Suchte-
len, Claes en het echtpaar Scharten.

We hebben nu een duidelijker beeld van het gewicht van de grote
auteursoeuvres binnen de Nederlandstalige 'levende' fictie, van de
instroom van die grote oeuvres en de problemen die de uitgeverij in
dit opzicht heeft ondervonden. De bevindingen maken duidelijk in
hoeverre de uitgeverij een bepaalde stal van auteurs wist op te bou-
wen. In welke mate is er nu tevens sprake van een eigen auteursstal,
met andere woorden in hoeverre wist de uitgeverij deze auteurs ook
exclusief aan zich te binden? Om hierover meer duidelijkheid te
krijgen is een aanvullende studie verricht, waarbij de titels van de
Nederlandstalige levende auteurs in het we-fonds zijn geplaatst
tegen het gehele oeuvre van de betreffende schrijvers en schrijfsters.
Als maat voor de binding aan de uitgeverij is als criterium de vraag
genomen of een auteur meer dan weI minder dan 50% van zijn of
haar produktie bij de WB onderbracht. De eerste groep kreeg de
naam huisauteurs, de tweede die van gastauteurs. Daamaast is in de
lijn van de eerder geleverde analyse het onderscheid aangehouden
naar kleine auteurs (een tot drie titels in het we-fonds) en grote (vier
titels of meerj.!" De gebruikte termen gaan meer spreken als ze
worden gei1lustreerd met enkele voorbeelden. Een kleinere huis-
auteur is bij voorbeeld Willem Adriaanse, schrijver van een aantal
toneelstukken vanaf 1915. Twee daarvan publiceert de WB, een
derde bundel komt in 1927 uit bij Tjeenk Willink in Haarlem. Daar-
na zijn er van deze auteur geen boeken meer verschenen. Kleine
gastauteurs zijn bij voorbeeld Couperus en Van Schendel. Tijdens
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de bestudeerde periode bouwen zij aan zeer grote oeuvres, waarvan
ze beiden drie titels aan de WB afstaan. Grote huisauteurs zijn me-
vrouw Simons-Mees en het echtpaar Scharten-Antink, die een
oeuvre van 18, respectievelijk 27 titels exclusief of bijna exclusief bij
de WB onderbrengen. Grote gastauteurs zijn Herman Heijermans en
Gerard van Hulzen, die elf en tien titels bij de WB publiceren, maar
bij andere uitgeverijen een nog groter aantal werken uitbrengen. In
Diagram F is de opbouw van het segment Nederlandstalige fictie van
levende auteurs aangegeven met inachtneming van dit onderscheid
naar grote/kleine en huis/gast-auteurs.
Studie van de proporties binnen dit segment naar oeuvre-omvang

en binding met de WB, aangeduid in de genoemde begrippenparen,
brengt een opmerkelijk gelijkmatige trend aan het licht. Een log-
lineaire analyse wijst uit dat zowel de oeuvre-omvang als de binding
onafhankelijk is van de dimensie tijd. Anders gesteld: de verhou-
ding tussen het aandeel van grote en van kleine auteurs (52/48 %) is
zeer constant (alleen tussen 1910 en 1914 zijn de grote auteurs signi-
ficant oververtegenwoordigd). De proporties gastauteurs en huis-
auteurs (58/42 %) zijn nog stabieler. Hierbij moet wel de kant-
tekening worden geplaatst, dat de twee hier gebruikte begrippen-
paren zijn te zien als etiketten die pas aan het eind van de bestu-
deerde periode (1939) aan auteurs en titels worden gehecht. Pas dan
kan namelijk worden vastgesteld of een auteur een klein of groot
oeuvre aan de WB heeft bijgedragen, en of het meer of minder
exclusief was. Men moet dus wat voorzichtig zijn met de conclusie
dat achter deze verrassend stabiele menging van grote en kleine,
exclusieve en minder exclusieve oeuvres binnen dit fondssegment,
zonder meer een weloverwogen beleid van jaar tot jaar van de uit-
geverij schuilgaat.
Bestuderen we van het diagram de lengte van de staven boven en

onder de horizon tale middenas, dan blijkt dat nagenoeg over de
gehele peri ode de gastauteurs de absolute meerderheid aan dit
fondssegment bijdragen. Voorts bekijken we de bijdragen boven en
onder de horizon tale as afzonderlijk. Bij de gastauteurs zijn (afge-
zien van de periode 1910-14) de kleine auteurs steeds in de meer-
derheid. Bij de huisauteurs ligt dat andersom: daar leveren de grote
auteurs de meeste bijdragen. Vergeleken met de grote gastauteurs is
er onder de grote huisauteurs sprake van een fikse concentratie van
auteurs: acht auteurs dragen gemiddeld meer dan elf titels aan het
segment Nederlandse fictie van levende auteurs bij.
De analyse laat zien, dat in dit segment de bijdrage van gast-

auteurs dominant, (achteraf gezien) zeer constant dominant, en ver-
spreid over vee I auteurs is (er zijn bijna drie keer zoveel gast- als
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huisauteurs). Het gaat dus om een fondssegment waarbinnen veel
titels zijn te vinden van veel auteurs met slechts een beperkte bin-
ding aan de WB. Blijft het aandeel van overwegend aan de uitgeverij
gebonden auteurs in de minderheid en gaat het hier ook om minder
auteurs, de basis van dit stuk van het segment is daarenboven (door
het relatieve overwicht van de grote auteurs hierin) veel smaller. De
eigen auteursstal blijkt klein: slechts acht auteurs bepalen bij uitstek
het exclusieve, eigen gezicht van de uitgeverij wat betreft de Neder-
landstalige fictie van levende schrijvers door een oeuvre van grotere
omvang op te bouwen. Op dit cijfer is daarbij nog af te dingen dat
het bij Claes, Van Hulzen en Salomons wei om het grootste deel van
hun oeuvre, maar niet om een exclusief publikatierecht van de WB

gaat.
De laatste analyse heeft niet alleen gegevens opgeleverd over de

exclusiviteit waarmee de WB auteurs brengt in het economisch be-
langrijkste segment, maar ook over de mix van soorten oeuvre.
Zowel de verhouding tussen grote en kleine auteurs, als die tussen
huis- en gastauteurs bleek in dit segment door de jaren heen opmer-
kelijk stabiel. Wat is er te stellen over de melange, gezien de (in
hoofdstuk 1 genoemde) wenselijkheid voor een uitgeverij om voort-
durend nieuwe auteurs op te kweken? am te beginnen is er gekeken
naar de publicistische voorgeschiedenis van de auteurs in dit fonds-
segment. Drie groepen zijn daarbij onderscheiden. Er zijn de
auteurs die bij de WB hun eerste of tweede boek uitbrengen (gedefi-
nieerd als echte, respectievelijk 'bijna'-debuten). De schrijvers in
deze groep zijn opgevat als de 'eigen kweek' van de WB. Daamaast is
er een groep betrekkelijk gevestigde auteurs: zij die v66r hun eerste
wn-titel reeds een oeuvre van enige omvang op hun naam hebben
gebracht (vier of meer titels). De uitgeverij benut dan een schrijver-
schap dat zich reeds heeft ontwikkeld en profiteert van een soms al
solide reputatie. Tussen deze twee zit een middengroep van auteurs
die v66r hun ws-debuut twee of drie titels elders op hun naam
hadden staan.
Hoe liggen de verhoudingen tussen deze drie soorten oeuvre bin-

nen het segment? De echte debuten, de 'bijna'-debuten en de mid-
dengroep aan de ene kant, en de gevestigden aan de andere kant
leveren elk precies 50% van het aantal titels. De auteurs die bij de
WB hun eerste of tweede boek brachten en die we hierboven aan-
duidden als de 'eigen kweek', dragen samen ongeveer eenderde van
de titels aan het segment bij. Onder hen zijn twintig echte debu-
tanten, alsook twee auteursparen (Scharten & Antink en Thiry &
Timmermans) die voor het eerst samen schrijven. De debutanten
zijn gelijkmatig gedoseerd over de he le periode 1905-1939: elke vijf
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jaar drie a vier Nederlandstalige debuten binnen de fietie. Wanneer
we de 'bijna'-debuten bij deze groep voegen en nagaan wat deze de
uitgeverij uiteindelijk opleveren, dan springt de ongelijke verdeling
binnen deze groep auteurs in het oog. Drie auteurs/auteursparen die
door de WB zijn gelanceerd, leveren een grote tot zeer grote bijdrage
aan het fonds (Claes 12, Seharten & Antink en mevrouw Simons-
Mees ieder 18). Behalve Kees van Bruggen, die het tot vier romans
brengt, draagt eehter geen enkele andere auteur uit de 'eigen
kweek' meer dan drie titels bij. De meerderheid brengt het zelfs niet
verder dan een tite!. Opmerkelijk is, dat een groep van middelgrote
oeuvres geheel ontbreekt. Daarnaast vormt een uit eigen kring
voortkomende zeer produktieve auteursgroep van sleehts drie
auteurs een uiterst smalle basis om dit fondssegment een eigen ge-
zieht te geven. Overigens moet bij de veelsehrijvende Claes nog
worden aangetekend, dat deze er in dezelfde periode in slaagt een
bijna even groot aantal romans bij andere uitgeverijen te laten ver-
sehijnen.

Hier aangekomen is het interessant van de drie onderseheiden
soorten oeuvre-auteurs de loopbaan in het ws-fonds en die bij ande-
re uitgeverijen na te gaan. Dit geeft wellieht antwoord op de vraag
in hoeverre de uitgeverij er in slaagt, op den duur auteurs vast te
houden. Hoe doet de 'eigen kweek', in het bijzonder die van de
kleinere auteurs, het elders? Tweederde van deze door de WB gelan-
eeerde auteurs blijkt ook bij anderen niet tot een oeuvre van be-
tekenis te komen. Twaalf onder hen daarentegen bouwen er na hun
ws-tijd een groot tot zeer groot oeuvre op. Van deze doorstromers
brengen Felix Timmermans, Antoon Thiry, Johannes Reddingius,
Johan Koning en Samuel Bonn het 't verst. Frans Bastiaanse blijft
voor de WB onbetekenend als auteur van fietie, maar levert weI een
aantal literatuurbesehouwelijke non-fietiewerken. Nadere studie
van de sehrijversloopbaan van de 'eigen kweek' leidt kortweg tot de
eonclusie dat sleehts een zeer beperkt dee I (10%) een bijdrage van
betekenis aan het ws-Ionds levert. Van de meeste andere auteurs in
deze groep wordt in het algemeen weinig meer vernomen en de wel
sueeesvolle auteurs kan de uitgeverij maar temauwernood vasthou-
den.

In de tweede plaats is er de carriere van de middengroep, de
twintig auteurs met reeds een beperkt oeuvre, bestaande uit twee of
drie titels v66r hun eerste ws-titel. Een kwart van hen blijkt een
substantieel oeuvre aan de WB bij te dragen (Margot Antink, Annie
Salomons, Nieo van Suehtelen, Carrie van Bruggen en J. Walch).
Voor de laatste twee eehter is, evenals voor Carry van Bruggens
eehtgenoot, de WB niet de belangrijkste uitgever. Van deze midden-



groep stromen tien auteurs met succes door naar andere uitgeve-
rijen, terwijl vijf het nergens meer tot een oeuvre van betekenis
brengen.
De gevestigde auteurs ten slotte, die bij hun ws-debuut reeds een

groot tot zeer groot oeuvre op hun naam hadden, blijken de zwakste
binding met de WB te hebben. Van hen dragen aan het we-fonds een
substantieel oeuvre bij: Van Booven, Eigenhuis, Querido, Schmitz,
Teirlinck, Van Gogh-Kaulbach, Heijermans, Schurmann, Swarth,
Van Hulzen en Simons. AIleen voor de laatste twee is de WB de
belangrijkste uitgeverij. Laat men de omvang van de oeuvres buiten
beschouwing, dan zijn er onder de 71 reeds gevestigden slechts vijf
auteurs voor wie de WB na 1905 de belangrijkste uitgeverij is. Dit
illustreert het onvermogen van de Wereldbibliotheek om de reeds
gevestigde auteurs blijvend aan zich te binden. En zelfs het aantal
van vijf lijkt geflatteerd, als men deze auteurs op de keper be-
schouwt. Voor M. G. L. van Loghem (alias Fiore della Neve) is
diens Jonquilles, zijn enige ws-uitgave, een nakomertje in een voor-
namelijk negentiende-eeuws oeuvre; de titel belandt bovendien nog
als overgenomen fondsartikel (in 1908) in de WB-catalogus. Van
Hulzen brengt weliswaar het merendeel van zijn produktie na 1905
onder bij de WB, maar verla at de uitgeverij in 1926. M. H. van
Campen offreert de helft van zijn produktie aan de WB, waarvan
echter een titel van een andere uitgeverij is overgenomen. De
auteur 1. Everts gunt zijn zevende tot en met tiende titel aan de WB,

maar daarna stokt zijn produktie. Leo Simons ten slotte brengt na
een substantieel non-fictie-oeuvre zijn vier toneelwerken alle bij de
WB uit, maar hij is er dan ook directeur.
In de ws-catalogi komt dus een groat aantallevende Nederlandse

en Vlaamse fictie-auteurs voor, dat het in het Nederlandse taalge-
bied tot aan de Tweede Wereldoorlog tot grote oeuvres brengt. Een
sleutelprobleem voor de uitgeverij blijkt zoals we reeds zagen dus te
liggen in het exclusief aan zich binden en het vasthouden van
auteurs. Dit geldt zowel voor de 'eigen kweek' als voor de reeds
gevestigde auteurs. In de eerste groep zijn er velen die weinig op-
leveren; onder de succesvollen in die groep zijn er weinigen die
blijven. Binnen de groep auteurs die reeds een beperkt oeuvre op-
bouwden ligt dit net zoo Het lukt de uitgeverij weliswaar een groot
aantal solide reputaties van gevestigde auteurs te benutten en verder
te versterken, maar voor deze auteurs zelf is de WB meestal van zeer
ondergeschikt belang. De uitgeverij slaagt er kortom slechts zeer
incidenteel in om auteurs met grote oeuvres exclusief aan zich te
binden, en dit geldt zowel voor auteurs die ze zelf lanceert als voor
auteurs die reeds een letterkundig verleden hadden.

149



b Nederlandstalige fictie van overleden auteurs
Wat betreft de Nederlandstalige fictie stammen 84 titels of een-
vijfde van het hele bestand van de hand van auteurs die op het
moment van verschijning zijn overleden. In Tabel 6 zijn de vier
grootste oeuvres binnen deze groep weergegeven.

Tabel 6 Oeuvres (meer dan drie titels) van overleden Nederlands-
talige fictie-auteurs

naam
J. van den Vondel
Multatuli
A. Bosboom-Toussaint
Hendrik Conscience

aantal
37
5
4
3

Maar liefst 23 stukken van Vondel verschijnen binnen drie jaar
(1912-1914). De meeste titels binnen deze groep verschijnen voor
1914 of na 1932. Dit sluit aan bij de bevinding van Diagram D, dat
de uitgeverij vooral in de eerste en de laatste fase van de onder-
zochte periode veel oudere werken en werk van overleden auteurs
brengt. Nederlandstalige fictie van overleden auteurs kent dus als
boeksoort noch naar auteursoeuvre een continue ontwikkeling, om-
dat het voor het grootste deel om een of twee titels van individuele
auteurs gaat.

c Vertaalde fictie
De Diagrammen B, C en D lieten zien, dat het gewicht van de
vertaalde fictie binnen het we-fonds door de jaren heen zowel abso-
luut als relatief sterk wisselt. Vanaf de Eerste Wereldoorlog tot
omstreeks 1930 daalt het aandeel ervan fors, en over de gehele
periode is er sprake van een relatieve verjonging (meer titels van
nog levende scbrijvers). De serie-formule is voor de continuiteit van
deze groep werken niet van groot belang: er zijn aIleen de Russische
Bibliotheek (1906-1911) en de Blauwe Bibliotheek (1908-1913).
Daamaast zijn grotere aantallen titels ondergebracht in de WB-Jaar-
gangen en de Toneelbibliotheek. Hoe duurzaam zijn hier de keuzen
voor bepaalde taalgebieden? Over de gehele periode leveren de
titels uit de meest gekozen taalgebieden (Duits, Engels en Frans)
bijna tweederde van de werken. Dan komen Russisch en Scandina-
visch als taalgebied, en ten slotte een restgroep van klassiek Grieks
en Latijn en overige taIen. Tot en met de Eerste Wereldoorlog
domineren Duits en Engels. In de jaren twintig (met weinig vertaaI-
de fictie) neemt die dominantie at. Na 1930 komt er, tegelijk met de
relatieve uitbreiding van werk binnen deze groep, meer spreiding



over de taalgebieden, waarbij ook andere talen aan bod komen.
Over de continu'iteit op het punt van de auteursoeuvres geeft Dia-
gram G opheldering.
De drie omvangrijkste oeuvres zijn die van Ernst Zahn, G. B. Shaw
en de gebroeders Grimm, met respectievelijk een groot en gelijk-
matig, een langdurig onderbroken en een compact oeuvre. Gelet op
de instroom van grotere oeuvres (hier gedefinieerd als drie of meer
titels, blijken er tot en met 1912 achttien van dergelijke oeuvres op
stapel te worden gezet. Hieronder zijn veel klassieken uit de wereld-
literatuur, die de uitgeverij in haar beginjaren op het programma
had staan. Het diagram laat zien, dat men omstreeks 19I1/1912
terughoudender wordt met het aanvullen van deze oeuvres (met
uitzondering van dat van Goethe). Van de toen moderne auteur
Ernst Zahn wordt echter bijna jaarlijks een titel vertaald. Nieuwe
grote oeuvres komen er na 1912, vooral tot 1925, nauwelijks meer
bi j. Het overzicht van auteursoeuvres ondersteunt de eerdere be-
vinding, dat de uitgeverij vanaf de Eerste Wereldoorlog, en zeker
vanaf de jaren twintig, het oorspronkelijke accent op de verbreiding
van de klassieken van de wereldliteratuur verlegt naar andere ter-
reinen. Opmerkelijk is ook, dat aile vanaf Schnitzler geentameerde
grotere oeuvres stammen van nog levende auteurs dan wei van
auteurs van wie men de eerste titels nog bij hun leven had gepubli-
ceerd.

d Continuueit in de subgenres van het fictiesegment
Bij de indeling van titels binnen de fictie is een nader onderscheid
aan te brengen in vier subgeores: verhalend proza, tonee1, poezie en
een kleine restgroep van werken van gemengde aard. Het aandeel
van jeugdlectuur in het fonds is onbetekenend. Binnen de fictie
domineert het verhalend proza sterk. Niettemin spelen poezie en
vooral tonee1 binnen het fonds een zekere rol.
Analyseren we ten eerste het subgeore poezie (Nederlands en

vertaald werk), dan blijkt dit 55 titels (7% van het hele fondsseg-
ment) te omvatten, waarvan viervijfde van de hand van Nederlandse
auteurs is. Het zwaartepunt van dit subgenre ligt kort voor de Eerste
Wereldoorlog; na 1920 verschijnen er nauwelijks nog dichtbundels.
Onder de series kent het fonds een exclusieve poeziereeks (de Keur-
boekjes, 19II-13), die echter onbetekenend blijft. Oeuvres van
enige substantie bouwen aIleen Helene Swarth (zes titels tussen 1909
en 1929) en Nico van Suchtelen (vier titels tussen 19II en 1930) op.
Onder de andere Nederlandse dichters brengen maar weinigen het
tot meer dan een bundel, en de gemaakte keuzen onder buitenland-
se auteurs zijn steeds eenmalig.



H. Ibsen
1828-1906
Ch. Dickens
1812-1870

L.Tolstoj
1828-1910
J. Moliere
1622-1673
Fr. Hebbel
1813-1863
W. Shakespeare
1564-1616
H. G. Wells
1866-1946
Dante Alighieri
1265-1321
J. en W. Grimm
1785/86-1863/59
I. Toergenjew
1818-1883
Sophocles
49b-406 v .Chr.
G. Hauptmann
1862-1946
N. Gogol
1809-1852
W. v. Goethe
1749-1832
E. Zahn
1867-1952

19IO 1931 1939

11-1-1
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1-51
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II--------------------- 11-1
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G. B. Shaw
1856-195°

Edg. A. Poe
1809-1849

A. Schnitzler
1862- 193 1

A. Latzko
[876-[943

H. Unger
1891-

J. Wassermann
[873-1934

L. Pirandello
[867-1936

S. Zweig
[881-1942

S. Undset
[882-1949

R. Kipling
1865-1936

M. Sjolochow
1905-1984

K. Hamsun
1859-1952

1910
2-114------------------3

1924 1931 1939

1--2:-------------------

1-1------------------~3
------------1-1-1

11-----1

1-1--1-1

2-1

III 2

1-51

12

2-2

III

Diagram G. Omvang en looptijd van oeuvres van vertaalde fictieauteurs
met 3 of meer titels bij de Wereldbibliotheek, 1905-1939·
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De WB brengt in totaal 175 toneelstukken (22% van de fictie); hier
is het aandeel buitenlands werk echter vee] groter; het weegt bijna
op tegen de oorspronkelijk Nederlandse stukken. In de Tooneelbi-
bliotheek (1910- 1920, met enkele aanvullingen tot 1926) zijn 79 van
deze titels samengebracht. De uitgeverij motiveert de start van deze
reeks met de constatering dat er in Nederland nog steeds een markt
bestaat voor toneelstukken, mits het gaat om stukken die ook wor-
den gespeeld. 217 Een groot aantal van de toneeluitgaven wordt in het
kader van het Winterwerk van de uitgeverij voor de eigen abonnees
en andere belangsteUenden opgevoerd. Een andere reden voor het
opzetten van een afzonderlijke toneelreeks is, dat de abonnees van
de Jaargangen van de WB niet met al te veel toneelwerken kunnen
worden overspoeld. In Tabel 7 zijn de tien grootste toneeloeuvres
op een rij gezet.

Tabel7 Auteurs met vier of meer toneelwerken in het we-fonds

naam aantal periode
J. van den Vondel 25 1908-1914
en Verzameld Werk 10delen 1927-1937
J. Simons-Mees 18 1906-1933
H. Heijermans 9 1911-1921
W. Shakespeare 8 1906-1924
G. B. Shaw 8 1908-1912
W. v. Goethe 5 1908-1920
W.Schiirmann 5 1911-1913
Sophocles 5 1907-1933
H. Ibsen 4 1905-1910
H. Teirlinck 4 1922-1938

Ook in het subgenre toneel treedt een verjonging op: het enige
grotere oeuvre dat na de Eerste Wereldoorlog nog wordt aangevat
(Teirlinck) is dat van een levende auteur. Dit fondssegment is, naar
absolute omvang en naar substantiele oeuvres, van betekenis tot het
begin van de jaren twintig. Dan heeft de Tooneelbibliotheek haar
bloeitijd gehad en verschijnen er ook daarbuiten nauwelijks nog
nieuwe titels. Vanaf dit moment (mede gelet op de ontwikkeling van
het subgenre poezie) staat fictie voor de WB nagenoeg voor verha-
lend proza. In het licht van de bevindingen uit eerdere paragrafen
houdt een en ander in, dat na de Eerste Wereldoorlog, wanneer de
uitgave van de klassieken uit de wereldliteratuur op een laag pitje
komt staan, er eveneens een versmalling naar subgenres optreedt.
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e Continuiteit in de subgenres van het non-fictiesegment
In de Diagrammen B, C en D was te zien dat het aandeel van
non-fictietitels in het we-fonds in de loop der jaren sterk wisselde.
De Nederlandstalige auteurs en de levende auteurs bleken daarin de
overhand te hebben. In het segment treden relatief weinig auteurs
naar voren met grote oeuvres. In hoeverre scheppen series enige
duurzaamheid binnen dit fondsgedeelte? In de Volksbibliotheek
brengt de uitgever gedurende zeven jaar werkjes met elementaire
informatie en praktische adviezen op een groot aantal terreinen
(gezondheid, huishouden, huur- en arbeidsrecht, doe-het-zelf, op-
voeding enzovoort). Daamaast is er de langer lopende reeks van de
meer gedegen Handboekjes. Als bouwstenen voor een elementaire
algemene ontwikkeling geven ze inleidingen op verschillende gebie-
den (waaronder godsdienst, pedagogie, kunst, politiek). Weten-
schappelijke werken van inleidende aard op uiteenlopende ter-
reinen brengt de Encyclopaedie in Monografieen (later de Encyclo-
paedie van de Wereldbibliotheek geheten). Reeksen in specifieke
disciplines zijn de Vakbibliotheek (toegepaste techniek), de Biblio-
theek voor Sociale en Bedrijfswetenschappen, en de reeks Van
Reizen en Trekken.

Is er nu binnen het hele segment sprake van een duurzame keuze
van boeksoorten door de WB?Om dit te onderzoeken is op basis van
de indeling in de ws-catalogus een groot aantal non-fictierubrieken
geinventariseerd, gecombineerd tot achttien subgenres. Vier sub-
genres (taal- en letterkunde; kunst en muziek; wijsbegeerte; wis-
kunde, natuurwetenschappen en toegepaste techniek) voeren de
ranglijst aan met meer dan 45 titels. Er is voorts een middengroep
van 26-33 titels in de subgenres land- en volkenkunde; godsdienst;
autobiografie; spel, handenarbeid en huishouden; geneeskunde, ge-
zondheid en sport; geschiedenis en opvoeding. Op de derde plaats
komt een restgroep met minder dan 20 titels. In hoofdstuk 2. I is ter
sprake gekomen, hoe de WBmede door differentiatie in het non-
fictiefonds het principe van 'voor elk wat wils' gestalte wilde geven.
De spreiding over het grote aantal gebieden (er zijn I I subgenres
met meer dan 25 titels) en het systeem van de verschillende niveaus
(in de drie bovengenoemde reeksen) bevestigen dit. Gelet op de
continuiteit springt van de vier koplopers de rubriek wiskunde, na-
tuurwetenschappen en toegepaste techniek er uit als een betrekke-
lijk kortlopende. Deze is vooral geconcentreerd in de Vakbiblio-
theek uit de jaren twintig. De andere drie grote subgenres blijken
echter door de jaren heen een zeer gelijkmatige en duurzame bij-
drage aan het fondssegment te leveren, zonder dat een ervan domi-
nant wordt. De uitgever wedt dus in dit fondssegment gedurende
langere tijd op vee! paarden tegelijk,
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2.3 CONTINUITEIT EN ECONOMISCHE OVERWEGINGEN

In hoofdstuk 1 is de vraag aangeroerd naar de invloed van econo-
mischeoverwegingen op het uitgavenbeleid van uitgeverijen. We
bespraken in dat verband twee bestaande, extreme visies. Aan de
ene kant de voorstelling dat de uitgever primair cultuurdrager is,
voor wie eeonomische overwegingen seeundair of zelfs geheel onbe-
tekenend zijn. Aan de andere kant de opvatting dat voor de uitgever
aileen het economisehe gewin telt. Beide voorstellingen zijn onge-
nuaneeerd. De vraag rijst, of op basis van empiriseh fondsonderzoek
een seherper en daarmee realistischer beeld is te geven van de in-
vloed van eeonomische motieven op het beleid. Zo zou bij voor-
beeld kunnen worden verduidelijkt op welke wijze een uitgeverij
interne subsidiering toepast.

In het voorgaande kwamen we al enkele aanwijzingen tegen om-
trent de vraag die het ws-aanbod ontmoette en de mate waarin de
uitgeverij die vraag al dan niet bonoreerde. De uitgaven van klas-
sieken uit de wereldliteratuur bleek na de Eerste Wereldoorlog te
worden getemperd ten gunste van de Nederlandstalige 'levende'
fictie en binnen het fietiesegment bleek een versmalling naar sub-
genres op te treden. De Diagrammen B, C en D gaven aanwijzingen
over substantiele wijzigingen in het uitgavenbeleid naar de hoofd-
segmenten van het ws-fonds. Om een duidelijker beeld te krijgen
van de relatie tussen enerzijds de vraag naar/het succes van uiteen-
lopende typen titels (gemeten naar herdrukken en oplagen) en
anderzijds het voorkomen daarvan in het fonds, is opnieuw een
nadere analyse gemaakt. Hiervoor is bet fonds in vieren verdeeld:
non-fietie, vertaalde fietie, Nederlandstalige fictie van overleden en
Nederlandse fietie van levende auteurs. Deze fondsgedeelten zijn op
drie aspeeten onderzoeht. Hoe ligt de relatie tussen verkoopsucces
(aantal herdrukken) en type auteursoeuvre? Is er een verband tus-
sen verkoopsueees en boeksoort? In hoeverre worden ten slotte
titels op grond van verkoopsueees leverbaar gebouden? Aangaande
het verkoopsueees is bij de analyse ondersebeid gemaakt tussen
titels die tot bet einde van de onderzoehte periode een, twee of drie
drukken realiseren, en titels die het tot vier of meer drukken bren-
gen. Van de laatste zijn er in het hele we-fonds van 1905-1939 in
totaal 117; hieronder zijn ze kortheidshalve ook aangeduid als 'sel-
lers'. Daarnaast is het reeds eerder gehanteerde onderseheid aange-
houden tussen kleine (een tot drie titels) en grote auteursoeuvres
(vier of meer titels).
We onderzoeken aangaande de relatie tussen herdrukken en

auteursoeuvre ten eerste de non-fietie. In de Tabellen 2 en 4 zagen



we dat dit segment (Nederlands en vertaald) in zijn geheel weinig
grote oeuvres, maar ook weinig herdrukken telt. Er zijn met name
weinig titels met vier of meer drukken, en deze komen van de hand
van zeven auteurs (van de 350 uit dit segment!). Van hen bouwen
aIleen Erasmus en de psycholoog G. Heymans grote oeuvres op.
Noch relatieve bestsellers als Marx' Kapitaal, noch boeken als
Albert Verwey's InLeiding tot de Nieuwe NederLandsche Dichtkunst
krijgen een vervolg van betekenis, evenmin als de individuele sue-
cestitels van de drie anderen. Kijken we omgekeerd naar de veertien
grote oeuvres in dit segment, dan blijken van deze auteurs aileen
Erasmus, Bakels, Heymans, Idzerda, d'Oliveira en Van Suchtelen
enige succestitels te voeren. Is. Querido aileen in het fictiegenre.
Maar van de helft van deze grote auteurs (waaronder het grootste
oeuvre van Leo Simons zelf) haalt geen enkele titel de vierde druk.
De conclusie met be trekking tot het segment non-fictie kan zijn, dat
er (naast het feit dat dit segment maar een beperkt aantal grote
oeuvres telt) geen verband is tussen het v66rkomen van grote
oeuvres en het hebben van succesvolle titels in die oeuvres.
Is er een relatie tussen omvang van een oeuvre en verkoopsucces

in de vertaaLde fictie't Hier leveren negentien auteurs een of meer
titels met vier of meer drukken. Van hen produceren slechts negen
min of meer grote oeuvres; als we de in Diagram G gehanteerde
norm van drie titels aanhouden, komt daar het oeuvre van Charles
Dickens bij. Wanneer we omgekeerd uitgaan van de achttien min of
meer grote oeuvres (27 oeuvres, als drie werken de ondergrens is),
dan leveren hiervan slechts 5 respectievelijk 8 auteurs enige succes-
titel. Er blijkt binnen de vertaalde fictie dus evenmin een verband te
bestaan tussen het levereu van goedlopende titels en het opbouwen
van een groot oeuvre. Auteurs van vaak herdrukte titels blijken om
en om wel, respectievelijk niet in staat te worden gesteld tot het
opbouwen van een groot oeuvre. Zo worden de individuele bestsel-
Iers van Jack London, Andre Malraux en Upton Sinclair niet opge-
volgd door andere titels van deze auteurs. Anderzijds gaat men met
een aantal niet-succesvolle auteurs door, ook al wordt geen enkele
titel in hun oeuvre een seller (Shakespeare, Shaw, gebr. Grimm,
Sophocles).
Nederlandse fictie van overleden auteurs (relatief ondergeschikt

in het fonds, met weinig grote oeuvres en weinig succesvolle titels)
telt acht auteurs van minstens een titel met vier of meer drukken.
Van hen realiseren Vondel, Multatuli, Erasmus en Bosboom-Tous-
saint grote oeuvres; Wolff en Deken, De Genestet, De School-
meester en Potgieter produceren slechts een of twee titel(s). Omge-
keerd telt dit fondsgedeelte geen andere grote oeuvres dan de vier
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genoemde (Multatuli telt de succesvolle Havelaar, Vorstenschool en
Duizend en eenige hoofdstukken over specialiteiten onder zijn in
totaal vijf titels; in het mamrnoetoeuvre van Vondel staan echter
drie succesvolle werken tegenover 24 niet of nauwelijks herdrukte
titels, en ook het Verzameld Werk is eenmalig). AI is het aantal
grote oeuvres alsook het aantal sellers voor dit fondsgedeelte als
geheel laag, toch dragen de auteurs die de ruimte voor een groot
oeuvre krijgen, er aile vier goedlopende titels aan bij. Er lijkt hier
wel enig verb and te bestaan tussen oeuvre-omvang en het verkoop-
succes van individuele werken.
Ten slotte de Nederlandse fictie van levende auteurs. Dit fondsge-

deelte levert bijna de helft van alle 117 ws-titels met vier of meer
drukken en domineert binnen de best verkopende titels. Het fonds-
gedeelte telt 23 auteurs van titels van vier of meer drukken. Van hen
dragen vijftien (77%) grote tot zeer grote oeuvres bij. Er blijkt met
name een sterk verband tussen de zeer grate oeuvres (Scharten-
Antink, Antink aIleen, Van Suchtelen, Claes en Querido) en de
groep absolute bestsellers van het fonds (acbt of meer drukken of
meer dan 20.000 verkochte exemplaren). Onder de auteurs van sue-
cesvolle titels wier oeuvre niet of nauwelijks wordt voortgezet zijn
Henriette Roland Holst, Pieter Endt (Ed. Coenraads), Ina Boudier-
Bakker, Marie Koenen en Johan de Meester. Kijken we omgekeerd
naar de grote oeuvres in dit segment (de 20 auteurs uit Diagram E),
dan blijken 15 auteurs (75%) titels van vier of meer drukken te
realiseren (oeuvres die ondanks bet uitbli jven van meerdere her-
drukken toch meer dan drie titels omvatten, komen van de band van
Leo Simons, 1. Eigenhuis, Helene Swarth, Marie Schmitz en J.
Walch). De conclusie luidt, dat er bij Nederlandstalige 'levende'
fictie wei een duidelijk verband bestaat tussen verkoopsucces en de
ruimte die een auteur in het fonds krijgt. Dit verband is nog sterker
bij de grootste auteursoeuvres en bij de uitgesproken bestsellers van
dit fondsdeel. De mamrnoet-oeuvres van Scharten en Antink, Van
Suchtelen, Claes en Querido leveren als bestsellers de Francesco
Campana-trilogie, de Nar in de Maremmen, Het geluk hangt als een
druiventrosch, Quia absurdum en De stille lach, De Witte en de
Jordaan-cyclus.
Vervolgens willen we onderzoeken, of er een relatie is tussen het

verkoopsucces van een boeksoort en de ruimte die deze in het fonds
krijgt. Diagram B liet zien welke verscbuivingen er absoluut, Dia-
gram C welke verscbuivingen er relatief optraden in het aandeel van
uiteenlopende boeksoorten in bet fonds. Kijken we om te beginnen
naar de non-fictie (Nederlands en vertaald), dan dient in herinne-
ring te worden gebracht dat er hierbinnen maar weinig sellers voor-



kwamen (negentien op de 550). Onder de 35 non-fictietitels uit de
beginperiode 1905-09 zijn er echter al negen die zich tot sellers
zullen ontwikkelen. In de aanvangsperiode lijkt er inderdaad een
relatie te bestaan tussen verkoopsucces en de ruimte binnen het
fonds. De sterke uitbreiding van non-fictie vanaf 19 JO (zie Diagram
B) is op de belofte van succes gebaseerd. In de jaren 1911-1913 zijn
er onder de nieuw verschenen non-fictietitels nog vijf die de vier
drukken zullen halen of overschrijden. Dit betekent, dat van de
negentien sellers in dit fondsgedeelte er veertien uitkomen in de
eerste negen jaar van de onderzochte periode. In de 26 jaar daarna
(tot 1940) brengt de WB maar liefst 448 nieuwe non-fictietitels, waar-
van er slechts vijf zich tot sellers ontwikkelen.

Nu zou men de tegenwerping kunnen maken, dat het hoge aan-
dee Isellers onder de vroege ws-titels nogal voor de hand ligt, omdat
die immers tot 1939 de meeste tijd hebben om de drie drukken te
overschrijden. Deze tegenwerping gaat bij nadere analyse echter
niet op, omdat bijna de helft van de sellers uit de aanvangsperiode
hun vierde druk al binnen 15 a 20 jaar en tweederde binnen 20 a 25
jaar haalt. In dit licht is het des te markanter dat er van 1915 tot 1929
zo weinig succesvolle titels aan het fonds worden toegevoegd. De
conclusie zou kunnen worden getrokken, dat er in de non-fictie niet
alleen in de beginperiode 1905-09 een relatie tussen verkoopsucces
en omvang van het segment bestaat, maar ook in de periode 1925-29
en 1930-34, zij het dan negatief. In de laatste gevallen wordt non-
fictie (als slecht lopende boeksoort) juist ingekrompen. Daar staat
tegenover dat de uitbreidingen, vanaf 1919 noch vanaf 1935 (zie
Diagram B), op enige belofte van succes zijn gebaseerd. Een en
ander betekent dat voor non-fictie aIleen in de beginperiode ervan
een relatie tussen omvang en verkoopsucces lijkt te bestaan. In geen
enkele peri ode waarin non-fictie een groot aandeel in de produktie
van nieuwe titels heeft, is er sprake van veel goedlopende titels. In
deze zin mist ook het aanhouden van dat grote aandeel (van 1915 tot
1929) elke grond.

In de vertaalde fictie ontwikkelen van de 344 titels er 30 zich tot
sellers. Vertaalde fictie zet in de beginperiode 1905-09 relatiefbreed
in met 86 titels, waaronder reeds IS van de latere sellers (in Diagram
G was te zien welke min of meer grote oeuvres uit de klassieken van
de wereldliteratuur al vanaf 1905-06 in dit fondsgedeelte werden
opgebouwd: Ibsen, Tolstoj, Moliere, Shakespeare). Van de vier
fondsgedeelten (zie Diagram B) uit de periode 1905-09 leverde dit
echter het laagste percentage aan veelbelovende titels. We zagen
hierboven al dat de WB de uitgaven van klassieken beperkt en de
voortzetting van de grote oeuvres vertraagt (Diagram G). Binnen de

159



vertaalde fictie als gebeel (1905-39) was bet percentage succestitels
in het eerste lustrum tocb bet boogste van alle perioden van vijf jaar.
Omdat er tot 1930 aIleen inkrimpingen optreden, lijkt er tot dat jaar
inderdaad een relatie tussen omvang en verkoopsucces te bestaan:
wat niet goed loopt, krijgt steeds minder ruimte. Maar in de jaren
dertig Iijkt die relatie weer verdwenen, omdat de uitbreidingen na
1930 geen grond bebben in een groter aantal sellers.
Onder de 83 titeIs van Nederlandstalige fictie van overleden

auteurs zijn er I I die zicb als sellers ontpoppen. Zes daarvan (Sara
Burgerhart, de Havelaar en Vorstenschool, Adam in ballingschap,
de verzamelde gedichten van De Scboolmeester en twee werken van
Potgieter) bevinden zich reeds onder de dertien titels van de periode
1905-09. Er Iijkt dus grond te bestaan voor de relatief forse uitbrei-
ding van deze fictie vanaf 1910. We zagen dat die vooral bestond in
een overdosis Von del kort voor de Eerste Wereldoorlog. Dit levert
echter zeer weinig nieuwe succestitels op (met uitzondering van de
Gijsbreght en Lucifer), en het fondsdeel wordt tot 1930 nauwelijks
nog aangevuld. Tot dat jaar lijkt de relatie tussen verkoopsucces en
omvang inderdaad te bestaan: de uitbreiding is gebaseerd op de
belofte van succes, de inkrimping op het uitblijven daarvan. De
uitbreidingen in de jaren dertig bebben echter geen grond in een
toenemend aantal sellers.

Ten slotte de Nederlandstalige fictie van levende auteurs. Van de
324 titels overscbrijden er 53 de drie drukken. Tien daarvan bevin-
den zich al onder de 29 titels uit het tijdvak 1905- 1909. De relatief
sterke uitbreiding vanaf 1910 lijkt gebaseerd op een reele belofte,
die bovendien wordt ingelost: de periode 1910- 1919 levert opoieuw
twintig sellers op. Opmerkelijk is nu, dat het fondsgedeelte tot 1924
nauwelijks wordt uitgebreid en tot 1929 zelfs ingekrompen, ondanks
het feit dat in de jaren twintig een even groot aantal oieuwe titels
zich aIs sellers manifesteert. In de jaren dertig daarentegen neemt
het aandeeI van nieuwe succestitels af, terwijl bet fondsgedeelte als
geheel wei wordt uitgebreid. Dit alles wil zeggen dat de relatie tus-
sen verkoopsucces en omvang hier wei in de beginperiode aanwezig
lijkt, maar niet in de latere tijdvakken. Wanneer het fondsgedeelte
in de jaren twintig veel sellers blijkt te tellen, wordt het inge-
krompen, en tegenover de aanhoudende uitbreiding na 1930 staan
slechts drie nieuwe succestitels (van Claes, Van Suchtelen en het
echtpaar Scharten-Antink).

Het derde punt waarop we de invloed van economiscbe overwe-
gingen op bet uitgavenbeleid willen onderzoeken, is het al dan niet
leverbaar houden van typen titels. In een uitgeverijfonds komen er
van jaar tot jaar niet aileen titels bij, er vallen ook titels af: de
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Leo Simons (1862- 1932). Uit: Ter herinnering aan Dr. Leo Simons, Amsterdam
1933·



CORRESPONDENTIE-BLAD

No. :I

UITGEGEVEN VOOR DE MIJ. VOOR GOEDE EN GOEDKOOPE LECTUUR

DOOR G. SCHREUDERS, AMSTERDAM
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H .. DE LOOPMARE ~
~ VAN DE WERELD·BIBLIOTHEEK ~
• CID • (1 X I I I I I I I I I I I X I I I X1I I I f) • aD •

15 AUGUSTUS 1910

• aD • <1111",,11 II IIIIII11I1I • aD •

INHOUD:
Onze Molil:re·verlalec (W.J. Wendel). met porlret.- GRIMM'S
SPROOI{JES IV lmet iIIustratie\. - FRANS MljNSSEN:
Over 'rooneet. - De Ploeg van I Augustus. - Het euunte-
vraagstuk opgelo.t (met illustratie van onze Stapelk.astjes).
_ Com,J!lcte. geordende lijst cneer uitgaven. - Advertenties;

~~~O:~ol:c~,:ri~f~l;io:b~:~~p:~~e';te~:fne~eN~~;p:!~nenhUis:
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NIEUWE NUMMERS (Nieuwe Jaargang):

W. B. 13:1.MOLIERE. De·Mlaantroop. Metrische
vertaling van W. J. Wen del.

f 0.20; 0.30; 0.40

W. B. 133/135.' 'GRIMM'S SPROOKJES. Vierde
en laatste verzameling; vertalint: M. van
V lot en. '- 14 1l1ustraties van M. en J.
Midderigh-Bokhorst.

fO.70 ;'0.8S_ In keurband f 1.30

N. B. XCI. FRANS MIJNSSEN. Over;Tooneel. IQ
f 0.:10; 0.30; 0,40
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UITGAAF DER MU. VOOR GOEDE Elf GOEDKOOPE

LECTUUR -:- AMSTERDAM. OVERTOOM ~30
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Wat is het doel van de Wereld·Bibliotheek?
Is het: 11.1de boeken uit heel de wereld bijeen-

brengen om ze uit te leenen? - N eenl
Is het: een aantal boeken heel de wereld rond

te sturen? - N sen!

Ret doel van de MAATSCRAPPIJ TOT BE-
VORDERING VAN GOEDE EN GOEDKOOPE

LECTUUR met haar

Wereld.Bibliotheek. Nederlandsche
Bib Ii0 the e k, B Ia u weB ib Ii0 the eke n z.
is: iedereen in staat te stellen zich geleidelijk
een eigen boekerij te uormen ; de beste werken der
wereldliteratuur uit te geven, zoo goedkoop en
smaakvol, dat men ze voor weinig geld kan
maken tot een lief bezit. Voor een betaling van
10 tot 25 cents per week kan men abonne zijn,
en krijgt dan 12 tot 24 werken per [aargang thuis.

Abonnement W.S.: Carton I 10.-, Linnen 112.50
(onderafdeeling) N. S.:

Carton t 5.20 Linnen t 7.50

"G eabo nne e r d z ijn 0p 0 n z e

WERELD=BIBLIOTHEEK
is deel hebben aan de Cultuur
van vrceger, heden en toekomst"

Annonce In L Tolstoi, Kaukasische verrellingen, Amsterdam
1913.



HISTORIE VAN MEJUFFROUW
SARA BURGERHART
UITGEGEVEN DOOR E. BEKKER, WED. OS.
WOLFF EN A. DEKEN (NIET VERT AAL T)

MET PORTRET VAN DE SCHRIJFSTERS
EN TWEE GRAVURES

INLEIDING EN AANTEEKENINGEN VAN

PRO F. 0 R. L. K NAP PER T

EERSTE DEEL
26.e- 30e DUIZENDT AL

Titelblad van de zevende druk van Sara Burgerhan (1919).



Het gebouw van de WB aan de Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam-Sloter-
dijk, in gebruik genomen in 1922.

De werkplaatsen in het ws-gebouw aan de Admiraal de Ruyterweg (1922).







Een titelpagina-ontwerp van Herman Hana uit 1922.



De leiding van de WB en de WBV bij de viering van het 25-jarig bestaan in 1930.
Op de eerste rij v.l.n.r.: Mr W. A. Mees, Dr P. Endt, mevr. J. A. Simons-Mees,
Dr L Simons, Wethouder Ed. Polak, Dr N. van Suchtelen, mevr. e. E. van
Suchtelen-v.d. Werff. Tweede rij: S. de Leeuw, Leo Frenkel, J. R. A. Schouten
(de eerste voorzitter der w.s.-Vereniging), J.e. Winterink, Joh. Jasper, mevr.
R. Endt. (wandportret) M. e. M. de Groot en Dr e. R. de Klerk.



ONZE NIEUWE BOEKHANDEL.
(Paleisstraat 43. Amsterdam.)

Op den dag der opening.

De boekhandel in de Amsterdamse Paleisstraat bij de opening in maart 1916. In
de deuropening staat F. M. Wibaut. Uit: De Notenkraker, 27 mei 1916.



N.V. ROEKHANDEL EN UlTGEVERS·MAATSCHAPPIJ
"ONTWIKKELING"

AMSTERDAM: Paleiaatraat 43 • Telefoon N.6243.
Dj e e e t Le r W. PLOEGER. C. 1624.

ROTTERDAM: Weat-Krui.kade 33.

Ing. G.b.

12.40 /2.75

.. 0.20

..0.70

.. 0.15

.. 0.75 .. 1.25

" 0.25
.. 0.15

.. 0.70 .. 1.-
.. 3.50

..0.10

.. 0.10

In de laahte weken verschenen:
A. W. IjZERMAN. De Weg der Beschaving .
R. KUYPER. Gereed voor de Socialistische Revolutie!
(2e druk)

H. J. HEGERAAT. De Onderwijsprograms der-
Onderwijzersvakvereenigingen

J. F. ANKERSMIT en F. M. WIBAUT. Het Soc.·Dem .
Gemeenteprogram toegelicht .

1. F. ANKERSMIT. Arbeicleralevens .
Mr. P. J. TROELSTRA. De politieke taak d~r Socia.
listische Internationale .

F. M. WIBAUT. De Internationale Confere ntie te Bern
J. E. W. DUIjS. Rood Zaandam (in 10.000 ex. uitverk.)
L.TILANUS en S.J. POTHClS. De nieuwe Gemeente-
huishouding en de Vrouw

J. H. SCHAPER. Gedenkboek.
H. J. HEGERAAT. Liederenbundel en II
HAHN. S. D. A. P.-speldje

Spoedig verschijnen:
J. VAN DEN TEMPEL. De Nederlandsche Vak-
beweging en haar T oekomst (voorrede van Henri
Polak). 2e druk . .. 2.90 .. 3.25

C. POTHUIS·SMIT. Van Olympe de Gouges tot
Clara Zetkin .. 0.70 .. 1.-

LUCIE SNOECK. Jan de Schippersjongen (het
nieuwste kinderboek uit de Bibliotheek ..Uit het
Leven". onder redactie van A. M. de jong, heerlijk
geillustreerd) .. 1.30 .. 1.70

Ter perae:
R. KUYPER, Marxistische Beschouwingen.
Mr. P. J. TROELSTRA. De Revolutie en de S. D. A. P.
F. M. WIBAUT. Economische bedrijfsorganisatie.
Meerdere uitgaven z ijn in voorbereiding.

Steunt onzen Boekhnndel en onzen Kantoorboekbandel, opdat aile
uitgaven spoedig het licht kunnen zien. AIle. verkrijgbaar. op aIle gebied.
uit binn~n- en buileniand, voor huis, VODr school. voor kantoor ~ romans
en studieboeken. vulpenhouders. achrijjrnach ines. kantoormeubelen.

Fondslijst 'Ontwikkeling' in Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en
twintig-iarig bestaan der SDAP in Nederland, Amsterdam 1919.



A. M. de long (1888-1943).



De Roode Auto waarmee de Filmdienst van het IvAO in de zomer van 1926
uitgaven van 'Ontwikkeling' verspreidde. Geheellinks op de foto Jef Last. Uit:
Het Volk. 15 juli 1926.



is het, dat er nog partijgenooten zij n, die hun boeken
niet bij den partij - boekhandel bestellen. Waarom?
De bestellingen worden aile zonder uitzondering met
de meeste zorg en vlugheid uitgevoerd.

ONZE WINKELS ZlJN GEVESTIGD TE

AMSTERDAM: HARTENSTRAAT 15
Telefoon 32600 (4 lijnen)

GRONINGEN: COEHOORNSINGEL 58
Telefoon 1093

DEN HAAG: PRINSEGRACHT 11
Telefoon 33993

LEEUWARDEN: NIEUWEBUREN 92
Telefoon 1884

UTRECHT: GANZENMARKT18
Telefoon 2123

ZAANDAM: WILHELMINASTRAAT 23
Telefoon 590

LEI DEN: HEERENGRACHT 32

N.V. ONTWIKKELING
HOOFDKANTOOR:AMSTERDAM

KEIZERSGRACHT 380 • TELEFOON 32600 (4 Iijnen)

Annonce van 'Ontwikkeling', in Arbeidersjaarboekje voor 1927.



Na-oorlogse foto van het gebouw van 'De Arbeiderspers' aan het Hekelveld
te Amsterdam, waar vanaf 1931 oak de boekenuitgeverij gevestigd was.
Uit: A. C. J. de Vrankrijker, Het wervende woord, Amsterdam 1950.



AFDEELINGSBESTUREN!
ONTWIKKELING'S
TOONEEL·BIBLIOTHEEK
bevat een serie goede tooneelstukies met propa-
gandistische strekking. Probeer eens met eigen
krachterr uw feest- of propaganda-avonden op
te luisteren. Gij zult er ongetwiifeld pleizier van
beleven. V raagt ons uitvoerig prospectus.

N. V. "De Arbeiderspers" - A'dam

BOEKEN ZIJN NIET DUUR
Hel bewijs hiervoor vindt gij in onze

N.V. DE ARBEIDERSPERS - AMSTERDAM

Voor het z e e r I n g e
be t;l rag van slechts
NEGEN GULDEN

per jaar leveren wlj U
ZES nOl\IANS

met cen omvang van
gemlddeld 240 pagtna's
per boek.
Vraagt eens ons rUk
gelllustreerd prospectus.

ALGEMEENE

ROMAN

EIBLIOTHEEK

ONTWIKKELING

Twee annonces van de AP, in resp. Arbeidersjaarboekje voor 1931 en Ar-
beidersjaarboekje voor 1933.



werken die uitverkocht, verramsjt of vernietigd zijn en niet meer
worden herdrukt. In hoeverre is er nu in het we-fonds sprake van
een duurzaam beleid in zake het Ieverbaar houden van titels, gelet
op de boeksoorten waartoe ze behoren? Er is een splitsing gemaakt
van het aan het einde van de bestudeerde periode (I939) leverbare
fonds in vier fondsgedeeIten: fictie Nederlands, fictie vertaald, non-
fictie Nederlands en non-fictie vertaald. De analyse wijst uit dat van
de I333 titels er eind 1939 nog 932 (dit is 71%) op voorraad worden
gehouden. Van de titels van voor 1930is dan nog bijna tweederde in
de fondslijst te vinden. De verhouding tussen gehandhaafde en ge-
schrapte werken blijkt voor aile vier fondsgedeelten verrassend ge-
lijkmatig. Van de ooit herdrukte werken wordt 80% leverbaar ge-
houden. Dit betekent dat van de afgevoerde titels de meeste (maar
niet aile) het bij een druk hebben gelaten, en omgekeerd dat het
bereiken van een herdruk niet het in het fonds blijven voorkomen
garandeert. De Nederlandse non-fictie ligt relatief het verst onder
dit gemiddelde van 80%. Hier is te denken aan het effect van enkele
succesvolle, maar aan de actualiteit gebonden titels. Kijken we naar
het leverbaar houden van de meer uitgesproken goedlopende titels
(vier of meer herdrukken), dan blijkt van die categorie echter bijna
90% tot in 1939in het fonds voor te komen.
Deze analyse wijst het volgende uit: de instroom in het we-fonds

naar de vier hoofdgroepen bleek (in de Diagrammen B, C en D)
flinke accentverschuivingen te vertonen. Maar dit geldt niet voor het
afvoeren van titels, dat immers gelijkmatig over deze vier groepen
verdeeld bleek. Boeksoorten die het slecht doen, worden dus niet
versneld weer geschrapt. Blijkt men tot 1939 over het hele fonds
gezien een betrekkelijk conserverend beleid te voeren (van de meer
dan tien jaar oude titels wordt het leeuwedeel nog bewaard), de
herdrukken worden in sterkere mate leverbaar gehouden, de vaak
(meer dan driemaal) herdrukte titels nog meer.
Welke conclusies zijn er nu te trekken omtrent de invloed van

economische overwegingen op het we-fonds, en welke aanwijzingen
geven de bovenstaande bevindingen over de interne subsidiering die
de uitgeverij toepaste? Wat het verband betreft tussen het verkoop-
succes van individuele titels en de gelegenheid die auteurs kregen
om in het fonds een oeuvre op te bouwen, bleek in de non-fictie en
Nederlandstalige fictie van overleden auteurs het aantal grote
oeuvres en het aantal bestsellers beperkt, en het verband tussen
beide nagenoeg afwezig. Bij de vertaalde fictie waren er meer grote
oeuvres, maar was er evenmin een verband tussen oeuvre-omvang
en verkoopsucces. De uitgever bleek in dit segment even vaak door
te gaan met succesvolle auteurs als met andere. Individueel succes-
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volle titels groeiden hier even vaak uit tot oeuvres als zij op zichzelf
bleven staan. Anders ligt het binnen de Nederlandstalige fictie van
levende auteurs. Hier bleek wei een verband tussen vaak herdrukte
titels en grote oeuvres te bestaan, in het bijzonder tussen de zeer
vaak herdrukte titels en de zeer grote oeuvres. Het gaat hier om het
fondsgedeelte met de meeste herdrukte titels en het grootste aan-
deel in de best verkopende titels. Tevens bleek dat men hier de vaak
herdrukte titels ook bij uitstek leverbaar hield. We konden al eerder
de conclusie trekken dat in het economisch dragende fondsgedeelte,
de Nederlandse 'levende' fictie, de grootste oeuvres van het WB-

fonds werden aangelegd. Daaraan is nu de bevinding toe te voegen,
dat men bij uitstek die auteurs laat d66rgaan, die succesvolle titels
bijdragen. Wat de interne subsidiering van het fonds betreft, geeft
dit aanwijzingen dat de goedlopende oeuvres van levende Neder-
landse fictie-auteurs de middelen leverden voor uitgaven in andere

I fondsgedeelten.
Wat kunnen we zeggen over de relatie tussen het verkoopsucces

van individuele titels en uitbreiding/inkrimping van de boeksoort?
Hier kwam een andere bevinding uit de bus. De accenten verschil-
den hier niet per fondsdeel, maar per periode. In de beginfase is het
verband er wei: de titels die zich in het eerste lustrum ontpoppen als
sellers, wijzen per fondsdeel de weg naar uitbreiding of inkrimping
in het tweede lustrum (meer non-fictie, meer Nederlandse fictie van
levende en overleden auteurs, minder vertaalde fictie). Men zou
kunnen stellen dat de WB in deze fase goed let op de signalen uit de
markt. Eigenaardig is overigens het hoge percentage van de toe-
komstige succestitels in deze aanloopperiode: 34% van aile sellers
wordt al in dit tijdvak (1905-19°9) uitgegeven. De WB heeft kenne-
Jijk in deze aanvangsperiode een gelukkige greep gedaan. Boven-
dien wordt in de eerste vijf jaar al de basis gelegd van meer dan de
helft van de grote oeuvres (zie Diagram E). We weerlegden al de
tegenwerping dat de meeste sellers vanzelfsprekend uit de begin-
periode stammen, omdat deze titels tot 1939het langst de tijd heb-
ben om de drie drukken te passeren; deze factor bleek geen door-
slaggevende rol te spelen.

Rond 1914ontstaat er echter een nieuwe situatie. De uitgebreide
fondsdelen maken zich niet waar. De relatieve uitbreiding van non-
fictietitels gaat echter door, zonder dat deze door veel herdrukken
wordt geschraagd; de Nederlandstalige 'levende' fictie daarentegen,
die wei wat belooft, gaat een relatief kleiner aandeelleveren. Vanaf
de jaren twintig raakt het verband tussen het aandeel van sellers en
de uitbreiding/inkrimping van nieuwe titels over de vier fondsdelen
nog verder zoek. We zagen al dat er onder het zeer grote aantal



non-fictietitels nauwelijks nieuwe sellers opdoken. Omgekeerd te-
kent de Nederlandse levende fictie zich steeds duidelijker af als de
economische ruggegraat van het gehele fonds. Om aan de vraag
naar modern Nederlands verhalend proza te voldoen, breidt de WB

de serie Nieuwe Romans uit van twee naar tien uitgaven per jaar, en
spant ze zich in om nieuwe auteurs aan te trekken. Opmerkelijk is
echter, dat men hier wei de goedlopende auteurs de ruimte geeft (en
de zeer goed lopende auteurs zeer veel ruimte) , maar dat dit niet
geldt voor het fondsdeel (de boeksoort) als zodanig: dat blijft onge-
veer geJijk tot 1925 en krimpt daarna zelfs in. Een kleine groep van
produktieve en goedverkopende auteurs gaat dit (dragende) fonds-
deel schragen: het echtpaar Scharten-Antink, Margot Antink indivi-
dueel, Van Suchtelen, mevrouw Simons-Mees en Querido. Dit
houdt in dat de interne subsidiering van andere fondsgedeelten van-
uit dit segment steeds meer onder druk komt te staan.

3 CONCLUSIES

3.1 DE WB ALS UITGEVERIJBEDRIJF

Het onderzoek naar de grondslagen en ideologische orientatie van
de WB bracht de verwantschap aan het licht van het ws-initiatief met
bredere ideeen van rond de eeuwwisseling over sociale en culturele
hervormingen, die (vooral door meer staatsbemoeiing en regel-
geving) geleidelijk de uitwassen van het kapitalisme moesten inper-
ken zonder dit systeem zelf per se op te heffen. Met de sociale en
politieke emancipatie zou er een culturele verheffing van de volks-
massa moeten plaatsvinden. Deze opvattingen leefden in een kring
die zich uitstrekte van sociaal-voelende en hervormingsgezinde
voorrnannen uit handel en industrie, progressief-liberale intellec-
tuelen en academici, tot de sociaal-democraten. Aanvankelijk
rekruteerde de WB uit deze milieus haar geldschieters, haar leiding-
gevende krachten en haar auteurs van het eerste uur. Het was ook in
deze kringen dat de uitgeverij naar bondgenoten bij haar streven
zocht. Uiteindelijk bleek de WB haar continuiteit als bedrijf aIleen
veilig te kunnen stellen met behulp van blijvende steun uit vooruit-
strevende handels- en bankkringen. Materieel was het ws-initiatief
dus ongetwijfeld schatplichtig aan het progressief-liberale milieu.
We zullen nagaan in hoeverre dit ook in ideele zin het geval was:
werkte een en ander door in het programma van de uitgeverij of in
haar scholingsconcept? Ondanks de verwantschap met het progres-
sief-liberale milieu en gedachtengoed was de uitgeverij in formele



zin onafhankelijk van enige partij of verenigiog. We zageo dat Leo
Simons uiteindelijk afzag van eeo formule, waarin de zeggeoscbap
over de ondememing werd gedeeld met aodere instellingeo op bet
gebied van de volksootwikkeliog. De zelfstaodige NV die hij opricht,
wordt bestempeld als eeo (in vergelijking met andere uitgeverijen)
gewone commerciele ondememiog. Tegelijk beet ze daar weer van
te verschillen door de maximumgrens die er aao bet eveotuele divi-
dend is gesteld, waardoor Simons spreekt van eeo semi-kapitalis-
tisch bedrijf. De directie stippelt voorts autonoom eeo uitgaveo- en
spreidingsbeleid uit. Bij baar streven oaar culturele verbeffing van
bet volk tracbt ze wei andere organisaties in te scbakelen met een
massale aanbang onder het potentiele ws-publiek, maar zonder for-
meel enige zeggenschap over haar initiatief uit handen te geven.
Ook de inspraak die de uitgeverij via de Wereldbibliotheek-Ver-
eeniging aan haar lezers zei te geveo, was onbeduidend.

Leidt het streven tot 'democratiseering van het boek' dus niet tot
deling van de zeggenschap over het uitgeverijbeleid, in de praktijk
van Simons' nogal autocratiscb getinte leiding is alles gericht op de
opbouw van een professionele uitgeverij die zich kan meten met de
concurrentie. Wanneer pogingen tot samenwerking met een geves-
tigde uitgever (Van Dishoeck) en een goed io de boekhandel inge-
voerde uitgever (Schreuders) afspringen, tracht Simons op andere
wijze de benodigde competeoties te vergaren. Men zou kuoneo zeg-
gen dat dit gelukt is, gezien de breedte eo aard van het fonds en het
succes van de titels. Bij de aequisitie van maouseripten voIgt de WB

het patroon van de reguliere uitgeverij, en is ze aangewezen op een
markt waar ook de coneurrentie aetief is. We komen in de bevin-
dingen met betrekking tot bet fonds (die we hieronder afzonderlijk
samenvatten) terug op de moeilijkheden die de uitgeverij hierbij
ondervindt.

In hoofdstuk I is de vraag gesteld in hoeverre uitgeverijen door
het initieren, selecteren en combineren van titels hun foods actief
vormgeven. De bevindingen omtrent het we-fonds wijzen erop dat
ook de WB een aetief fondsbeleid voert. De organisatie van het
(immateriele eo materiele) produktieproces zelf blijkt niet af te wij-
ken van die van reguliere uitgeverijen. De redactie zorgt voor de
manuscriptbewerking en trekt exteme deskundigen aan als serie-
redacteuren en vertalers. De ambachtelijk georganiseerde tech-
nische en praktische kant van de boekeoproduktie wordt in eerste
instantie (met de oprichting van eigen werkplaatsen) het eigen be-
drijf binnengehaald, later weer meer uitbesteed. Wat de verhouding
tot de vakgenoten io de braoche aangaat, zagen we dat de WB aan-
vankelijk in uitgeverskringen veel verzet oproept, en de eerste



twaalf jaar van haar bestaan buiten de Uitgeversbond gehouden
wordt. Ook binnen de VBBB klinken bezwaren van uitgeverszijde
door. Maar de uitgevers slagen er niet in om de boekhandel tot een
boycot van ws-boeken te bewegen, en Simons verkrijgt niet aIleen
de noodzakelijke erkenning door de VBBB, maar ook het lidmaat-
schap ervan.
Vanaf omstreeks de Eerste Wereldoorlog heeft de WB alom ingang
gevonden in de boekhandel, en wordt zij bovendien (naar eigen
zeggen) door andere uitgevers op grate schaal met goedkope series
geimiteerd. Afgezien van het incidentele uitgeversgemor over on-
eerlijke concurrentie is de Maatschappij vanaf de jaren twintig een
binnen en buiten de brancheorganisaties geaccepteerde onderne-
ming, die zich in de Uitgeversbond en de VBBB (ondanks enkele
wrijvingen over de ws-formule) als actief lid opstelt. We zagen dat
de Wereldbibliotheek van haar kant aIle belang had bij een goede
verstandhouding met andere uitgeverijen en met de boekhandel.
Ondanks de abonnementenformule en de rechtstreekse verkoop per
post is de boekhandel steeds een onmisbaar afzetkanaal geweest.
Ook wanneer vanaf de jaren twintig de boekententoonstelling en
het abonnement-nieuwe-stijl een hoge vlucht nemen, blijft de boek-
handel essentieel voor het pousseren van het nieuwe boek.

In hoofdstuk I stipten we tevens in de paragraaf over de cultuur-
industrie de dynamiek aan waarmee een uitgeverij als bedrijf op de
markt moet opereren. Bij de vooroorlogse Wereldbibliotheek doet
zich op dit punt een opmerkelijke paradox voor: ze dient zich aan als
een niet-liefdadige, commerciele instelling, die echter niet op onbe-
perkte winstmaximalisatie uit is (het zogenoemde semi-kapitalis-
tische bedrijf). De culturele taak van volksopvoeding zou de voor-
rang hebben. Deze culturele taak wordt echter juist nagestreefd
door zoveel mogelijk de speelruimte te benutten, die de vrije markt-
economie biedt. Zoals we zagen keerde de WB zich tegen het uit-
geversgebruik om titels van collega-uitgevers die inmiddels vrij van
auteursrecht waren, onaangeroerd te laten (de Sara Burgerhart-
affaire). Simons verzet zich ertegen dat het boek duur en het lezend
publiek klein en exclusief wordt gehouden. Aileen lagere boeken-
prijzen kunnen naar zijn idee tot de uitbreiding van het lezers-
publiek leiden die het yak als geheel een nieuwe impuls kan geven.
Aan de boekhandel adviseert Simons over te gaan op modernere en
efficientere method en van bedrijfsvoering en zich veel wervender op
te stellen. Met zijn idee van de Open Boekwinkel als historische
voorloper van de moderne inloopboekhandel geeft hij aan hoe de
sociale drempel kan worden verlaagd. Op grate schaal reclame
maken voor boeken is voor de Eerste Wereldoorlog nog enigszins



taboe. De WB is niet de uitvindster van de massale boekreclame,
maar maakt er wei veelvuldig gebruik van. Ook door actief haar
potentiele lezersgroepen op te zoeken introduceert ze in het tradi-
tioneel behoudende boekenvak een modeme, commerciele aanpak.

3.2 HET SCHOLINGSCONCEPT VAN DE WB

Hoe geeft de uitgeverij haar streven tot 'democratiseering van het
boek' gestalte? Het lijkt raadzaam om haar opvattingen over de
culturele en letterkundige opvoeding van haar lezers niet aileen in
de openlijk geproclameerde beginselen uit de aanvangsperiode te
zoeken, maar evenzeer in de feitelijke praktijk. Verklaringen van de
uitgeverij over haar beleid zijn daamaast niet aileen op ideele begin-
selen gestoeld, maar dienen soms ook als legitimatie achteraf van de
praktijk. Tot welke culturele keuzen leidt het gehanteerde scho-
lingsconcept? De idee Ie band met het progressief-liberale gedach-
tengoed impliceert geen dwingende keuze voor uitgaven in deze
traditie, met uitsluiting van andere levens- of wereldbeschouwingen.
Vooruitstrevend-liberaal is Simons vooral in ruimere zin, door zijn
adagium 'aile vensters open', dat alle richtingen aan bod wil laten
komen. In het fonds moeten de nieuwe lezers een staalkaart van
geestelijke en culturele stromingen aantreffen, op basis waarvan ze
vrijelijk kunnen kiezen en vergelijken. Dit gevarieerde aanbod staat
op zijn beurt in dienst van de culturele verheffing die onmisbaar is
om als volwaardig staatsburger van het algemeen stem- en kiesrecht
te kunnen profiteren, nu dit voor de deur staat. Deze verheffings-
gedachte is sterk individueel gericht en gaat van een achterstand uit
(als richtlijn dient de culture le en algemene ontwikkeling van de
elite). In het aanbod dat de WB voor deze inhaalmanoeuvre levert, is
de algemene ontwikkeling voor de massa op minstens vier terreinen
ingevuld: oudere meesterwerken van de Nederlandse en wereldlite-
ratuur; een gevarieerd aanbod uit en over de mode me literatuur en
andere kunstvorrnen; geschriften die exemplarisch zijn voor uiteen-
lopende levensbeschouwingen en inleidingen in verschillende disci-
plines. Kortweg zou de aanpak kunnen worden samengevat als dis-
tributie en popularisering van het gevestigde cultuurgoed.

Het scholingsconcept is niet alleen af te lezen aan de culture le
keuzen die er voor het fonds worden gemaakt, het blijkt ook uit de
pedagogische aanpak, waarmee dat fonds bij de beoogde nieuwe
lezers wordt gebracht. De WB geeft er zich rekenschap van dat die
potentiele lezers zowel wat betreft literatuur en andere kunsten als
op andere gebieden een ondergrond missen. Het abonnementen-
systeem heeft in de ws-formule niet aileen het voordeel dat het de
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boeken goedkoper maakt en de lezers met regelmaat van nieuwe
lectuur voorziet, maar ook dat het hun de keuze uit het totale boe-
kenaanbod uit handen neemt. We zagen eerder dat de WB tal van
uitgaven toelicht en van voetnoten en nawoorden voorziet. Bij veel
fictiewerken (vooral de oudere) wordt uitleg gegeven over de
auteur, de plaats van het werk in een genre of stroming of in het
gebeel van de literatuurgeschiedenis. We noemden hier al Simons'
pedagogische inspanningen, zoals zijn Brieven over boeken, waarin
elementaire letterkundige begrippen voor leken werden verklaard,
de in moeilijkheid opklimmende Arbeidersjaarreeksen, zijn lezingen
(bij voorbeeld voor volksuniversiteiten) en zijn essays. Ook de
diverse ws-tijdschriften voor uiteenlopende publieksgroepen bieden
niet aIleen plaats aan voorpublikaties uit wn-boeken, maar ook aan
letterkundige inleidingen en toelichtingen. Simons hecbt zelf voor
de letterkundige opvoeding van de ws-lezers bijzondere waarde aan
literaire kritieken en aan de lectuur van de grote 'voorbeeld'auteurs
(Vondel!), die dan ook in ruime mate in bet fonds voorkomen. In
het non-fictiesegment zijn enkele grote series illustratief voor het
streven naar een hogere algemene ontwikkeling en naar populari-
sering van de wetenschappen: de Encyclopaedie in Monografieen als
verzameling inleidingen in tal van deeldisciplines; de Handboekjes
voor de algemene ontwikkeling in brede zin, en de Volksbibliotheek
met wenken en wetenswaardigheden op allerlei terreinen van het
praktische leven.
Letten we in zake het scholingsconcept, na de culturele keuzen en

de pedagogische aanpak, ten derde op de spreidingsstrategie die de
WB kiest, dan blijkt het van belang dat men samenwerking nastreeft
met allerlei andere instellingen voor volksontwikkeling (de volks-
universiteiten, het 'Nut', de Centrale Vereeniging voor Openbare
Leeszalen en Bibliotheken, het Instituut voor Arbeidersontwikke-
ling). Deze samenwerking wordt vergemakkelijkt door het feit dat
de WB niet met een sterk gekleurde culture Ie selectie komt en haar
aanbod onder een zo breed mogelijke noerner tracht te brengen.
Wanneer in de jaren twintig en dertig de verzuiling doorzet, is er
echter in dit opzicht een oms lag bespeurbaar. Het brede palet is er
niet meer zozeer om het individu te helpen in zijn alzijdige geeste-
lijke ontwikkeling tot volgroeid staatsburger; eerder maakt dit het
binnen de afzonderlijke levensbeschouwelijke richtingen eenieder
mogelijk om uit de ws-fondslijst iets van zijn of haar gading te
halen. Ook de verbinding tussen de culturele en de sociale emanci-
patie van de doelgroep wordt dan in de propaganda afgezwakt.
Simons had in de aanvangsjaren nog wei het verband gelegd (zij het
op algemeen niveau) tussen culturele ontwikkeling enerzijds en een



hoger welvaartspeil, betere woon- en werkomstandigheden, kortere
werktijden en dergelijke anderzijds. Wanneer de WB vanaf de
tweede helft van de jaren twintig propaganda gaat maken onder
vakverenigingen en afdelingen van IV AO en VARA, worden de leden
daarvan niet zozeer collectief, bij voorbeeld als vakbondsleden, aan-
gesproken, maar veeleer als individuele potentiele consumenten van
het ws-boek. De organisaties die zich inzetten voor de socia Ie eman-
cipatie van het volk, vorrnen een dankbaar wervingsterrein voor de
WB, zonder dat ze zich aan enige afzonderlijke organisatie bindt.

3.3 HET FONDS: PROFIEL EN CONTINUITEIT

De kwantitatieve analyses in de voorgaande paragrafen leverden
een reeks gegevens op over het profiel van het we-fonds en de
veranderingen daarin. Het fonds telde over de hele peri ode 1905-
1939 in totaal 1333titels. In die jaren traden verschuivingen op naar
boeksoorten en fondssegmenten. Hierin zien we uitgedrukt hoe de
WB zoekt naar een evenwicht tussen haar eigen doelstellingen, de
vraag van de lezers en de beschikbaarheid van manuscripten. De
uitgeverij zette in 1905 tamelijk breed in, met een titelaanbod waar-
in fictie domineerde en de belofte van Simons' oprichtingsprogram-
rna werd nagekomen: klassieken van de wereldliteratuur, oudere
Nederlandse literatuur en een gevarieerd non-fietie-aanbod. Na de
Eerste Wereldoorlog bleken de accenten in de uitgave van nieuwe
titels te verschuiven: meer non-fietie, recentere titels (en meer
levende auteurs) en meer oorspronkeJijk Nederlands werk. Vanaf
ca. 1930 bewogen zich deze ontwikkelingen weer meer in omge-
keerde richting. Een van de uitgangspunten van de fondsanalyse was
het vermoeden, dat de uitgeverij omwille van de continuiteit het
fonds aetief vormgeeft en bijstuurt. Twee bevindingen bevestigen
dat vermoeden. Ten eerste bleken de verschillende aceenten en de
onderlinge verhoudingen in het fonds van relatief duurzame aard.
Men springt bij de fondsvorming niet van de hak op de tak, laat niet
van jaar tot jaar sterke fluctuaties (naar boeksoorten en auteurstypen)
toe, maar kiest op de korte en middellange terrnijn voor een betrek-
kelijk geleidelijke ontwikkeling. Voor de hele periode van 35 jaar
zijn er slechts twee in dit verband als substantieel op te vatten koers-
wijzigingen gesignaleerd. Een tweede aanwijzing voor die actieve
fondsvorming was, dat economische overwegingen een systema-
tische invloed hadden op de beslissingen tot nieuwe uitgaven. De
uitbreiding of inkrimping van de verschillende fondsdelen na de
aanloopperiode bleek nauw samen te hangen met het voorkomen
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van sellers in die delen. Het lijkt erop dat de uitgeverij in dit stadium
goed op de signalen van de markt let. We zagen dat dit rond de
Eerste Wereldoorlog leidde tot een koersverlegging naar minder
vertaalde fictie (in het bijzonder minder klassieken), naar meer non-
fictie en meer oorspronkelijk Nederlandse fictie van levende
auteurs. Geleidelijk ontwikkeIt dit laatste boektype zich tot het in
economisch opzicht dragende dee 1 van het we-fonds. Deze trend
gaat niet aIleen samen met de vermindering van het aandeel van
Nederlandse fictie van overleden auteurs (waaronder de Nederland-
se klassieken), maar ook met een versmalling van subgenres (poezie
en toneel verdwijnen nagenoeg). De bevinding dat het moderne
verhalend proza van levende Nederlandse auteurs de kurk werd
waarop de WB dreef, was aanleiding om dit fondsdeel in het bij-
zander onder de loep te nemen.

De vermoedens uit hoofdstuk [ omtrent het belang van grote,
langlopende oeuvres voor een uitgeverijfonds bleken goeddeels te
worden bevestigd. De WB legt zich inderdaad toe op het vormen van
zulke grote oeuvres. Juist in dit meest lucratieve fondsdeel bouwt ze
de grootste en langstlopende oeuvres op, voor een deel van auteurs
die ze overwegend dan wei nagenoeg exc1usief aan zich weet te
binden. In dit opzicht streefde de WB dus daadwerkelijk de vorming
van een eigen auteursstal na. De analyse verduidelijkt ook hoe eco-
nomische overwegingen op de uitgeefbeslissingen inwerkten. In dit
dragende fondsdeellaat men bij uitstek die auteurs een oeuvre vor-
men, die sellers leveren, in het bijzonder hen die bestsellers bij-
dragen. Herdrukken houdt men daarbij bij uitstek leverbaar, met
name van de meest herdrukte titels. Een en ander werpt licht op de
interne subsidiering van de WB. In haar aanbod van modem Neder-
lands verhalend proza honoreert ze niet aileen de vraag hiernaar,
maar ook de vraag naar de meest lucratieve auteurs daarbinnen. De
betrekkelijk kleine groep van grote en veel herdrukken tellende
oeuvres levert de inkomsten die de uitbouw van andere fondsdelen
mogelijk maken. In die andere fondsdelen ontbrak de relatie tussen
grotere oeuvres en sellers. In de Nederlandse fictie van overleden
auteurs en in de vertaalde fictie gaat men door met auteurs die
sellers leveren en met auteurs die dat niet doen. De non-fictie telt
nagenoeg geen grote oeuvres, noch herdrukte titels, maar bereikt
toch een grote omvang.

In hoeverre is het vermoeden bevestigd dat de uitgeverij doelbe-
wust een bepaalde mix van boeksoorten en typen oeuvre in het
fonds brengt? In verschillende opzichten lijkt dit op te gaan. We
verwezen al enkele keren naar Bernard Grassets uitspraak over de
noodzaak jonge en nieuwe auteurs 'op te kweken' temidden van de



oudere en meer gevestigde schrijvers, in het Iicht van de continuiteit
van een uitgeverij. De analyse van de Nederlandse fictie van leven-
de auteurs wees op een opvallend stabiele verhouding in het fonds
tussen het aandeel van debutanten, 'bijna'-debutanten en auteurs
met enkele titeIs in druk enerzijds, en auteurs met grote oeuvres
achter zich anderzijds. Elke vijf jaar bracht de WBdrie a vier de-
buten van Nederlandse auteurs. Een opmerkelijk stabiele verhou-
ding bIeek er hier eveneens te bestaan tussen het aandeel van huis-
auteurs en dat van gastauteurs. Ook wat de binding van auteurs aan
de uitgeverij aangaat, lijkt de WBover langere tijd naar bepaalde
proporties te streven. De keuze voor betrekkelijk stabiele aandelen
van gastauteurs en van gevestigden door de jaren heen, heeft op
haar beurt te maken met het duurzame kwaliteitsaspect van het
ws-fonds. In het dragende fondsgedeelte brengt de uitgeverij per-
manent een substantieel aantal titels van auteurs die bij andere uit-
geverijen aI bebben gepubliceerd en daar soms grote tot zeer grote
oeuvres hebben opgebouwd. De WBpikt een graantje mee van de
reputatie van gevestigde auteurs als Heijermans, Couperus, Buysse,
Emants, De Meester, Van Schendel, Naeff, Boudier-Bakker. Over
aile fondsdelen gezien komt de breedte van het fonds het beeld van
kwaliteit ten goede: men heeft van alles wat en houdt uiteenlopende
boeksoorten aan. Wat de non-fictie aangaat, noemden we al het
grote aantal terreinen en de verschilIende niveaus van informatie. In
de fictie staan tegenover jongere of vertaalde onbekende schrijvers
de klassieken van de Nederlandse en wereldliteratuur, wier reputa-
ties de beeldvorming rond het gehele fonds beinvloeden. In baar
reclamemateriaal ruimt de uitgeverij veel plaats in voor de positieve
oordelen van recensenten en letterkundigen van naam over indivi-
duele WB-auteurs. Een duurzame mix in het fonds in economisch
opzicht bleek eveneens aanwijsbaar. De bovengeschetste praktijk
van interne subsidiering gaf hierover uitsluitsel. De uitgeverij is niet
afhankelijk van toevallige succestitels, maar slaagt erin een fonds-
deel tot kurk van het hele fonds te maken. De signalen van de markt
worden genuanceerd gevolgd: ze leiden niet tot een totale concen-
tratie op het succesvolle fondsdeel, maar worden evenmin gene-
geerd. Ook boeksoorten en fondsdelen die weinig of niets aan bet
economisch resultaat bijdragen, worden voortgezet.
De analyses van het ws-fonds hebben niet aileen gegevens opge-

leverd over de aanpak van de WBbij de fondsopbouw (op het punt
van het verwerven van grote oeuvres, de melange in het fonds en de
interne subsidiering). Ze hebben ook verduidelijkt op welke punten
er zich problem en zijn gaan voordoen. We spraken hierboven van
de gelukkige greep die de WBin de beginfase voor de uiteenlopende
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fondsdelen deed. Juist in de aanloopperiode werd het hoogste per-
centage sellers geteld van de hele onderzochte periode. Er zijn ver-
schillende oorzaken te noemen waarom de uitgever er niet in slaagt
dit succes vast te houden. De WB scoort hoog met de goedkope
uitgaven van klassieke Nederlandse fictiewerken die in het middel-
baar onderwijs gangbaar zijn (Max Havelaar, Gijsbreght, Sara Bur-
gerhart, De Schoolmeester). Maar deze voorraad titels is natuurlijk
niet onuitputtelijk. Daarnaast is te denken aan de navolging die de
WB gaandeweg ondervindt van andere uitgeverijen, en aan de con-
currentie op de manuscriptenmarkt. Juist wanneer de Nederlandse
levende fictie vervolgens in economisch opzicht een voortrekkersrol
krijgt, stokt na de Eerste Wereldoorlog de aanvulling hiervan met
grote, langlopende oeuvres. De uitgeverij laat wel voortdurend
nieuw talent debuteren, maar dit levert op den duur weinig op.
Auteurs die blijven publiceren en herdrukken realiseren zijn moei-
lijk vast te houden voor de WB. Ook de auteurs die voor hun eerste
wn-titel elders al een substantieel oeuvre hadden opgebouwd,
blijken nauwelijks binnen de ws-geledereu te kunnen worden ge-
houden. Wanneer in de jaren twintig de Nederlandse 'Ievende' fictie
voor de economische continuiteit cruciaal wordt, telt dit fondsdeel
slechts zeven auteurs van grote oeuvres, die overwegend of exclusief
aan de Wereldbibliotheek zijn gebonden: Van Hulzen, mevrouw
Simons-Mees, Simons, het echtpaar Scharten-Antink, Van Suchte-
len en Salomons.

In een eerdere paragraaf bespraken we de financiele crisis die de
uitgeverij in 1922-23 doormaakte. Men zou nu kunnen stellen dat er
daarnaast een verborgen crisis optrad, in de vorm van een stagna tie
van het dragende fondsdeel. Of, correcter: een stagnatie van de
vernieuwing en aanvulling (in de zin van Grasser). Deze stagnatie
wordt lange tijd gemaskeerd door het succes van de zittende, kleine
groep van huisauteurs. De onophoudelijke stroom herdrukken van
De Stille Lach, Francesco Campana, Het geluk hangt als een druiven-
trosch en andere succestitels, onttrekken het uitbIijven van ver-
nieuwing nog een tijdje aan het zicht. Het probleem wordt in volle
omvang duidelijk wanneer in het begin van de jaren dertig opnieuw
enkele grote oeuvres op hun einde lopen.

We zagen in het voorgaande ook de inspanningen in de jaren
twintig voor de acquisitie van modern Nederlands verhalend proza.
De uitgeverij beschikt niet zelf over een literair tijdschrift dat als
'kweekvijver' voor nieuwe auteurs kan fungeren. Als alternatief
roept ze de Wereldbibliotheek-Vereeniging uit tot rekruteringsge-
bied voor jong talent, en organiseert ze prijsvragen. De Roman-
prijsvraag van 1928 leidt wei tot enkele nieuwe uitgaven, maar levert



nauwelijks echte debutanten op, laat staan blijvend produktieve
auteurs. Hier doet zich de concurrentie van andere uitgevers ge-
voelen, evenals bij de auteurs van wie de WB individuele succestitels
weet te brengen (Johan de Meester, Marie Koenen, Henriette
Roland Holst, Ina Boudier-Bakker). De uitgeverij verliest voor de
uitgave van andere titels van deze auteurs de slag met de concurren-
tie. Aan de spraakmakende ontwikkelingen in de modeme Neder-
landse letterkunde die zich in de jaren dertig voordoen, heeft de WB
nauwelijks deel. Deze spelen zich af rond andere uitgeverijen en in
literaire tijdschriften als Groot-Nederland, De Vrije Bladen, De Stijl
en Forum. Als altematief voor de mankerende instroom van oor-
spronkelijk Nederlandse fictie richt de uitgeverij zich op Vlaamse
modeme auteurs en op modeme vertaalde fietie, deels uit 'exo-
tische' gebieden. In het licht van het na de Eerste Wereldoorlog
gegroeide continuiteitsmodel gaat het hier echter nauwelijks om
geli jkwaardige altematieven.

3.4 HET ECONOM1SCHE BEDRIJFSRESULTAAT

Bij het doen van uitspraken over het economische bedrijfsresultaat
van de WB zijn we gebonden aan de beperkingen van het materiaal
dat hierover DOgvoorhanden is, te weten de Jaarverslagen van de
Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur uit de periode
1905-1939. Deze bieden nadere informatie over omzetontwikkeling,
omzet en voorraad en winst- en verliesrekeoingen. Op die gegevens
is deze paragraaf gebaseerd. In voorgaande passages over de eco-
nomische grondslag van de WB zijn gegevens op een rij gezet over de
kapitaalsverschaffing en kapitaalsuitbreidingen in 1919, 1924 en
1935, in welke twee laatste gevallen de aaodeelhouders op een pre-
cair moment de WB te hulp moesten komen. Voor de hele periode is
bet sleutelprobleem aangestipt van de lage omloopsnelheid van het
vermogen: door de aard van produkt en produktie ligt het kapitaal
zeer lang vast in het bedrijf. In Tabel 8 zijn gegevens opgenomen
over de omzet aan boeken (1905-1939) in guldens (nominale bedra-
gen), in aantallen exernplaren per jaar en cumulatief in aantallen
exernplaren. Opmerkelijk in de omzetontwikkeling is, dat de omzet
in geld in de eerste vijftien jaar min of meer geleidelijk naar de
voorlopige top van zo'n twee ton in 1920klimt, maar de omzet in
exemplaren vanaf de beginjaren al tamelijk fors iozet. De gemiddel-
de afzet van een miljoen boeken per lustrum, die zich in de jaren
twintig aftekent, blijft ook in de jaren dertig op peil. Omdat dan de
omzetten in nominale bedragen wel dalen, moeten hier dus de prijs-
verlagingen voor individuele titels in die periode in het spel zijn.



In Diagram H zijn de ontwikkeling van de bruto-omzet aan boe-
ken en de voorraadontwikkeling (beide in nominale bedragen)
weergegeven, aan de hand van de jaarlijkse balans.

Tabel8 ws-omzetten (in f) per jaar; aantallen verkochte boeken

Jaar Bruto Netto Aantallen Aantallen
boeken p.j. cumulatief

1905-06 39.045 151.000
1906-07 41.512 129.570
1907-08 46.700218 375.000
1908-09 52.711 133.030
1909-10 53.741 128.611 637.871
1910-11 65.994 180.000
1911-12 73.892 150.487

+losse verk.
1912-13 76.210 203.698
1913-14 79.065 302.64721•
naj. '14 18.284
1915 82.572 179.968 1.432.000

+losse verk. (1.7.'15)
1.800.000
(dec. '15)

1916 106.712 246.600
1917 123.572 2.400.000

(eind'17)
1918 142.234 2.648.373

(eind'18)
1919 192.630
1920 206.543 177.940
1921 209.844 187.194
1922 177.955 180.815
1923 166.566 143.557 3.718.000

(eind '23)
1924 186.382 178.196220 159.732
1925 232.719 221.837 196.644
1926 270.857 247.756 208.766
1927 250.981 229.337 194.364
1928 276.957 248.908 208.138
1929 250.753 223.828 192.230
1930 239.581 214.078 226.987 4.992.930

(eind '30)
1931 237.965 209.555 235.829
IlJ32 194.705 171.824
1933 169.378 149.420
1934 166.473 145.350 5.906.139

(eind '34)
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Jaar Bruto Netto Aantallen Aantallen
boeken p.j. cumulatief

1935 149.518 131.07] 6.000.000
(mei '35)

1936 128.462 115.744
1937 102.237 92.859
1938 113.428 105.677
1939 100.252 93.592

De grafiek laat zien, dat in de eerste negen jaar de stijgende omzet
de eveneens oplopende voorraad nog de baas blijft. Het uitbreken
van de wereldoorlog tempert de optimistische verwachting, dat na
de afschri jving van de oprichtingskosten er langzaam een zekere
winst zal worden gemaakt en tot dividenduitkering kan worden
overgegaan. De terugslag van [9[4 wordt echter snel overwonnen,
en opnieuw blijft een stijgende omzet opwegen tegen de oplopende
voorraad. Met de omslag van 1919 raakt deze verhouding echter
voor het eerst zoek. We zagen dat het voortbestaan van de uitgeverij
aan het begin der jaren twintig alleen zeker gesteld kan worden door
een ingrijpende financiele reorganisatie. De voorraden schieten om-
hoog en de sanering van 1923-24 (met een versnelde afschrijving) is
noodzakelijk om een nieuw evenwicht tot stand te brengen. Na de
voorlopige topomzet van 1928 kruisen de lijnen elkaar echter weer:
de omzet neerwaarts, de voorraad opwaarts. (De situatie is nog
somberder dan het diagram aangeeft, omdat daarin niet de waarde
van de voorraad van de Vondeluitgave is opgenomen.) De omzet zal
tot en met 1939 bijna uitsluitend dalen. In het jaarverslag over 1933
heet het opnieuw dat de ondememing zich 'op de grenzen van haar
bestaansmogeli jkheden beweegt'. 22J Sanering in 1933-34maakt een
tweede versnelde voorraadafschrijving mogelijk.

De ontwikkeling na 1935 laat echter voor de derde maal zien dat
het enigszins gelijke tred laten houden van omzet- en voorraadont-
wikkeling de WB grote problemen geeft. De volledige Vondeluitgave
levert de uitgeverij wel veel goodwill op, maar hangt haar financieel
als een molensteen om de nek. De tien delen ervan vertegenwoor-
digen in de periode 1930-1939 steeds tussen de 20 en 30% van de
waarde van de gehele voorraad (op een totaal leverbaar fonds van
700 it 900 titels). Voegen we bij deze financiele perikelen onze eer-
dere bevindingen omtrent de fondsopbouw, dan zien we dat in de
hele peri ode voor de Tweede Wereldoorlog het ongeluk voor de WB
zelden aileen komt. Op de drie moeilijkste momenten (19 [4, 1922-
24 en 1934-36) gaan economische problemen steeds gepaard met
problernen in het fonds, ook al zijn die laatste minder manifest. De
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Diagram H. Ornzetten en voorraden van de Wereldbibliotheek, 1905-1939,
in tienduizenden guldens. De ornzet is aangegeven met een doorlopende
lijn. De stippellijn geeft de waarde van de boekenvoorraad op de balans,
voor aftrek van de jaarlijkse afschrijving en excJusief 'fonds in bewerking'.

175



tijdelijke instorting van de omzet bij het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog vindt plaats op het moment dat men met het zware
accent op de klassieken van de wereldliteratuur op het verkeerde
spoor blijkt te zitten en het roer in het uitgavenbeleid om moet. De
financiele crisis aan het begin van de jaren twintig komt op het
moment dat in het inmiddels cruciaal geworden fondsgedeelte van
het Nederlands modem verhalend proza de vemieuwing stagneert.
De crisis van 1934-36 valt in de periode dat die uitblijvende ver-
nieuwing in volle omvang duidelijk wordt; de oeuvres van een aantal
grote huis- en gastauteurs breken af, doordat ze stilvallen of ver-
trekken (Querido, Van Gogh-Kaulbach, Van Hulzen, Simons-
Mees, Salomons, Van Hooven).

Welke conclusie is er te trekken? In het Jaarverslag over 19IO
meent de directie te kunnen vaststellen, dat de fundamenten voor
een levensvatbare en commercieel rendabele ondememing definitief
zijn gelegd. De kleine nettowinsten in de jaren ema worden nog
binnen het bedrijf gehouden. Van 1916 tot en met 1919 wordt inder-
daad de in de statuten vastgelegde 5% dividend aan de aandeel-
houders uitgekeerd. Dat is dan ook echter meteen voor het laatst.
Daarna worden er van de kapitaalverschaffers (behoudens een
kleine rente-uitkering voor de houders van inkomst-obligaties in
1920) alleen maar offers gevraagd. De noodoperatie in 1923-24
plaatst de cijfers over winst en verlies van de jaren ema in een nieuw
daglicht: door de zeer gunstige voorwaarden waaronder de directie
een deel van het vermogen verstrekt krijgt, worden die cijfers sterk
geflatteerd. Niettemin is de (vanaf 1928 apart geadministreerde)
boekenuitgeverij binnen het geheel van de ondememing nog voort-
durend verliesgevend en wordt zelfs vanaf 1935 het totale onder-
nemingsresultaat jaarlijks met een klein netto verlies afgesloten. De
conclusie is, dat de WB het tot en met 1939 economisch gered heeft
en op kritieke momenten voldoende maatschappelijk draagvlak
heeft gehad om aanvullend kapitaal aan te trekken. Winstgevend is
ze echter niet geweest.

3.5 VERSPREIDING VAN LITERATUUR

Het voorafgaande betoog liet zien hoe de uitgeveri j haar boeken
onder een publiek van nieuwe lezers probeerde te brengen. Ze deed
het via de gebruikelijke weg van de boekhandel en via nieuwe ka-
nalen, vanuit de overtuiging dat zij niet slechts titels aan de boek-
handel moest aanbieden en verder maar afwachten, maar daadwer-
kelijk haar publiek moest opzoeken: door boeken voor uiteenlopen-
de groepen van lezers te maken, deze actief onder hun aandacht te



brengen, voor dat werk bondgenoten te zoeken, haar handelsmerk
door publiciteit en rec\ame uit te dragen en door instemming van
andere culturele instanties te verwerven. We wezen op de drie voor-
delen die de WB in de verkoop op abonnement zag: deze was zowel
voor uitgeverij als voor klant voordelig, nam de nieuwe lezers de
keuze uit het grote aanbod uit handen, en zorgde voor regelmaat in
de afzet, respectievelijk de verwerving van boeken. Vanaf het begin
bracht de uitgeverij voortdurend bijste!lingen aan in de abonnemen-
tenformule door binnen of naast de Jaargangen der Wereldbiblio-
theek andere pakketten en series aan te bieden. Dit om beter tege-
moet te komen aan de wensen van afzonderlijke lezers en 'voor elk
wat wils' te bieden. We zagen ook dat de serie-formule na de Eerste
Wereldoorlog aan belang inboette. Hieronder zijn enkele cijfers
weergegeven over de omvang van de groep serie-abonnees in ver-
houding tot de aantallen die de uitgeverij zich aanvankelijk tot doel
had gesteld.
Ook kwam de bedoe!ing naar voren om van de groep van WB-NB-

abonnees een kern van ws-lezers te maken. Zo zou een kader wor-
den gevormd, dat niet alleen de middelen zou krijgen aangereikt tot
verdieping van de eigen Iectuur en tot voortgezette zelfstudie, maar
dat op zijn beurt weer nieuwe ws-lezers en -abonnees zou kunnen
werven. Deze strategie bleek echter op allerlei moeilijkheden te
stuiten. De Ploeg (bedoeld als kaderblad voor ws-Iezers) werd in
1915 na zeven jaargangen opgeheven, en heroprichtingsplannen gin-
gen in 1917, noch in 1919 door. Ook het voomemen tot de stichting
van de Wereldbibliotheek-Vereeniging in 1916 bleek prematuur.
WeI begint men dan (door middel van het tijdschrift Leven en Wer-
ken) gericht propaganda te maken onder een speciale publieks-
groep. De grote doorbraak in arbeiderskringen blijft echter uit,
waardoor ook de verhoopte uitbreiding van de ws-invloedssfeer op
zich laat wachten. We zagen hoe Lakmaker in 1921 als oorzaak
hiervoor het te incidentele, uitsluitend op vrijwilligheid gebaseerde
contact met vertegenwoordigers van arbeidersgroeperingen aan-
wees. Het door hem bepleite net van bezoldigde agenten komt er
echter niet. Pogingen in deze richting (met de Boekliefhebbers en de
Boekenconsuls) blijven op vrijwilligheid gebaseerd.
In de spreidingsstrategie worden vanaf het begin van de jaren

twintig verschillende wegen tegelijk bewandeld. Er is de werving
(via boekhandel en rec\ame), gericht op een algemeen publiek; er is
de inschakeling van vrijwillige propagandisten, voorzien bij de op-
richting van de Wereldbibliotheek-Vereeniging in 1925; er is de pro-
paganda onder afgebakende lezersgroepen door midde! van enkele
bladen; er is de samenwerking met andere instellingen voor volks-
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ontwikkeling, zoals de volksuniversiteiten, de Centrale Vereeniging
voor OLB, het 'Nut' en (vanaf I925) het Instituut voor Arbeiders-
ontwikkeling. In de loop van de jaren twintig blijkt vooral de koppe-
ling van de boekententoonstelling aan samenwerking met andere
instellingen het meeste succes op te leveren. Deze instellingen vindt
de WB overwegend in de sfeer van de modeme vakbeweging en de
sociaal-democraten.
Welk beeld heeft de WB zelf van de publieksgroepen die ze daad-

werkelijk bereikt? Een aantal beschouwingen in wa-tijdschriften en
-fondscatalogi geeft hierover informatie. Vijf jaar na de start geeft
Simons zijn mening over de bereikte lezers. 'Ik wil weI als mijn
eigen indruk constateeren, dat onze bibliotbeek, zoals zij nu is, in
boofdzaak zicb richt tot hen, wier opleiding of eigen studie hun al
wat 'cultuur' gebracbt beeft. Maar dat is in ons land en daarbuiten
( ... ) een heirleger van voor aUerlei doeleinden geexarnineerde man-
nen en vrouwen, wier kleine inkomens hen heel en al van verdere
cultuur zouden afsluiten, zonder ooze bibliotheek - en mijn indruk
is dat minstens tweederde van onze abonnees althans tot deze cate-
gorie behoort.?" Simons verrnoedt dat van het resterende derde
deel de helft daar 'in stand en welstand' iets boven zit, de helft
eronder. Twee jaar later specificeert Simons deze doelgroep naar
jaarinkomen (tussen f 600,- en f 2500,-).223 Weer later noemt hij
ook beroepsgroepen: 'meer ontwikkelden met beperkte inkomens:
arbeiders, onderwijzers, ambtenaren, kantoorpersoneel, kleine
bazen, artiesten, joumalisten en ( ... ) meer en meer ( ... ) platte-
landsbewoners. '224 Het volk, zo constateert Simons bij verschiUende
gelegenheden, is door de WB nog niet bereikt. Ook Lakmaker stelt
in zijn verspreidingsplan in I92 I vast, dat de WB nog geen vaste voet
onder de arbeidersmassa had gekregen. In een lezersbijdrage in
Boekennieuws wordt in 1923 aan de juist verrnelde beroepenopsom-
ming ter completering van de 'intellectueele kleine munt' nog de
jeugd, in het bijzonder de schoolbevolking van HBS, gymnasium,
kweekschool en 'allerlei meer of min middelbare scholen' toege-
voegd.!" In de jaren twintig wordt melding gemaakt van een grotere
verspreiding onder de arbeidersklasse, op basis van de laaggeprijsde
Abonnementen Naar Vrije Keuze in combinatie met de tentoonstel-
!ingen.
De mededelingen van de uitgeverij over haar publiek stuiten in

twee opzichten op reserves. Ten aaozien van de omvang van de
bereikte groep wijst J. W. Gerhard de ws-leiding er enkele keren
op , dat er voorlopig geen aanleiding is tot zelfgenoegzaamheid,
omdat nog een immens terrein onbewerkt is gebleven.f" Zoals we
zullen zien, is de directie zich hiervan ook zelf bewust. Wat de aard



van de kopersgroep aangaat, noemden we het verzet van de collega-
uitgevers in de beginperiode. Volgens hen zou het ws-boek niet
door een nieuwe lezersgroep worden gekocht, maar door een groep
die toch al regelmatig boeken aanschafte en met het ws-aanbod
slechts voordeliger uit zou zijn. De Maatschappij verwerpt dit ver-
wijt van oneerlijke concurrentie echter en verwijst naar de stroom
brieven van dankbare arbeiders, ambtenaren en kantoorbeambten,
die zeggen pas door de WB tot het boek te zijn gekomen. Dit soort
getuigenissen wijst erop dat nieuwe lezers daadwerkelijk werden
bereikt, maar het is moeilijk uit te maken hoe groot die groep was.
Enkele aanwijzingen voor de omvang van de lezersgroep vinden we
weI in de (hiema te bespreken) oplagecijfers van ws-uitgaven.
Vraagt men zich af om welke beroepsgroepen het gaat, dan is on-
duidelijk of het om een in de beginjaren ontstane indruk gaat die
men van elkaar ovemeemt, dan wei een feitelijke situatie. V66r de
juistheid van de wn-weergave pleit wel, dat ook in latere jaren deze
schets van het typische ws-lezerspubliek door derden regeimatig
wordt bevestigd.

In de aanhef van dit hoofdstuk werd het beginsel van de WB aan-
gestipt dat het goede boek, om nieuwe lezers te bereiken, goed-
koper moest worden dan het tot dan toe was geweest. Zijn er aan-
wijzingen dat de uitgeverij ook werkelijk in die opzet geslaagd is?

De directie zelf komt een aantal malen met berekeningen om haar
Iage prijzen te staven. Een vergelijking met de prijzen van de Ham-
burgische Hausbibliothek in 19IO valt gunstig uit. 227 Rond 1915 kost
volgens Simons een nieuwe Nederlandse roman normaal f 4,- a
f 6,-, in de ws-serie Nieuwe Romans f 1,90. Ook in het begin van
de jaren twintig heet deze reeks nog '(.) belangrijk goedkooper dan
het meerendeel der tegenwoordig verschijnende boeken'v?" Een
serie van een niet met name genoemde concurrerende uitgever biedt
volgens de WB voor een gelijke prijs slechts de helft aan pagina's.?"
Een grafiek van de WB uit 1923suggereert dat de uitgeverij dan 330
titels voert onder f 1,-,450 titels onder f 2,- en een kleine honderd
daarboven. In 1926 heet het, dat de gemiddeide prijs van het Neder-
Iandse boek op 1,33 cent per pagina komt en de WB in doorsnee op
eenvierde daarvan zit.?" Tegenover deze cijfers staan de beden-
kingen van anderen, dat het ws-boek aIleen in abonnement echt
goedkoop was, en dat een dergelijke langer lopende verplichting
juist op het krappe arbeidersbudget te zwaar drukte. Inderdaad
citeert de directie in het begin van de jaren twintig en in de jaren
dei tig regelmarig uit brieven van ex-abonnees die hun abonnement
niet langer kunnen betalen, hoewel ze voor het gebodene zelf grote
waardering uitspreken.
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De interne prijsverschillen tussen titels in het fonds en de inko-
mensverschillen tussen de lezers maken het moeilijk een oordeel te
geven over de vraag of het ws-boek duur of goedkoop was voor de
beoogde lezers. Uiteraard is f 15,- voor een deel van Vondels Vol-
ledige Werken zeer veel voor een ongeschoolde arbeider met een
week loon dat niet vee! hoger ligt; maar het is moeilijk uit te maken
of bij voorbeeld E. d'Oliveira's De mannen van '80 aan het woord a
f 1.60 nu wei of niet duur is voor een onderwijzerssalaris van
f 250,- per maand. Een klein onderzoekje naar de verhouding tus-
sen de pri jzen van de WBen die van andere uitgevers heeft uitge-
wezen, dat in 1925 de WBmet haar fictie doorgaans flink goedkoper
was dan Elsevier en Meulenhoff, maar wat betreft het nieuwe Ne-
derlandse verhalend proza gemiddeld juist duurder."" Welke aan-
wijzingen zijn er verder over de absolute omvang van de lezersgroep
die de WBbestreek? Kijken we op de eerste plaats naar de kern van
het lezersbestand, dan geven de cijfers van de aantallen abonnees
informatie.
Al in 1906 is er sprake van 4000 a 5000 abonnees op de Wereld-

bibliotheek-jaargangen. De directie heeft dan een voorlopig streef-
getal van 10.000 in het hoofd. Anderhalf jaar later wordt gemeld dat
er in Amsterdam 1100 abonnees zijn. Bij deze gelegenheid verklaart
de directie dat ze reeds zeer tevreden zou zijn met 1% van de 51J2
miljoen inwoners die Nederland dan telt als abonnee.f" Maar in de
vijfentwintig jaar daarna is er geen sprake van dat het eerste streef-
getal wordt gehaald en de beoogde 55.000 abonnees al evenmin. In
1912 spreekt de WB-directie de verwachting uit dat er voor De Ploeg
een potentieellezerspubliek van zo'n 50.000 mensen bestaat, waar-
van er 10.000 als abonnee zouden kunnen worden geworven.?" We
zagen echter dat het blad in 1915 wegens gebrek aan belangstelJing
moest worden opgeheven. Rond en na de Eerste Wereldoorlog blijft
het abonnementenaantal op de WB/NB-jaargangrond de 3000 a 4000
liggen, met een dieptepunt van ruim 2300 in 1925 en een tijdelijk
hoogtepunt van 4400 in het jaar daarna.f" Bovendien is er veel
verloop onder de abonnees, waardoor het aan het begin van elk
kalenderjaar een tijd duurt voor men weer terug is op bet niveau van
het voorafgaande jaar. 1926 is het enige jaar waarin dit niet ge-
beurt.!" In de jaren dertig daaIt het aantal abonnees van de WB-
jaargangen steeds verder.
Wat het ledental van de Wereldbibliotheek-Vereeniging aangaat,

zagen we dat de opricbters in 1925 een voorbeeld namen aan de
Duitse Verein fur Bucherfreunde. Om een vergelijkbaar percentage
van de bevolking te bereiken, zou de WBV22.000 leden moeten
hebben. Ook dit getal werd voor de Tweede Wereldoorlog op geen
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stukken na bereikt. Het cijfer kwarn in 1927 even boven de 4000 en
daalde daarna weer. De kunstmatige uitbreiding van het wsv-leden-
tal (in 1930) met aile lezers die een of ander abonnement (op serie of
tijdschrift) bij de WB hadden, bracht het getal enkele jaren op IO a
12.000 (waaronder veel Abonnementen Naar Vrije Keuze). Nadat
dit in 1934 weer ongedaan was gemaakt en de WBVhet karakter van
een boekenclub had gekregen, bleek de lezerskring tot aan de Twee-
de Wereldoorlog opnieuw tot de 10.000 a 11.000 te stijgen. Andere
aanwijzingen over de omvang van de groep lezers die min of meer
de kern van het ws-publiek vormden, bieden de oplagen van de
diverse tijdschriften. Wi! en Weg telt enkele duizenden abonnees,
ongeveer evenveel als het aantal betalende abonnees op Boeken-
nieuws aan het begin van de jaren twintig. We zagen dat in 1930

echter niet de vijfduizend abonnees te vinden waren die nodig zou-
den zijn voor de heroprichting van De Ploeg?"

Deze cijfers zijn voor de WB aanleiding tot twee typen verge-
lijkingen. Ten eerste houdt men haar resultaten regelmatig naast die
van andere instellingen of tijdschriften van een vergelijkbaar karak-
ter. In de tweede plaats vergelijkt men het bereikte resultaat met de
omvang van de beoogde publieksgroep. In het eerste geval worden
naast de Verein fur Biicherfreunde ook vergelijkingen gemaakt (in
1927) met twee (niet nader genoemde) Berlijnse Buchgemeinschaf-
teo Om de verspreidingsgraad daarvan te halen zou de WB70.000 in-
tekenaren moeten hebben. Voor de beide vrouwenbladen van de WB

(Leven en Werken en Droom en Daad) zouden oplagen van 135.000

exernplaren nodig zijn om het succes te evenaren van het Ameri-
kaanse The Ladies Home Journal?" Het Nederlandse geiUustreerde
tijdschrift Het Leven heeft een oplage die in 1930 twintig keer zo
hoog ligt als die van Leven en Werken. Ook rekensomrnen op basis
van de absolute omvang van het lezerspubliek brengen de ws-direc-
tie tot de conclusie dat er nog een groot terrein braak ligt. We zagen
dat het streefgetal van 1% van de bevolking (1907/08) voor de uit-
geverij voorlopig volstrekt onhaalbaar is. Bij het jubileum in 1915
becijfert Simons dat het potentiele ws-publiek in totaal 12 miljoen
Nederlandssprekenden (woonachtig in Nederland, Vlaanderen,
Oost- en West-In die en Zuid-Afrika) omvat. De WB zou mogen
verwachten dat van hen 5% een boek per jaar zou aanschaffen en
dat daarvan zich weer 2% (12.000) als abonnee zou aanmelden.
'Spr. hoopt dat, wanneer wij elkaar over 15 jaar weerzien, een
verkoop van 700.000 boeken niets ongewoons meer zal zijn.'?" Die
5 en 2%, willekeurig gekozen als ze zijn, bereikt de uitgeverij echter
op geen stukken na, en de verkoop in 1930 in exemplaren is nog
minder dan eenderde van het in 1915 verhoopte omzetcijfer. In 1920
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wordt tevreden teruggezien op de verkoop van bijna 1,1 miljoen
boeken in de vijf voorafgaande jaren, maar ook dit wordt nog onvol-
doende geacht voor de inmiddels 6% miljoen inwoners teUende
bevolking van Nederland.i" Bij het 25-jarig bestaan in 1930 be-
cijfert men dat de verkochte oplage over die periode neerkwam op
minder dan een boek voor iedere volwassene in Nederland, Vlaan-
deren, Indie en Zuid-Afrika.?"
Welke indicaties geven de oplagecijfers van de best verkochte

titels voor de absolute omvang van het publiek? In Tabel 9 zijn de
elf werken opgesomd, waarvan aan het eind van de bestudeerde
periode meer dan 30.000 exemplaren waren verkocht.

Tabel9 De elf meest verkochte wn-uitgaven tim 1939

Auteur en titel Jaar van eerste verkochte oplage
ws-uitgave in 1939

Multatuli 1907 94.000
Max Havelaar

2 Ernest Claes 1920 87.000
De Witte (Ned. en VI.)

3 Nico van Suchtelen 1916 meerdan
De stille lach 45.000

4 P. A. de Genestet 1910 44.000
Complete gedichten

5 C. Scharten/M. Antink 1924 42.000
Het leven van Francesco
Campana (deeI 1)

6 Multatuli 1907 40.000
Vorstenschool

7 C. Scharten/M. Antink 1919 38.000
Het geluk hangt als een druiventrosch

8 Upton Sinclair 1907 boven
De Wildernis 35.000

9 E. Wolff/A. Deken 1905 32.000
Sara Burgerhart

10 Bernhard Kellerman 1911 boven
Dedwaas 30.000

11 Andreas Latzko 1911 boven
Menschen in den oorlog 30.000

Bij vier van deze titels tekent de uitgeverij zelf aan, dat ze vooral op
scholen worden afgezet: de twee werken van Multatuli, Sara Burger-
hart en De Genestets gedichten.?" Relateren we oplagecijfers aan
oeuvre-omvang, dan is de conclusie gerechtigd dat in de jaren twin-
tig en dertig voor de grote massa van het lezerspubliek de WB ten
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eerste de goedkope uitgeverij is van een aantal schooluitgaven en
vervolgens de uitgeverij bij uitstek van succesauteurs als het echt-
paar Scharten-Antink, als Van Suchtelen en als Ernest Claes. Van
bijna de he1ftvan aIle titels in het fonds zijn in 19355000 exemplaren
of meer afgezet, de oplage van de andere helft ligt daaronder. In dat
jaar overschrijdt 10% van de titels een oplage van 10.000 exern-
plaren. Wat kunnen de conclusies zijn met betrekking tot de om-
yang van het bereikte publiek? Wat de kern van de WB betreft gaven
de cijfers over abonnees en wsv-leden aanwijzingen dat het (gelet
op verloop en vernieuwing van het lezerspubliek) am een groep gaat
die in de loop van de peri ode aangroeit tot enkele tienduizenden
mensen, die voor kortere of langere tijd abonnee op enige ws-reeks
of -tijdschrift zijn geweest. Oit cijfer kan aIleen beduidend hager
zijn geweest, indien er een sterk verloop zou zijn opgetreden. We
zagen daarnaast dat de bereikte lezerskern en de absoluut gereali-
seerde oplage steeds en aanhoudend achterbleven bij de aanvanke-
lijke verwachtingen van de uitgeverij. Wat de maximale omvang van
het ws-publiek aangaat zijn er uiteraard moeilijk schattingen te
maken, omdat niet duidelijk is in hoeverre de afzonderlijke titels
door dezelfde lezers werden aangeschaft.



III De NY Boekhandel en Uitgevers-
maatschappij Ontwikkeling (1916-1929) /

NV De Arbeiderspers (1929- 1939)

1 ONTWIKKELING/ AP ALS BEDRIJF

I. 1 DE PERIODE 1916-1923

a De gronds/ag van Ontwikkeling en haar verhouding tot de SDAP
Uitgeverij Ontwikkeling werd eind 1915 opgericht door de Sociaal
Democratische Arbeiders Partij (SOAP) in Nederland. Wat was de
SOAP voor partij en hoe stond ze er op dat moment voor? In 1894
voortgekomen uit de Sociaal-Democratische Bond (SOB), vatte de
SOAP zichzelf op als een op het marxisme georienteerde, socialis-
tische partij. Maar anders dan de anarchistisch geworden Bond met
zijn alles-of-niets-strategie kozen de snxe-oprichters ervoor de revo-
lutionaire klassenstrijd te combineren met het bevechten van een
plaats in de vertegenwoordigende organen van de burgerlijke staat,
niet aileen om het parlernent, de provinciale staten en de gemeente-
raden als propagandaplatforrn voor het socialisme te gebruiken,
maar ook om op korte terrnijn sociale hervormingen af te dwingen.
De SOAP werkte voor dat doel samen met de 'moderne' vakbewe-
ging, vanaf 1906 verenigd in het Nederlandsch Verbond van Vak-
vereenigingen (NVV). Op zijn beurt had dit gebroken met de syndi-
calistische strijdtactiek van het Nederlandsch Arbeids Secretariaat
(NAS) en zich ingezet voor het opbouwen van duurzame organisaties
met sterke weerstandskassen, gericht op geleidelijke, concrete ver-
beteringen voor de arbeiders. De SOAP van deze periode is herhaal-
delijk aangemerkt als eenheid van revolutionaire partij en hervor-
mingspartij, op grond van de combinatie van strijdmiddelen waar-
rnee ze haar drie belangrijkste doelstellingen (algerneen kiesrecht,
achturige werkdag en staatspensioen) wilde verwezenlijken. Het Er-
furter Programm van de Duitse SPO had model gestaan voor het
marxistische beginselprogramma uit 1895. Maar al na korte tijd ont-
stonden in de Nederlandse partij discussies over de toelaatbaarheid
van tactische concessies in de strijd met de burgerlijke partijen. De
debatten met de 'principiele' marxisten in de Tribune-groep, die in
1909 uiteindelijk zouden leiden tot de bekende scheuring, gingen
vooral hierover. Mocht men tijdelijk afwijken van de marxistische



grondbeginselen, bij voorbeeld door gronduitgifte aan landarbei-
ders te bepleiten in plaats van grondnationalisatie, door subsidie aan
het bijzonder onderwi js te aanvaarden in plaats van de neutrale
staatsschool te eisen, door voor de tienurige werkdag te ijveren
zolang de achturige nog onhaalbaar leek? Op het Deventer Congres
( 1909) wordt duideli jk dat de meerderheid van de parti j instemt met
dergelijke tactische concessies. Ook de afwijzing door een partij-
meerderheid van regeringsdeelneming in 1913 (na het aanbod van
de vrijzinnig-democratische formateur dr. Bos) is niet principieel,
maar tactisch van aard. Men wijst meewerken aan een regering met
niet-socialistische partijen niet meer fundamenteel af, maar vreest
er te weinig invloed in te hebben en zo verantwoordelijk te worden
voor een beleid waar men niet achter staat. In 1912 heeft de partij
een tweetal correcties op haar beginselprogramma aangebracht. In
het nieuwe programma blijven de essentiele marxistische leerstuk-
ken gehandhaafd: klassentegenstellingen en klassenstrijd, concen-
tratie van het kapitaal en de onmogelijkheid om binnen het kapita-
lisme de positie van de arbeidersklasse fundamenteel te verbeteren.
Maar in vergelijking met het programma van 1895 wordt de 'Ver-
elendungs'-theorie geschrapt, en wordt de mechanistische visie van
de natuurlijke aflossing van kapitalisme door socialisme verlaten. 1

Verschillende geschiedschrijvers van de Nederlandse sociaal-
democratie hebben er op gewezen, dat de Eerste Wereldoorlog de
stapsgewijze bijstelling van de marxistische uitgangspunten, het
overwicht van de hervormingsgezinde politiek en de gelijktijdige
innesteling van de beweging in de bestaande bestuurlijke en poli-
tieke verhoudingen, bespoedigt.' Bij het uitbreken van de oorlog in
augustus 1914 schort de SDAP bij monde van Troelstra haar princi-
piele oppositie voorlopig op. Het NVV wordt betrokken in de natio-
nale organisaties die op landelijk en plaatselijk niveau de levens-
middelenvoorziening en de steun aan de werklozen verzorgen. De
ingroei van de partij binnen de bestaande verhoudingen wordt
bovendien bevorderd door de successen van de SDAP in de gemeen-
teraden. Daarin had de partij al voor 1914 een toenemend aantal
zetels veroverd, vanaf dat jaar de eerste wethouders geleverd (Duys
in Zaandam en Wibaut in Amsterdam) en zodoende bestuursverant-
woordelijkheid gedragen. Voorstanders van de reformistische lijn
zien in de successen bij de gemeenteraadsverkiezingen het bewijs
dat de strijd voor concrete hervorrningen op lokaal niveau een grote
propagandistische waarde heeft voor de parti i.
We maken nu voor de situatie in 1915 de balans op: hoe staat het

met de partij aan de vooravond van de oprichting van de uitgeverij?
In veel opzichten lijken de vooruitzichten gunstig. Sinds de verschij-
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ning van SOAP-ersin de Tweede Kamer (in 1897) hebben de burger-
lijke partijen zich genoopt gevoeld een begin te maken met de so-
ciale wetgeving. De groei van de soxe-aanhang vanaf de eeuwwisse-
ling is vooral vanaf 19IO versneld, met een sterk toenemend ledental
(naar meer dan 15.000 in 1913) en voorspoedige gemeenteraads-
verkiezingen in hetzelfde jaar. Bij de parlementsverkiezingen in
1913 was de partij van 7 op 18 zetels (van de 100) gekomen, zij het
dat in de naverkiezingen weer drie zetels verloren gingen. Op deze
vooruitgang was het bovengenoemde aanbod tot regeringsdeelne-
ming gebaseerd. In 1914 overschreed het aantal abonnees op het
partijdagblad Het Yolk de 30.000, en in hetzelfde jaar werd in Zaan-
dam de eerste sociaal-democratische burgemeester geinstalleerd."
Op verschillende terreinen boekte de partij dus tastbare resultaten.
Bovendien zag het er naar uit, dat binnen afzienbare tijd het alge-
meen kiesrecht kon worden binnengehaald. De SOAPzou daarmee
niet aileen een van haar belangrijkste doelstellingen van dat mo-
ment verwezenlijken, maar zag er bovendien de basis in voor een
verdere groei in de toekomst. Inderdaad nam de Tweede Kamer in
november 1916, het jaar waarin Ontwikkeling van start ging, het
stelsel van het algemeen kiesrecht aan. De grondwetswijziging van
1917 zou dit realiseren (zij het voorlopig aIleen voor mannen).
V66r de oprichting van haar eigen uitgeverij is de SOAPal in twee

opzichten actief op publicistisch terrein. Ze geeft ten eerste een
aantal periodieken uit. We noemden reeds het partijdagblad Het
Volk. Dat was opgericht in 1900 en speelde een belangrijke rol als
communicatiemiddel binnen de partij en als propaganda-instrument
naar buiten toe. Daarnaast was er sinds de eeuwwisseling de Bro-
churenhandel. Deze gaf kleine brochures en vlugschriften uit rond
actuele politieke strijdpunten en was vooral bedoeld als hulpmiddel
voor de propaganda in de verkiezingsstrijd. Het fonds van de Bro-
churenhandel telt tot 1916 een kleine tweehonderd uitgaven, waar-
onder enkele boeken (de meeste over de geschiedenis van de so-
ciaal-dernocratie). De opzet van de partijpropaganda en daarmee
van de verspreiding van de brochures is afgestemd op de organisa-
tiestructuur van de partij. Deze ziet er in het kort als volgt uit: de
individuele snxr-leden zijn verenigd in plaatselijke afdelingen die de
bouwstenen van de partij vormen; de afdelingen zenden afgevaar-
digden naar het jaarlijkse partijcongres; het congres is formeel het
hoogste orgaan van de partij, het stelt het programma vast, geeft de
grote lijnen aan, benoemt het partijbestuur, bespreekt de koers van
Het Yolk en zo rneer." In de praktijk geeft echter het partijbestuur
algemene leiding aan het partijleven en drukt zo zijn stempel op het
beleid.
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De meeste uitgaven van de Brochurenhandel zijn van de hand van
partijbestuursleden en leden van de Kamerfractie. Ze geven kem-
achtige samenvattingen van de sOAP-doelstellingen (bij voorbeeld de
kiesrechtuitbreiding, het arbeiderspensioen, de verkorting van de
arbeidsdag) of van de snxe-standpunten over zaken die in het par-
lement aan de orde komen. Deze brochures worden door de plaatse-
lijke afdelingen ingeslagen en door de partijleden verspreid of door
speciale propagandisten bij de verkiezingspropaganda gebruikt.
Naast de Brochurenhandel bestaan er binnen de partij nog andere
instellingen die uitgaven verzorgen. Er is een Perscommissie der
SOAPbezig met vlugschriften en manifesten, en er bestaat een Com-
missie voor de schriftelijke propaganda. Ten slotte geven partij-in-
stanties als de Sociaal-Democratische Studieclub en het partijbe-
stuur onder eigen naam geschriften uit. Boekuitgaven zijn in het
fonds van de Brochurenhandel nog schaars. Afgezien van enkele
liederenbundels ontbreekt fictie nog helemaal. Voor dit soort uit-
gaven alsook voor de publikatie van historische overzichten of we-
tenschappelijke studies is de beweging in de beginjaren bijna hele-
maal aangewezen op andere uitgevers die in hun fonds plaats in-
ruimen voor socialistische literatuur (zoals H. A. Wakker, A. B.
Soep, H.J. Poutsma, J.J. Bos, S.L. van Looy, D. Buys). Met het
oprichten van een eigen uitgeverij hoopt de partij deze taken meer
in eigen hand te kunnen nemen.
De partij-uitgeverij annex -boekhandel krijgt bij haar stichting in

december 1915 een eigen rechtspersoon in de vorm van een naam-
loze vennootschap. Het aandeJenkapitaal a f 4000,- is echter geheel
in handen van de partij. In de statuten is vastgelegd, dat van een
eventuele winst 60% aan de partij toekomt en uit de rest een reserve
wordt opgebouwd. De doelstellingen van de ondememing zijn in de
statu ten heel algemeen geformuleerd: '( ... ) het uitgeven en den
handel in boeken, brochures, plaatwerken en prenten en al hetgeen
met dit doe Ionmiddellijk in verband staat.' 5 lets meer uitgesproken
was de aankondiging in het Arbeidersjaarboekje voor 1916: 'Niet
slechts zullen wij onzen partijgenooten meer regelmatig dan vroeger
van propaganda- en strijdlectuur voorzien, maar ook op ander ge-
bied zullen wij trachten aan de behoeften onzer kameraden op gees-
telijk gebied te voldoen.' 6

Door de gekozen opzet is de uitgeverij/boekhandel minder zelf-
standig ten opzichte van de partij dan de partijdrukkerij Vooruitgang
(waarvan directeur H. Masereeuw persoonlijk de meerderheid van
tie aandelen in handen heeft), maar weer meer dan Het Volk dat
rechtstreeks eigendom van de partij is. Voor het beheer van Ont-
wikkeling stelt het partijbestuur een commissie van toezicht op de



ondememing in en vaardigt uit eigen midden partijsecretaris J.W.
Matthijsen af. Ervaring met de krantenuitgeverij en de drukkerij
wordt in de commissie ingebracht door de genoemde Masereeuw die
niet aIleen aan het hoofd van de drukkerij staat, maar ook optreedt
als directeur-uitgever van Het Yolk. Derde lid van de commissie is
D. A. Sloos, gepromoveerd historicus en directeur van een HBS te
Amsterdam. Als oud-bestuurslid van de cooperatie De Dageraad
heeft deze tevens bestuurli jke ervaring in de sociaal-democratische
beweging opgedaan. Hetzelfde geldt voor de eerste directeur van
Ontwikkeling (die steeds de vergaderingen van deze commissie bij-
woont), ChI. A. van Doom. Van Doom vervulde een middenkader-
functie bij de PTI en was daamaast voorzitter geweest van de eerste
mode me bond van rrr-ers, de Algemeene Bond van Nederlandsch
PTI-personeel.7 Ais directeur van Ontwikkeling wordt hij belast met
de dagelijkse leiding.
Hoe ligt in de eerste jaren de verhouding tussen de partij (i.e. het

partijbestuur) en Ontwikkeling? De directie kan tot op zekere
hoogte autonoom beslissen over de te ondememen uitgaven. Maar
dit moet gebeuren binnen kaders die het partijbestuur bepaalt. Uit
een reeks meningsverschillen die de eerste jaren na de oprichting
rijzen tussen het partijbestuur en de directie van Ontwikkeling
blijkt, dat er aanvankelijk geen duidelijkheid bestaat over de COID-

petenties van het partijbestuur en die van de directie. Gaandeweg
wordt duidelijk dat het partijbestuur strikt vasthoudt aan zijn in de
statuten vastgelegde bevoegdheid tot aanstelling en ontslag van di-
rectieleden. Ook de belangrijke financiele beslissingen rond de uit-
geverij neemt het partijbestuur zelfstandig. Initiatieven tot indivi-
dueJe boekuitgaven worden of aan de directie overgelaten, of met
het partijbestuur in de sfeer van overleg besproken. In een aantal
gevallen waarin de directie twijfels heeft over de commerciele haal-
baarheid van uitgaven, gelast het bestuur de uitgeverij tot die uit-
gaven. Het biedt dan echter meestal ook een regeling aan voor een
bijdrage in de exploitatiekosten, zoals voor verliesgevende uitgaven
als congresverslagen.
Ook de uitgave van het wetenschappelijk tijdschrift De Socialis-

tische Gids (opgericht in 1916) is een taak die het partijbestuur in
deze zin aan de uitgeverij heeft opgedragen. De directie zit dienten-
gevolge met de moeilijkheid, dat zij haar uitgavenbeleid moet uit-
voeren onder zakelijke voorwaarden waarop ze zelf maar ten dele
greep heeft. Omdat de vergoedingen die het partijbestuur toezegt
voor verliesgevende uitgaven of voor De Socialistische Gids vaak
lang uitblijven (de partij is immers zelf ook arm), klaagt de directie
van Ontwikkeling in de eerste jaren voortdurend over een nijpend
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gebrek aan kapitaal. 8 De beperkingen in de handelingsvrijheid van
Ontwikkeling als partijuitgeverij (en de onduidelijkheid daarover)
vormen zo een eerste bepalende factor voor haar werkzaamheden.
De tweede ligt in haar betrekkingen tot de andere instanties van de
sociaal-democratische beweging, die zich met het gedrukte woord
bezighouden.
De uitgaven van Ontwikkeling worden gedrukt bij drukkerij

Vooruitgang, ze maakt reclame via Het Yolk, de Rotterdamse Voor-
waarts (opgericht in 1920) en andere partijbladen, en verkoopt haar
boeken via een aantal met de sociaal-dernocratische beweging ver-
bonden boekhandels. Nu kampt de opkomende sociaal-dernocrati-
sche beweging in het algemeen met het probleem, dat ze veeIminder
dan andere politieke stromingen kapitaalkrachtige groepen of indi-
viduen achter zich heeft, die de opbouw van zulke instellingen met
veel geld steunen. De SOAP moet dus bij het oprichten en instellen
van drukkerijen, bladen of winkels noodgedwongen samenwerken
met anderen die er het geld voor bijeenbrengen: regionale afdelings-
federaties, partijgenoten die hun persoonlijk kapitaal inbrengen,
enkele gefortuneerde zakenlieden met sympathie voor de beweging.
Daardoor komt de zeggenschap over die uiteenlopende onderne-
mingen in verschillende handen te liggen en kunnen er tegenstrij-
dige belangen ontstaan. Het partijbestuur heeft wei steeds aandelen
in deze ondernemingen, maar lang niet altijd het meerderheidsbe-
lang. Het bestuur is dus niet in staat om vanuit een centraal punt het
beleid van alle betrokken instellingen op elkaar af te stemmen. Aan
de andere kant heeft het zijn voordelen om gezamenlijk deel uit te
maken van een 'Roode Familie'. Op allerlei manieren steunen de
ondernemingen elkaar: door winstoverheveling, door voordelige ta-
rieven of soepelheid bij vorderingen. Naast collegiale samenwerking
doen zich echter in de periode 1916- 1923 ook tal van wrijvingen
tussen de partij-instellingen voor. Er is rivaliteit tussen Het Yolk en
de Voorwaarts, tussen de Amsterdamse en Rotterdamse boek-
handels, tussen de kranten- en boekenuitgeverij, tussen deze twee
en drukkerij Vooruitgang.
De directie van Ontwikkeling probeert in de beginjaren zoveel

mogelijk pragrnatische oplossingen te zoeken voor de problemen
waarrnee ze zich geconfronteerd ziet. De wenselijkheid van meer
centralisatie en van samenwerking tussen de partijondernemingen
onderkent ze weI sne1, maar ze heeft niet zelf de mogelijkheid om
die tot stand te hrengen. De initiatieven zullen dan ook van elders
komen. Bij conflicten met andere partijondernemingen probeert de
directie van Ontwikke1ing zoveel mogelijk middels afspraken tot
een vergelijk te komen: met Het Yolk over reclame voor de boek-



uitgaven, met Vooruitgang over de druktarieven, met de Rotter-
damse boekhandel van Voorwaarts over de verhouding tussen de
boekhandels in hoofd- en Maasstad. Ook in haar positie ten op-
zichte van het partijbestuur probeert Ontwikkeling klaarheid te
brengen. Op de uitgaven die de directie door het bestuur krijgt
opgelegd (zoals rapporten en congresstukken) moet ze meestal geld
toeleggen. Als tegenprestatie vraagt Ontwikkeling aan het SDAP-

bestuur het monopolie op aile boek- en brochure-uitgaven binnen
de sociaal-dernocratische beweging, zodat ze in elk geval ook bij alle
winstgevende uitgaven betrokken is. Het partijbestuur antwoordt,
dat het dit niet dwingend aan andere partijorganisaties kan opleg-
gen. Voor zichzelf zegt het dit toe, maar het blijkt zich later niet aan
deze belofte te houden.
De geschetste beperkingen doen de directie des te harder zoeken

naar extra kapitaal en naar winstgevende nevenactiviteiten. Onder
het bewind-van Doorn (voorjaar 1916-juli 1918) kampt de uitgeverij
met een schuld aan de partijdrukkerij van f 10.000,-, die groten-
deels nog uit de tijd van de Brochurenhandel stamt. Van Doom
slaagt er niettemin in om aan het kleine overgenomen fonds van de
Brochurenhandel tientallen titels toe te voegen. Maar na een jaar
klaagt hij bij het partijbestuur opnieuw zijn nood over het gebrek
aan bedrijfskapitaal, dat naar zijn mening elke uitgave van beteke-
nis belet." Op twee manieren probeert Van Doom meer arrnslag te
krijgen. Hij tracht obligaties voor de onderneming te plaatsen bij
sympathiserende geldschieters, Daamaast bedenkt hij een plan voor
een Publiciteitsbureau dat allerlei diensten zal verlenen, waaruit
inkornsten te verwachten zijn: levering van drukwerk en kantoorbe-
nodigdheden, exploitatie van schriftelijke cursussen en tijdschriften,
verzorging van administratie van derden. Een en ander wordt inder-
daad geprobeerd, maar levert niet het verhoopte succes op. De
financiele toe stand blijft zorgelijk. Een filiaal in Rotterdam (ge-
opend in 1918) kan aileen tot stand komen doordat een plaatselijke
partijgenoot het grootste deel van de benodigde gelden inbrengt."
Omdat extra steun van bet partijbestuur voor de uitgeverij uitblijft,
besluit Van Doom eind J9I7 zijn ontslag aan te bieden. Concrete
aanleiding hiertoe is een op zichzelf onbetekenend conflict met
Troelstra over een advertentie die Ontwikkeling in een brochure
van diens hand had opgenomen. Ais opvolger van Van Doorn wordt
de voormalige medewerker van de Wereldbibliotheek Leman Lak-
maker in dienst genomen.
Onder het bewind-Lakmaker (juli 19I8-maart 1919)wordt op een

andere manier getracht in de kapitaalbehoefte van de uitgeverij te
voorzien. De nieuwe directeur krijgt tevens tot taak de advertent ie-



pagina's van Het Yolk te exploiteren. De verkoop van advertentie-
ruimte is een winstgevende zaak. Dit brengt Lakrnaker tot het plan,
door een geleidelijke samensmelting van krant en uitgeverij de laat-
ste op een solider economische basis te brengen. Maar wanneer het
partijbestuur eind 1918een nieuwe directeur voor Het Yolk aanstelt,
die ook de advertentie-exploitatie gaat beheren, ziet Lakmaker deze
weg afgesneden. Omdat het partijbestuur niet bereid is langs andere
weg meer kapitaal te verschaffen, verbreekt ook hij de samenwer-
king en stapt op als directeur. II

Er wordt een oproep geplaatst voor een nieuwe directeur. Onder
de sollicitanten is Andries Blitz die op dat moment een leidende
functie heeft binnen uitgeverij Scheltens & Giltay. De sollicitatie-
commissie is zeer ingenomen met deze gekwalificeerde kandidaat.
De zaak springt echter af. In de correspondentie over de benoeming
wordt als doorslaggevende reden hiervoor het feit gegeven, dat de
jonge uitgeverij het salaris niet kan opbrengen dat Blitz vraagt."
Zodoende wordt de tweede kandidaat op de voordracht benoemd,
de sociaal-dernocratische onderwijzer W. Ploeger. Deze is evenals
Sloos oud-bestuurslid van De Dageraad, en hij is secretaris van de
Vereeniging van Jeugdwerkbesturen. Onder het directeurschap van
Ploeger (mei 1919-september 192I) gaat het zoeken naar ruirnere
financiele annslag door. Wat betreft het plaatsen van obligaties
heeft Ploeger meer succes dan Van Doorn. Hij weet op deze marrier
het vermogen tot ruim f 40.000,- uit te breiden. 13 Hij wendt zich tot
andere instellingen binnen de arbeidersbeweging, zoals de Centrale
Arbeiders Verzekerings- en Depositobank. Daarnaast wordt de ad-
vertentieruimte gepacht van het xvv-ledenblad De Strijd, wat
f 3.000,- a f 4.000,- per jaar oplevert. Ploeger publiceert zo'n ze-
ventig nieuwe titels, brengt een aantal administratieve verbeteringen
aan en slaagt erin de omzet in 1919en 1920 flink te doen stijgen.
Toch blijft er naar zijn mening te weinig kapitaal beschikbaar, door-
dat er teveel is vastgelegd in voorraden en inventaris. Men moet
alles in kleine hoeveelheden, dus duur, inkopen, en bij grate op-
lagen is de capaciteit van drukkerij Vooruitgang volstrekt onvol-
doende. Naast de contante verkoop in de Amsterdamse winkel in de
Paleisstraat komen er per jaar circa 20.000 bestellingen binnen.
Voor het handhaven van de grote omzet is ruimere huisvesting en
dus meer investering nodig. Voor een snelle levering moeten de
agenten in het land eigen voorraden kunnen aanleggen, waarvoor
ook kapitaal nodig is. De exploitatiekosten van de verliesgevende
Sociaiistische Gids drukken zwaar op de uitgeverij, omdat het par-
tijbestuur heel traag is met het aanzuiveren van de tekorten.

In de loop van 1920en 192I worden Ploegers verzoeken om finan-



ciele steun aan het partijbestuur steeds klemmender: telkens uitstel
van betaling te moeten vragen bij drukkers, binders en het Bestel-
huis van den Boekhandel is funest voor een uitgeverij/boekhandel. 14

Het uitblijven van steun van de partij is in de zomer van 1921 voor
Ploeger reden om af te treden als directeur van Ontwikkeling. Aan-
leiding voor zijn vertrek is een conflict rond De Socialistische Gids.
Redactiesecretaris van dit tijdschrift is mr. W. A. Bonger. Als cri-
minoloog en socioloog avant la lettre heeft deze een intemationale
wetenschappelijke reputatie verworven met zijn proefschrift uit
1905, waarin hij op basis van de theorieen van het wetenschappelijk
socialisme de maatschappelijke context van de misdaad analy-
seerde." Bonger heeft in 1921 vijf jaar lang de redactie van De
Socialistische Gids gevoerd, maar dreigt nu wegens het uitblijven
van zijn honorering het redacteurschap neer te leggen. Partijvoor-
zitter Vliegen, ingelicht door Bonger, deelt aan Ploeger mee dat
diens positie onhoudbaar zou worden door het schandaal dat zou
ontstaan als Bonger om die reden voor zijn functie zou bedanken.
Ploeger is woedend over Vliegens schrijven: niet hij, maar het par-
tijbestuur zelf draagt immers de verantwoordelijkheid voor de te-
korten op De Socialistische Gids, en de kaspositie van de uitgeverij
is zo krap dat hij zelf nog een maand salaris te goed heeft." Hij
neemt op staande voet ontslag. Als de zaak wordt gesust blijft hij
nog enkele maanden aan, maar in september 1921 vertrekt hij
definitief.

Naar aanleiding hiervan neemt het snxr-bestuur nu de situatie
rond de partij-uitgeverij en -boekhandel in beraad. Die lijkt er niet
best voor te staan: binnen vijf jaar zijn er drie directeuren geweest.
Bovendien is het oordeel van een ingeschakelde accountant over de
levenskansen van de ondememing somber. Hij geeft het advies de
winkel op te heffen en de uitgeveri j in een kleiner pand voort te
zetten." Het partijbestuur volgt dit advies echter niet op. In sep-
tember 192 I besluit het om, na een aantal saneringsmaatregelen,
toch met de uitgeverij in de bestaande vorm door te gaan. Hoofd-
motief hiervoor is het belang dat het bestuur hecht aan de uitgave
van brochures voor de verkiezingsstrijd en de propaganda." Een
legaat dat de partij ontvangt wordt ingezet om de oude schuld bij de
drukkerij te vereffenen en de kaspositie te verbeteren. De Rotter-
damse winkel zal worden overgedaan aan Voorwaarts. Er komt
geen opvolger voor Ploeger. In plaats daarvan wordt de leiding in
handen gelegd van een vijfkoppige Raad van Beheer. Oud-directeur
Van Doorn wordt teruggehaald binnen Ontwikkeling en tot secreta-
ris van dit college benoemd. Masereeuw (op dat moment nog steeds
directeur van Het Yolk en van Vooruitgang) wordt voorzitter. Naast
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Sloos en de nieuwe partijsecretaris C. Werkhoven is het vijfde lid
van deze raad H.J. Bruens, hoofdbestuurslid van het NVV. Met zijn
lidmaatschap wordt voor het eerst de vakbeweging bij de partij-
uitgeverij betrokken. Masereeuw en Van Doorn zijn belast met de
dagelijkse leiding, maar alle beslissingen over nieuwe uitgaven, fi-
nancien en personeelsbeleid worden in de tweewekelijkse vergade-
ringen van de Raad van Beheer genomen. De Amsterdamse boek-
winkel krijgt een eigen bedrijfsleider en er wordt een aanbiedings-
reiziger in dienst genomen. Op andere afdelingen worden perso-
neelsleden ontslagen. Afslanking van de uitgeverij door reorganisa-
tie van de personeelsbezetting, administratieve verbeteringen en be-
zuinigingen op publiciteit en overuren vormen een eerste stap van
de nieuwe leiding om de onderneming weer winstgevend te maken.
In de tweede plaats wordt er gezocht naar betere afzetmogelijk-
heden. Van Doorn en Masereeuw zoeken het in een toenadering
tussen de boekenuitgeverij en het partijdagblad. Het Yolk zal gratis
advertenties voor uitgaven van Ontwikkeling opnemen en zijn zetsel
afstaan voor overdrukken in de vorm van brochures. Daarnaast zal
het net van colporteurs en agenten van het dagblad meer recht-
streeks ter beschikking komen voor de afzet van de boekuitgaven
van Ontwikkeling. Wanneer het lukt om de inkomsten uit abonne-
menten en advertenties voor Het Yolk te vergroten, is hier het kapi-
taal te vinden om tevens een omzetverhoging van Ontwikkeling te
bereiken. Per 1 juli 1923 realiseren Van Doorn en Masereeuw een
'administratieve vereeniging' van uitgeverij Ontwikkeling en dag-
blad Het vsu:»
b Ontwikkeling als uitgeverij
Ook Ontwikkeling staat voor het probleem, hoe de geschikte ar-
beidskrachten en grondstoffen voor het bedrijf aan te trekken.
Daarnaast is er de organisatie van de produktie zelf, het voorberei-
den en verzorgen van de uitgaven en de administratie en het beheer
van het bedrijf. Welke eisen stelt men aan de medewerkers voor de
uitgeverij? Een sociaal-democratische gezindheid is uiteraard een
vereiste, maar op zich niet voldoende. Ook is kennis nodig van de
specifieke organisatie van het boekenvak in Nederland. In hoofd-
stuk II noemden we enkele kwaliteiten die in een handboek uit die
tijd als onmisbaar voor het uitgeversberoep worden genoemd. Het
blijkt dat de nieuwe uitgeverij moeite heeft om in sociaal-dernocra-
tische kringen medewerkers te vinden die het yak kennen, zakelijk
onderlegd zijn en over voldoende algemene ontwikkeling beschik-
ken. Geschikte medewerkers buiten de eigen kring blijken moeilijk
tot medewerking te bewegen. De eerste directeur, Van Doorn, had
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door zijn PTI-functie en als vakbondsbestuurder weliswaar enige
bestuurlijke, administratieve en politieke ervaring opgedaan. Zijn
kennis van het boekenvak ging echter bij zijn aanstelling niet verder
dan het in verbinding staan met en zich laten adviseren door vrien-
den die zelf uitgever waren." In de oproep die na zijn vertrek in
het Nieuwsblad voor den Boekhandel en in Het Yolk verschijnt,
staat de eis van deskundigheid in zake uitgeverij en boekhandel
voorop: 'AIleen personen die volkomen op de hoogte zijn van beide
takken van het bedrijf komen in aanmerking.'21 Lakmaker, die op
de oproep reageert, wordt geacht de vereiste ervaring bij de We-
reldbibliotheek te hebben opgedaan, en is bovendien partijlid. In
hoofdstuk II zagen we dat de WB in 1918 haar positie voorlopig heeft
geconsolideerd. De moeilijkheden uit de beginperiode zijn over-
wonnen, er is een aantal keren dividend uitgekeerd en het fonds is
uitgebreid tot 460 titels met een verkochte oplage van ruim ander-
half miljoen exemplaren. Bij de viering van het ro-jarig bestaan in
1915 is er door personen van uiteenlopende maatschappelijke posi-
ties en levensbeschouwelijke richtingen hulde gebracht aan de WB.22

Als voormalig ws-medewerker lijkt Lakmaker bovendien een
goede kandidaat, omdat zijn oude werkgeefster grotendeels het-
zelfde werkterrein beslaat als Ontwikkeling. Wanneer Lakmaker
echter zijn plannen door het partijbestuur gedwarsboomd ziet en
vertrekt, meldt Andries Blitz zich voor de directeursfunctie aan.
Gezien Blitz' ervaring bij Scheltens & Giltay meent men voor de
eerste keer een kandidaat te hebben gevonden die op aile terreinen
competent is. Maar wanneer het verlangde salaris een struikelblok
blijkt, is men met de onderwijzer Ploeger opnieuw genoodzaakt een
minder ervaren kandidaat uit eigen kring te nemen. Ook deze heeft
bestuurli jke en politieke ervaring opgedaan in enkele sociaal-demo-
cratische organisaties, maar mist evenals zijn voorganger Van
Doom specifieke kennis van het boekenvak. De conclusie is, dat
Ontwikkeling er in haar beginperiode niet in slaagt om voor het
gebrek aan competente personen in eigen kring een afdoende oplos-
sing te vinden. Er is op dat moment een persoon binnen de partij
wiens kennis van zaken in het uitgeversvak buiten kijf staat: de
Haarlemse soxr-wethouder, tevens lid van de Provinciale Staten,
M. A. Reinalda, werkzaam bij uitgeverij Tjeenk Willink & Zn. in
dezelfde stad. In de periode 1916- 1923 is hij echter slechts eenmaal
betrokken bij de partij-uitgeverij, namelijk als arbiter in een conflict
tussen de directie en een parti jlid-auteur. 23

Hoe vult de directie in de beginperiode 1916-1923 de zwakke
plekken in haar deskundigheid aan? Voor de opbouw van het fonds
doet ze een beroep op de kleine kring van intellectueel geschoold
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kader in de SOAP. ZO verzorgt Bonger samen met Sloos de reeks
PopuLair-WetenschappeLijke Herdrukken en met Wibaut de Socialis-
tische Bibliotheek. Carry Pothuis-Smit en Mathilde Wibaut-Berdenis
van Berlekom, respectievelijk redactrice van het snxe-tijdschnft De
Proletarische Vrouw (1905) en voorzitster van de Bond van Sociaal-
Democratische Vrouwenclubs (1908), stellen voor Ontwikkeling
een Socialistische Vrouwenbibliotheek samen. Voor de redactie van
de eerste jeugdboekenseries wordt de sociaal-democratische onder-
wijzer A. M. de Jong ingeschakeld, die op dat moment enkele jaren
ervaring heeft als letterkundig redacteur van De Notenkraker. De
Jong heeft contacten in literaire kringen (o.a. met Dirk Coster), en
houdt voor verenigingen voordrachten over literatuur. Daarnaast
heeft hij een letterkundig leerboek voor de hoofdakte-studie ge-
schreven en eigen werk in tijdschriften en in boekvorm gepubli-
ceerd;"
Ook voor de boekhandelsactiviteit van Ontwikkeling blijkt het

vinden van gekwalificeerde medewerkers moeilijk. De in 192 I tot
bedri jfsleider van de Arnsterdamse boekhandelsvestiging benoemde
partijgenoot A. van Kleeff is de eerste die als een volledig ge-
schoolde boekhandelaar wordt aangemerkt. 2S Daarv66r levert met
name de tekortschietende algemene ontwikkeling, talenkennis en
kennis van de bibliografie onder het boekhandelspersoneel proble-
men op. Voor de agentschappen buiten de hoofdstad, die tot kleine
winkeltjes of tot volledige filialen uitgroeien, moet men het doen
met de in de afdelingen aanwezige krachten, die vaak weinig kaas
hebben gegeten van het vak. Dat geldt nog sterker voor de agenten
in de kleinere steden en op het platteland, voor wie de boekencol-
portage maar een bijkomstigheid is. Voor de grotere agentschappen
die zich tot kleine plaatselijke boekwinkels ontwikkelen, rekruteert
men drie soorten medewerkers: soxr-sympathisanten die afkomstig
zijn uit aan het boekenvak verwante beroepen, zoals boekbinders en
typografen (een beroepsgroep die zich al heel vroeg organiseerde);
kleine boekhandelaars of leesbibliotheekhouders, die vanuit een
kerkelijke of liberale gezindheid naar de SOAP overgingen en sympa-
thisanten met een andere achtergrond." De noodzaak tot kwaliteits-
verbetering van het net van colporteurs en agenten wordt in de
gehele bestaansperiode van Ontwikkeling steeds opnieuw aan de
orde gesteld."

Als de tweede uitgeeftaak van de nieuwe ondememing is de
verwerving van grondstoffen, de acquisitie van manuscripten ge-
noemd. Uit het oude fonds van de Brochurenhandel neemt men een
kleine 20 titels mee, van andere uitgeverijen worden tot en met 1923
nog zo'n 40 werken overgenomen en daamaast brengt men onge-
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veer 200 nieuwe titels (waaronder 21 vertaalde) uit. Hoe verwerft
men deze manuscripten? In hoofdstuk 3.2 zullen we zien dat de
non-fictietitels voorlopig sterk de overhand hebben. Hierin domine-
ren de propaganda- en strijdlectuur en de verkiezingsbrochures. Ten
behoeve van deze uitgaven was de Brochurenhandel tot een uitge-
verij uitgebreid. Ze waren bovendien zo onmisbaar voor de partij,
dat Ontwikkeling ondanks haar kinderziekten ook na 1921 wordt
voortgezet. Initiatieven tot dergelijke uitgaven kornen van drie kan-
ten. In de eerste plaats is er het partijbestuur, waarvan de leden
onderling bespreken of er behoefte is aan bepaalde geschriften (bij
voorbeeld ter verduidelijking van het standpunt van de partij over
een bepaalde kwestie) en vervolgens een partijlid aanzoeken om de
tekst te schrijven. In de tweede plaats zijn er de leden van het partij-
of vakverenigingskader, die vanuit hun eigen specialisme geschriften
over sociale of politieke onderwerpen aan het partijbestuur zenden
of ter publikatie voorleggen aan Ontwikkeling. In de derde plaats
komen er uit de plaatselijke afdelingen regelmatig suggesties bro-
chures uit te geven voor bepaalde groepen, zoals de kleine boeren,
de christelijke arb eiders of de landarbeiders. De nauwe band tussen
partij-uitgeverij en partijpers in de opbouwfase van Ontwikkeling
blijkt uit het feit dat veel van haar uitgaven overdrukken uit Het
Volk, het Popu!air-Wetenschappelijk Bijvoegsel of De Socialistische
Gids zijn. Daarbij gaat het vaak om beschouwingen van prominente
partijleden, die men een grotere verspreiding wil geven of van duur-
zamer belang acht dan het doorsnee kranten- of tijdschriftartikel.
Vertaalde uitgaven betreffen tot 1923 vaak geschriften van promi-
nenten uit de buitenlandse zusterpartijen. Wetenschappelijke of
populair-wetenschappelijke uitgaven (Nederlands en vertaald)
brengt de uitgeverij nog weinig.

Op het punt van de acquisitie van rnanuscripten rijst ook de vraag
naar de plaats van fictie in het fonds. Wat gaf Ontwikkeling uit aan
verhalend proza, gedichten en toneel? Had de partij in dit opzicht
wensen geforrnuleerd, en waren er schrijvers uit wier werk de uit-
geverij kon putten? Een cultureelleven in bredere zin had zich in de
SDAP al vanaf de beginjaren ontplooid. De cursusvergaderingen in
eigen kring betroffen niet aIleen politieke onderwerpen, er werd
ook gewerkt aan de algemene culturele ontwikkeling. Vakbonden
zoals de Diamantbewerkersbond (ANDB) liepen hierin voorop door
het stichten van bibliotheken en het instellen van cornrnissies voor
arbeidersontwikkeling. Ook zang, muziek en toneel kwamen aan
bod. De koren, ensembles en toneelgroepen die in de snxr-afdelin-
gen overal in het land werden gevorrnd, verenigden zich at betrekke-
lijk vroeg in landelijke organisaties." De kunstbeoefening in eigen



kring was in de beginjaren nauw verbonden met het partijleven als
geheel, zoals dat vooral op vergaderingen en manifestaties op-
bloeide. Afdelingsbijeenkomsten werden opgeluisterd met verzen
van Henriette Roland Holst of Adama van Scheltema, met het zin-
gen van de Socialistenmars, Morgenrood of de Intemationale." De
stukken van Heijennans waren geliefd om hun agitatorische ge-
halte. Ook de prenten van Albert Hahn maakten in de beginperiode
deel uit van het culturele gezicht van de partij. Door hun satirische
inslag waren ze sprekende propagandamiddelen, die beeldender en
kemachtiger de SDAP-standpuntenuitdroegen dan lange partijpro-
gramma's. Was er dus sprake van een eigen cultureelleven binnen
de jonge SDAP,nauw verbonden met de politieke strijd van de bewe-
ging, tegelijkertijd werden cultureel vormende activiteiten op touw
gezet, die de arbeidersklasse deelgenoot moesten maken aan de
gevestigde kunst en cultuur. De vakbondsbibliotheken telden ook
werken van niet-socialistische schrijvers. Sociaal-democraten werk-
ten mee aan verenigingen als Kunst aan het Volk en Kunst aan
Allen die de arbeiders kennis lieten maken met de beeldende
kunst. 30 De muziek- en zangverenigingen namen naast het socialis-
tische repertoire ook werken van niet-socialistische toondichters of
de klassieke componisten op het repertoire.
Welke plaats nam hierbij de literatuur in? In hoofdstuk 1 stipten

we de bekende polemiek in De Nieuwe Gids (1891-92) aan, over de
verenigbaarheid van kunst en socialisme, waaraan Kloos, Van
Eeden en Van Deyssel deelnamen. De schakel bij uitstek tussen dit
debat en de sociaal-democratische beweging was Frank van der
Goes geweest. Hij had het in De Nieuwe Gids tegen bovengenoemd
drietal opgenomen, was in 1894een van de oprichters van de SDAP
geweest, en had vervolgens in De Kroniek zijn beschouwingen over
socialistische kunst en literatuur voortgezet. In 1896had Van der
Goes in De Nieuwe Tijd een oproep gedaan aan de Nederlandse
intellectuelen en schrijvers om zich bij de SDAPaan te sluiten.:" Deze
oproep had succes: in de jaren ema traden niet aileen de reeds
genoemde Heijennans, Adama van Scheltema en Henriette Roland
Holst, maar ook Gorter, Van Collem, Frans Coenen en Is. Querido
tot de partij toe of vatten er sympathie voor op zonder lid te worden.
In hun scheppend en hun literatuurbeschouweli jk werk legden ze
(de een minder, de ander meer) getuigenis af van hun overgang.
Gorter rekende op basis van zijn nieuwe, materialistische wereld-
visie af met de Beweging van Tachtig en probeerde evenals Hen-
riette Roland Holst en Adama van Scheltema een socialistische
kunstleer en poetica op te stellen."
Nu zijn er in dit verband twee zaken van belang. Het gaat ten
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eerste om zeer theoretische inspanningen. De formulering van een
(abstracte) materialistische kunstbeschouwing en, in dit licht, de
herinterpretatie van de grote schrijvers uit de wereldliteratuur krij-
gen hierin de meeste aandacht. De genoemde auteurs besteden wei-
nig aandacht aan de concrete vraag hoe de sociaal-democratische
achterban in aanraking kan worden gebracht met de literatuur, of
hoe uit die achterban een nieuwe socialistische literatuur zou kun-
nen voortkomen. AIleen Henriette Roland Holst duidt in een lezing
uit 1899 (heel beknopt) aan, hoe de proletarische pers een nieuwe
voedingsbodem voor de socialistische literatuur zou kunnen
vormen." In de tweede plaats gaat het om individuele opvattingen
van afzonderlijke auteurs. Er werden geen pogingen ondemomen
om tot een gemeenschappelijk literair programma van snsr-auteurs
te komen of om een gezamenlijke literatuuropvatting te formuleren,
zoals dat in het verleden rond literaire tijdschriften gebeurde. Bo-
vendien sprak de partij zich niet over deze materie uit. De bladen
waarin de sociaal-democratische schrijvers hun opstellen over litera-
tuur plaatsten, hadden weI raakpunten met de SDAP(De Kroniek) of
stonden haar zeer na (De Nieuwe Tijd), maar waren geen partij-
bladen. De partijpers besteedde maar weinig aandacht aan literaire
kwesties. Het Yolk kreeg pas betrekkelijk laat een letterkundige
rubriek. De krant nam wei al vanaf de beginjaren feuilletons op,
maar de selectiecriteria hiervoor waren binnen de partij nooit voor-
werp van openlijke discussie geweest. In de Duitse SPDlag dat
anders: daar was uitvoerig gedebatteerd over literaire kwesties en
was bij voorbeeld in 1896de houding van de partij ten opzichte van
het naturalisme op een congres onderwerp van discussie geweest."
In de Duitse zusterpartij overheerste een opvatting van sociaal-
democratische cultuurpolitiek, waarin de spreiding van de geves-
tigde burgerlijke kunst onder de arbeiders voorop stond. Een plei-
dooi dat Sjoukje Troelstra (N. van Hichtum) in 1900in het srn-blad
Die Neue Zeit hield voor een geengageerde socialistische jeugd-
literatuur, was daarom in SPD-kringop afwijzing gestuit. Toen Her-
man Heijermans tien jaar later in een aantal artikelen in Vorwiirts
tegenover het heersende ssn-standpunt de eis van een socialistische
'tendenskunst' stelde, yond hij een aantal literatuur- en toneelcritici
uit de Duitse partij tegenover zich." In de Nederlandse partij kwam
dit soort discussies nauwelijks voor. Wei werden er over bij voor-
beeld de socialistische arbeidersontwikkeling in algemene zin enkele
principiele geluiden gehoord, en binnen de muziekverenigingen
leidde de repertoirekeus tot eoige discussie." Formuleringen door
afzonderlijke partijleden van wat socialistische literatuur zou moe-
ten zijn (zoals Adama van Scheltema's Grondslagen, de brochure



van Marie Wibaut-Berdenis van Berlekom over het jeugdboek) ver-
tolkten individuele opvattingen." De partij hield zich met dergelijke
kwesties nauwelijks bezig.
Maken we de balans op van de situatie ten tijde van de oprichting

van Ontwikkeling, dan blijkt er omstreeks de Eerste Wereldoorlog
sprake te zijn van een pluriforme partijcultuur. Het principieel-
socialistische engagement is aanwezig naast het achterstandsdenken
dat de arbeiders wil verheffen of het spreidingsstreven dat de bur-
gerlijke cultuur onder een grotere bevolkingsgroep wil brengen.
Uiteenlopende interpretaties van socialistische cultuur staan naast
elkaar, zonder dat van een duide1ijke partijlijn sprake is, wellicbt
ook zonder dat de leden zich van de tegenstrijdigheden erg bewust
zijn. Deze diversiteit van individuele opvattingen geldt ook voor de
literatuur. Ontwikkeling krijgt bij baar opricbting van de SDAPgeen
directieven aangereikt over wat nu precies is te verstaan onder socia-
listisch toneel, proza of dichtwerk. Dit betekent dat de directie en
aangetrokken redacteuren (A. M. de Jongl) zelf een sterk persoon-
lijk stempel op het fonds kunnen drukken. We zullen in hoofdstuk
3.2 zien dat in de beginperiode 1916-1923 de fictie in bet fonds
voornamelijk wordt ingezet met verhalend proza voor jongeren,
dee Is overgenomen van andere uitgeverijen. Overigens gaat bet hier
om jeugdboeken die van iedere socialistische tendens zijn ge-
speend."

Al 1evert de beweging geen recept voor socialistische literatuur,
levert ze de uitgeverij dan weI socialistische auteurs? Ten tijde van
de opricbting van Ontwikkeling heeft de socialistische literatuur in
Nederland al een bloeitijd achter de rug. Sommige schrijvers die
oorspronkelijk tot de snxr-kring behoorden, hebben de partij in-
middels weer verlaten (zoals Gorter en Roland Holst, die na de
Deventer scheuring links van de partij zijn komen staan). Boven-
dien hebben zij, maar ook sDAP-getrouwen als Heijermans en
Adama van Scheltema, al een oeuvre van betekenis opgebouwd bij
gevestigde uitgeverijen zoals Brusse, Van Looyen Versluys. Ont-
wikkeling moet zich in zake baar acquisitie dus naast de gevestigde,
niet-socialistische uitgevers waarmaken. We zullen verderop in dit
hoofdstuk bespreken in hoeverre ze erin slaagt om deze oude lich-
ting van auteurs haar fonds binnen te krijgen. Daarnaast komt aan
de orde, in hoeverre het de uitgeverij (tegen de achtergrond van de
generatiewisseling) 1uktom een nieuwe lichting auteurs uit de SDAP-
sfeer aan te trekken en tot duurzame pijlers van haar fonds te
maken.
Na de verwerving van arbeidskrachten en van grondstoffen is de

organisatie van de produktie de derde taak waarvoor Ontwikkeling
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zich ais uitgeverij gesteid ziet. De uitgeverij wordt ondergebracbt bij
Het Volk aan de Keizersgracht, terwijl voor de boekhandel een pand
naast het Paleis op de Dam gehuurd wordt. De keuze van Amster-
dam ais vestigingsplaats is minder vanzelfsprekend dan zij lijkt. Par-
tijbestuur, -secretariaat en -krant hebben er weI bun zetel, maar
vergeleken met andere steden zoals Rotterdam en Zaandam is de
SDAP er minder sterk (in het partijbestuur wordt als oorzaak hiervan
verschillende keren de sterke nawerking van de oude socialistische
beweging met baar anarcbistische en syndicalistische tradities in de
hoofdstad genoemd). V66r de keuze van deze stad als vestigings-
plaats pleit weI, dat de boekenbranche (met Bestelhuis en impor-
teurs) bier sterk is geconcentreerd,

Over de organisatie van het immateriele produktieproces, het be-
werken van de manuscripten, geeft de bewaard gebleven uitgevers-
correspondentie geen uitsluitsel. WeI zijn nogal wat uitgaven aan-
vankeIijk overdrukken uit partijbladen, zoals we reeds zagen. De
uitgeverij neemt in deze gevallen het zetsel over, zodat ze nauwe-
Iijks nog redactionele of typografische arbeid hoeft te verricbten.
Druk- en bindwerk worden verzorgd door de reeds genoemde druk-
kerij Vooruitgang, in betzelfde pand aan de Keizersgracht. Admi-
nistratie en beheer van de uitgeverij leveren de eerste jaren wel
problemen op, die in twee etappes worden aangepakt. Onder Ploe-
gers directeurschap wordt de administratie verbeterd met het bij-
bouden van in- en verkoopboeken, registratie van correspondentie
en facturen, regelmatiger inning van kwitanties en bet bijhouden
van exploitatierekeningen van de afzonderlijke fondsartikelen.:"
Vervolgens wordt het auteurscontract ingevoerd als basis voor af-
spraken tussen uitgeverij en individuele auteurs. Hiermee trekt men
Iering uit een slepend conflict met partijgenoot Rudolf Kuyper.
Kuyper (1874- 1934) had als secretaris van het Socialistisch Leesge-
zelschap (opgericht in 1898) al rond de eeuwwisseling de propa-
ganda voor het socialisme onder Amsterdamse studenten onder-
steund, en zelf de studie van het wetenschappelijk socialisme (Marx,
Engels, Kautsky, Plechanow) ter hand genomen. Binnen de SDAP

had Kuyper zich tot de theoreticus van de partij ontwikkeld en een
reeks beschouwingen over marxistische economie en filosofie gepu-
bliceerd. Vanaf 1920 had hij tevens zitting gehad in het partij-
bestuur. In 192I was er bij een uitgave met Ontwikkeling een geschil
gerezen over extra zetkosten, ontstaan door Kuypers voortdurende
tekstwijzigingen. De hierboven genoemde M. A. Reinalda, voor dit
meningsverschil ais arbiter benoemd, werkte een compromisvoor-
stel uit voor be ide partijen. Maar Reinalda sprak tegelijk een ver-
nietigend oordeel uit over de amateuristische wijze waarop Ontwik-
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keling afspraken maakte met haar auteurs. Het auteurscontract dat
de uitgeverij voortaan hanteert is gebaseerd op de richtlijnen van de
Vereeniging van Letterkundigen (VVL).40
Tegelijk met de invoering van dit contract worden door de Raad

van Beheer verdere verbeteringen aangebracht, onder meer door de
invoering van maandelijkse, gedetailleerde overzichten van de om-
zet. Het totale produkt van de uitgeverij omvat in de periode 1916-
1923 256 boektitels. Daarnaast geeft Ontwikkeling drie tijdschriften
uit: De Sociafistische Gids (1916), De ProLetarischeVrouw (1905) en
het blad De Gemeente (1919), het orgaan van de Vereeniging van
Sociaal-democratische Gemeenteraadsleden.

Hoe is in deze periode de verhouding tussen Ontwikkeling en
haar vakgenoten in de boekenbranche? Ze laat zich opnemen in
Sijthoffs Adresboek voor den BoekhandeL, met daarbij het verzoek
om toezending van 'commissiegoed op allerlei gebied en meer in het
bi jzonder van sociaal-wetenschappeli jke aard'. 41 Op het moment
dat Ontwikkeling van start gaat heeft de Wereldbibliotheek in
zekere zin al de weg voor haar geeffend. Het goedkope boek op
zich, noch de verkoop op abonnement zijn nog langer erg omstreden
binnen het yak. We zullen zien, dat de boekhandels buiten de SDAP-

kring van ondergeschikt belang zijn voor Ontwikkeling. Niettemin
doet de directie haar best om goede relaties te krijgen met collega-
uitgevers en -boekhandelaars. Als in 1919-1920 het eigen kapitaal
steeds minder toereikend wordt ten opzichte van de sterk groeiende
omzet, moet het bedrijf herhaaldelijk uitstel van betaling vragen bij
zijn leveranciers. Juist het bericht dat de boekengrossier Schale-
kamp, Van de Grampel & Bakker in maart 1921 wegens openstaan-
de rekeningen voorlopig niet meer levert, gebruikt directeur Ploeger
als argument bij zijn verzoeken aan het snxr-bestuur om meer be-
drijfskapitaal. Een dergelijk feit wordt snel bekend in de boekenwe-
reld, en goodwill onder de collega-uitgevers en -boekhandelaars is
onmisbaar. 42 Van de Nederlandsche Uitgeversbond maakt de so-
ciaal-democratische uitgeverij in haar beginjaren nog geen deel uit;
pas in maart 1924 treedt Van Doorn tot de NUB toe als lid.? In 1925
wordt hij ook lid van de VBBB, en Ontwikkeling verwerft en de
vereiste erkenning als boekhandel en die als uitgeverij.

c Spreiding en afzet
De nauwe band tussen uitgeverij en SDAP maakt het bij het bezien
van de verspreidingsmogelijkheden van Ontwikkeling norlig om
kort stu te staan bij de invloedssfeer van de partij. Wat was de
achterban van de SDAP in deze periode, en op welke groepen richtte
ze zich voor de toekomst? Vanaf de beginjaren had de partij zowel
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arbeiders als hoger geschoolden in haar gelederen. Intellectuelen
speelden een grote rol bij de oprichting van de SOAP en maakten deel
uit van het partijbestuur. Er werd propaganda gemaakt voor het
socialisme in studentenkringen, en een groep studenten en acade-
mici verenigde zich in 190 I in de Sociaal-Democratische Studie-
club." Niettemin noemde de partij zich in de eerste decennia van
haar bestaan vooral een arbeiderspartij. Haar eerste bredere aan-
hang vond ze onder de Friese en Groningse landarbeiders en vanaf
de eeuwwisseling meer en meer onder industriearbeiders in het wes-
ten van het land. In het partijprogramma van 1912 werden wei
andere groepen genoemd die door het kapitalisme in de knel kwa-
men, maar de arbeidersklasse kreeg duidelijk de leidende rol in de
verwezenlijking van het socialisme." Haar marxistische maat-
schappijvisie, het klassenstrijdbeginsel en de socialistische doelstel-
ling plaatsten de jonge SOAP op het standpunt van principiele oPPO-
sitie tegen alle burgerlijke partijen, die immers het kapitalisme in
stand wilden houden. Dat veel arbeiders nog onder de ideologische
invloed van die partijen (vooral de christelijke) stonden, achtte men
een verschijnsel van voorbijgaande aard. De redenering luidde als
voIgt: naarmate het kapitalisme zich verder ontwikkelt, zullen de
tegenstellingen tussen kapitaal en arbeid scherper worden; in de
oplaaiende klassenstrijd gaan de arbeiders vanzelf inzien waar hun
werkelijke belangen liggen; zo komen ze onvermijdelijk bij de revo-
lutionaire sociale democratie terecht. Het algemeen kiesrecht gold
daarbij als een essentieel instrument. Als dat eenmaal was inge-
voerd, zou het nog maar een kwestie van tijd zijn voor de sociaal-
democraten de politieke meerderheid zouden bereiken. De SOAP

hoopte daarbij in het bijzonder de roomse arbeiders tot zich te
trekken. Zij waren in de meerderheid in de meest geindustriali-
seerde gebieden buiten de huidige Randstad (Twente, de Brabantse
industriesteden, Maastricht en de mijnstreek). In rooms-katholieke
kring waren er bovendien al botsingen tussen arbeiders en patroons
voorgevallen en er waren stemmen opgegaan voor een nieuwe 80-

ciale orde.
In het betrekkelijk korte tijdsbestek 1916-1923 doet zich een aan-

tal vrij snelle schommelingen voor in de vooruitzichten die de
SOAP heeft op uitbreiding van haar werkingssfeer. Nog in het eerste
jaar van Ontwikkeling neemt de Tweede Kamer het algemeen man-
nenkiesrecht aan, dat zal worden bekrachtigd door de grondwets-
wijziging van 1917. Met grote verwachtingen ziet men de Tweede-
Kamerverkiezingen in 1918 tegemoet. Inderdaad stijgt het zetel-
aantal van de SOAP van 15 (oorspronkelijk 18, zoals we zagen) tot 22
(van de 100) zetels." Maar deze toename is toch teleurstellend,
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omdat de grote doorbraak onder de confessionele arbeiders is uit-
gebleven en een parlementaire meerderheid nog lang niet in zicht is.
In november van hetzelfde jaar vindt de bekende machtsgreep van
Troelstra plaats, die meent dat ook in Nederland het uur van de
revolutie heeft geslagen. Ondanks zijn verkeerde taxatie van de
revolutiekansen en ondanks het feit dat achteraf een snxs-meerder-
heid zijn machtsgreep afwijst, meent de partij toch successen te
hebben geboekt. Een aantal essentiele eisen van het actiepro-
gramma dat SOAP en NVV in november 1918 gezamenlijk hadden
opgesteld, wordt ingewilligd. Op het moment van de wapenstilstand
die de Eerste Wereldoorlog doet eindigen, ziet de partij nu drie
hoofdpunten van haar programma gerealiseerd: het algemeen kies-
recht is binnen, de achturige werkdag is verwezenlijkt en er is een
begin gemaakt met het staatspensioen. Daarnaast is er uitzicht op
vrouwenkiesrecht en verdere uitbreiding van de sociale wetgeving.
Verschillende geschiedschrijvers kenmerken het tijdvak 1918-1923

als een periode van terugslag voor de SOAP, een periode waarin de
partij in zekere zin slachtoffer was van haar eigen succes." Als de
drie bovengenoemde doelstellingen uit de vooroorlogse periode zijn
bereikt, zijn er niet onmiddellijk andere actiepunten voorhanden
waarop een brede massa is te mobiliseren. De eisen van socialisatie,
van bedrijfsorganisatie en medezeggenschap, noch de eis van ont-
wapening, hebben dezelfde aantrekkingskracht als het kiesrecht en
de achturige werkdag. Bovendien ondervinden zowel vakbeweging
als partij een terugslag onder invloed van de economische depressie.
De vakbeweging verliest een aantal stakingen, de verkorting van de
arbeidsdag tot 8 uur wordt teruggedraaid, en zowel NVV als SOAP

raken weer leden kwijt.
Bij de parlementsverkiezingen van 1922 gaat de partij weer terug

van 22 naar 20 zetels. Op grond van ervaringen in het buitenland
had men weI verwacht dat de toetreding van de vrouwen tot het
kiezerscorps een nadelig effect voor de SOAP zou hebben." Maar de
beoogde doorbraak van de partij onder de confessionele arbeiders
blijft opnieuw uit. De roomse arbeiders zijn niet aIleen niet naar de
SOAP overgegaan, ook binnen hun eigen partij zijn ze niet in opstand
gekomen tegen hun conservatieve partijleiding. Met de verkiezin-
gen van 1922 breekt voor de SOAP een lange periode aan van stagna-
tie en politiek isolement. Tot aan de Tweede Wereldoorlog hand-
haaft ze zicb op 20 a 25% van de stemmen. Haar wens om daad-
werkelijk macht uit te oefenen door deelneming aan een regering,
stuit steeds op de afwijzende houding van de Roomsch-Katholieke
Staatspartij (RKSP) en van bet episcopaat, die Troelstra's revolutie-
poging uit 1918 nog niet vergeten zijn. In het verlengde hiervan doet
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RKsp-fractieleider Nolens in 1925 zijn bekende uitspraak dat van
rooms-katholieke samenwerking met de SDAP slecbts in 'uiterste
noodzaak' sprake kan zijn, een noodzaak die pas in 1939 wordt
gevoeld.
In hoofdstuk II is gewezen op bet proces van verzuiling dat na de

Eerste Wereldoorlog in Nederland zijn beslag krijgt. Tegen de acb-
tergrond van de bovenbescbreven politieke patstelling krijgt ook de
sociaal-democratie in deze periode trekken van een zuil, met op tal
van terreinen eigen organisaties. Ze ontwikkelt zicb niet aileen naast
de protestantse en katbolieke zuilen, maar ook in concurrentie daar-
mee. De confessionele, en vooral de rooms-katholieke organisaties
op welk gebied dan ook, bebben steeds de impliciete doelstelling de
eigen aanhang voor afval te behoeden en bet socialisme te bestrij-
den. Met name bet roomse episcopaat scbuwt daarbij dwangmidde-
len jegens zijn achterban niet: bij verkiezingen laat bet de gelovigen
inprenten op welke partij er moet worden gestemd, via de kansel
bemoeit het zich met stakingen of verbiedt het bet lidmaatschap van
sociaal-democratische organisaties (NVV!).49 Uit individuele getuige-
nissen van snxe-propagandisten in streken waar de partij in de min-
derheid was, kornt naar voren welke krasse methoden van intimida-
tie, brood roof en sociaal isolement jegens SDAP- en xvv-leden wer-
den toegepast, vooral van de kant van de roomse geestelijkheid.:"
Deze context van electorale stagnatie, politiek isolement op Ian-

deli jk niveau en rivaliteit met andere zuilen bepaalt ook de speel-
ruimte van Ontwikkeling. Evenals v66r 1916 de Brochurenhandel
moest ook de uitgeverij de verbreding van de snxe-invloedssfeer
propagandistisch ondersteunen. Deze verbreding zou weer een gro-
tere afzet van boeken en brochures mogelijk maken, Wanneer vanaf
het begin van de jaren twintig de aanhang niet meer toeneernt en de
zuilgrenzen moeilijk te overscbrijden blijken, zoekt men de oplos-
sing in bet versterken van het eigen organisatie-apparaat en het des
te intensiever bewerken van de eigen kring. Op cultureel terrein
komt dit tot uitdrukking in de oprichting (in navolging van de
andere zuilen) van nieuwe organisaties op het gebied van jeugdbe-
weging, volksontwikkeling, omroep, sport, pers en film. Daarnaast
proberen sociaal-democraten door invloed te verwerven in neutrale
organisaties ook in andere sectoren (bij voorbeeld het onderwijs en
bibliotheekwezen) een tegenwicht tegen bet confessionele overwicht
te bieden.
Welke mogelijkheden beeft Ontwikkeling voor dit intensief be-

werken van de eigen kring? Het eigen fonds is in de beginjaren nog
beperkt. Men probeert dit te ondervangen door de combinatie van
uitgeverij en boekhandel. De boekhandel (gedacht als een 'biblio-
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graphisch centrum van de arbeidersbeweging'") heeft ook titels van
andere Nederlandse uitgevers en buitenlandse boeken in zijn assor-
timent, en stelt volgens een soort huurkoop-systeem leesportefeuil-
les voor sociaal-democratische organisaties samen. Met dit bredere
aanbod in de boekhandel probeert men een klantengroep te binden,
waaronder men in de toekomst de eigen uitgaven kan afzetten. De
niet-socialistische boekhandels nemen de Ontwikkeling-uitgaven
nauwelijks in voorraad. De uitgeverij sticht daarom met behulp van
de plaatselijke partijafdelingen vervolgens eigen boekhandels in de
industriesteden in het westen en noorden van het land. Om de arbei-
ders te bereiken, die nooit in een boekhandel komen, verspreidt
men fondscatalogi en folders. Ook plaatst Ontwikkeling adverten-
ties in het xvv-blad De Strijd dat ruim 200.000 vakbondsleden be-
reikt, en in de bladen van de SOAP. Daamaast probeert men het net
agenten van Het Volk ook voor de boekencolportage te benutten en
daarmee het aantal verkooppunten buiten de grote steden uit te
breiden. Om de boeken ook financieel binnen het bereik van de
arbeiders te brengen wordt in 1918 een spaarzegelsysteem geintro-
duceerd, waarvoor weer via het agentennet reclame wordt ge-
rnaakt."
Een fundamenteel probleem voor de uitgeverij is de gebrekkige

ontwikkeling van het arbeiderspubliek waarop ze zicb richt. Ook het
enkele jaren later opgerichte Instituut voor Arbeidersontwikkeling
(IVAO) heeft hiermee te kampen: bij bet aanbieden van cursussen
wordt voortdurend de al aanwezige ondergrond van de cursisten
overschat. S3 Hun opleiding gaat zelden verder dan de lagere school.
Ook de elementaire kennis van rekenen en taal is vaak weer ver-
dwenen; er komt veel analfabetisme VOOL Het rapport dat aan de
oprichting van het IVAO voorafgaat, signaleert dit (in een passage
over de betekenis van de openbare leeszaal en bibliotbeek voor de
arbeidersontwikkeling) als een probleem.:" Er moet immers al een
bepaalde basiskennis zijn, wil verdere lectuur zinvol zijn. Ontwikke-
ling kan zelf de elementaire ontwikkeling van baar lezerspubliek
niet ter hand nemen en moet die taak overlaten aan bet IVAO dat in
1925 van start gaat. Wei biedt de boekenverspreiding via bet agen-
tennet hier mogelijkheden. Een potentieel Iezerspubliek dat weinig
scboling heeft en niet vertrouwd is met de boekhandel, wordt op
deze wijze persoonlijk en met regeimaat bereikt en van een pasklaar
boekenaanbod voorzien tegen voordelige betalingscondities. De
bovenvermelde samenvoeging van de uitgeverij en het partijdag-
blad, die Masereeuw en Van Doom in 1922-1923 voorbereiden, is
een doelbewuste stap om uit het colporteurs- en agentenapparaat
van Het Volk maximaal profijt te trekken voor de uitgeverij."
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1.2 DE PERIOOE 1923- 1929

a Organisatie en financiele grondslag; verhouding tot de SOAP

Tot 1928 komt er formeel geen verandering in de verhouding tussen
partij en uitgeverij. Hoe ontwikkelt de SOAP zich in deze periode?
De partij had op het zogenoemde Eenheidscongres in 1919 tegen het
licht van de Russische omwenteling en de revoluties in andere Euro-
pese landen de perspectieven in Nederland voor een revolutionaire
overgang naar het socialisme besproken. De SOAP had zich daarbij
principieel tegen de bolsjewistische staatsgreep, en daarmee ook
tegen eventuele putsch-neigingen van Wijokoops Sociaal-Democra-
tische Partij (sop) gekeerd." Zoals voorheen blijven er in de partij
een revolution air (Troelstra) en een reformistisch (Vliegen, Scha-
per) georienteerde stroming naast elkaar bestaan. Beide richtingen
onderschri jven echter het beginsel dat de politieke macht op demo-
cratische wijze, door verkiezingen, moet worden gelegitimeerd. We
zagen dat in het begin van de jaren twintig de groei in stemmen-
aantal stagneerde. De sociaal-democratie wordt bedrogen in haar
verwachting van een spoedige politieke meerderheid. De Europese
revolutie blijft uit, in Nederland ondervinden partij en vakbeweging
een terugslag. Onder deze omstandigheden is het revolutionaire
perspectief van de linkervleugel van de SOAP nog slechts een theore-
tische mogelijkheid. In de praktijk gaat de reformistische lijn over-
heersen en zet de innesteling van de partij in de bestaande politieke
structuren zich door. De snxs-leiding constateert dat aIleen onder
de kiezersmassa rechts van de partij (de christelijke arbeiders en de
middengroepen) een substantiele stemmenwinst te behalen valt. De
toenadering tot deze groepen en het streven tot samenwerking met
andere partijen doen de SOAP geleidelijk naar rechts opschuiven. In
deze periode geeft ze haar principiele oppositie tegen de bestaande
maatschappelijke en politieke verhoudingen op. Dit blijkt bij voor-
beeld op bestuurlijk vlak uit de opstelling van de partij op provin-
ciaal en gemeentelijk niveau, waar ze Diet aIleen bestuursverant-
woordelijkheid draagt, maar ook mede de gevolgen voor haar reke-
ning neemt van de bezuinigingspolitiek van de regering. 57

Ook op economisch terrein kiest de SOAP voor een meer construe-
tieve politiek in plaats van, zoals vroeger, af te wachten tot het
kapitalisme vanzelf in een crisis zal zijn geraakt. Zowel het ontwerp
voor de socialisatie van het bedrijfsleven (1920) als het rapport Be-
drijfsorganisatie en Medezeggenschap (1924) zijn voorbeelden van
deze actievere economische politiek. Een ander symptoom van de
ingroei in de bestaande verhoudingen is, dat de snxa-Kamerfractie
in september 1926 voor het eerst de opening van de Staten-Generaal
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door koningin Wilhelmina bijwoont (voordien gemeden wegens
principiele bezwaren tegen de monarchie), met dien verstande dat
dit in de partij nog een golf van protest losmaakt." Binnen de partij
krijgt het religieus socialisme geleidelijk meer invloed. Onder lei-
ding van haar centrale figuur Willem Banning draagt deze stroming
bij aan een verdere verwijdering van de marxistische beginselen, in
de richting van het ethische 'gezindheidssocialisme' dat in de jaren
dertig op het theoretische vlak de overhand krijgt binnen de partij.
Deze ontwikkelingen zijn in twee opzichten van invloed op de

uitgeverij. In de eerste plaats blijft Ontwikkeling, met haar substan-
tie le fondsaandeel van politieke brochures, boeken en rapporten,
ook in deze periode de spreekbuis van de SDAP en weerspiegelt ze in
haar fonds de evolutie die de partij in haar theorievorming en in de
praktijk doormaakt. Daamaast beinvloeden de ontwikkelingen in
de partij de wijze waarop de taken, speelruimte en richting van de
uitgeverij als geheel worden gedefinieerd. Er is in het verleden op
gewezen dat er in deze periode een strijdigheid bestond in het revo-
lutionaire woordgebruik en de reformistische praktijk in de SDAP. In
woord en geschrift doet de marxistische erfenis zich nog lange tijd
gevoelen, terwijl in de bestuurlijke praktijk van alledag de politiek
van haalbaarheid en van hervormingen in kleine stappen overheerst.
In weerwil van de gewijzigde omstandigheden kan de marxistische
terminologie tevens voortleven door de grote vaagheid van allerlei
begrippen, die uiteenlopende en vaak inconsistente interpretaties
mogelijk maakt. Een voorbeeld daarvan biedt het genoemde rap-
port van SDAP en NVV ter voorbereiding van de oprichting van het
Instituut voor Arbeidersontwikkeling." In hun inleiding benadruk-
ken de auteurs het diepgaande verschil tussen socialistische en bur-
gerlijke arbeidersontwikkeling. Tegelijk nemen ze op verschillende
plaatsen in het rapport juist afstand van de pogingen tot principiele
socialistische arbeidersontwikkeling en cultuurbeoefening uit het
verleden. Van de suggesties die er volgen omtrent het culturele en
ontwikkelingswerk van het op te richten instituut wijkt een groot
aantal in niets af van wat de niet-socialistische ontwikkelingsorgani-
saties aanbieden. Michielse heeft in zijn studie naar het IVAO de
'organisatoriese afzondering van de eigen aanhang bij inhoudelijke
konvergentie' 60 een essentiele karakteristiek van het Instituut ge-
noemd. Het specifiek eigene van hetsocialistische arbeidersontwik-
kelingswerk bestaat er vooral in, dat men.dit in eigen kring, met een
zelfstandige organisatie opzet, terwijl bet gebodene naar inhoud
steeds minder verschilt van wat andere instellingen leveren, Dit ver-
schijnsel zal zich ook binnen andere culturele instellingen van de
sociaal-democratie gaan voordoen.
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Een andere ontwikkeling die in de periode 1924-1929 binnen de
sociaal-democratie optreedt en indirect op de uitgeverij van invloed
zal blijken, is de verandering in de verhouding tussen partij en vak-
beweging. De SOAP was ontstaan als een politieke partij die een
omvorming van de maatschappij nastreefde. Het NVV was een orga-
nisatie die in de eerste plaats de belangenbehartiging van haar leden
voor ogen bad. Ook al waren vele vakbondsbestuurders snxr-leden
en werd er in de praktijk vee1samengewerkt, tocb was de xvv-lei-
ding huiverig voor een al te sterke identificatie met de partij. Dit
zou de niet-socialistische vakbondsleden kunnen afschrikken. De
snxr-Ieiding van baar kant was beducht voor een te grote invloed
van het NVV, dat veel meer leden telde en ook een veel sterkere
financiele positie had dan de partij. De partijtop meende, dat bin-
nen de sociaal-democratische beweging als geheel aan de SOAP de
politieke leiding toekwam. Het voorstel dat xvv-voorzitter Roel
Stenhuis omstreeks 1922 doet om ingrijpende veranderingen aan te
brengen in de verhouding tussen partij en vakbeweging, stuit dan
ook op wantrouwen. De stagnatie van de sociaal-democratie, het
uitblijven van successen in de loonstrijd en de onmogelijkheid om in
de Nederlandse vakbeweging een grotere eenheid tot stand te bren-
gen, brengen Stenhuis tot het plan van een Nederlandse Arbeiders-
partij naar het voorbeeld van de Engelse Labour Party. Binnen zo'n
partij zouden SOAP en NVV moeten samenwerken: de vakbeweging
zou een grotere politieke invloed krijgen en de SOAP zou binnen de
Arbeiderspartij het socialistische bewustzijn moeten verhogen.
Tegen de achtergrond van de enigszins stekelige verhouding tussen
SOAP en NVV, het bedekte wantrouwen jegens wederzijdse gebieds-
uitbreiding en bedenkingen tegen de persoon van Stenhuis, stuit
diens plan allerwegen op afwijzing, ook binnen het NVV zelf.?'
Niettemin komt in de periode 1923- 1927 geleidelijk een nauwere

samenwerking tussen partij en vakbeweging op gang. Deze omvat
niet alleen een regelmatig contact tussen de besturen, het gezamen-
lijk opstellen van programma's en bet vormen van commissies die
bepaalde politieke vraagstukken moeten onderzoeken. De SOAP

boudt bij de kandidaatstellingen voor de Kamerverkiezingen ook
rekening met de wensen van het NVV en organiseert samen met de
vakbeweging een aantal Demonstratieve Congressen. Met de stich-
ting van de Algemeene Raad in 1927 wordt de samenwerking tussen
SOAP en NVV geinstitutionaliseerd. Partij en vakbeweging vinden el-
kaar in de jaren twintig ook bij het stichten van nieuwe instellingen
binnen de Rode Familie, waarin de uitbouw van de sociaal-demo-
cratische zuil verder gestaIte krijgt. Eerder waren SOAP en NVV beide
al betrokken geweest bij de oprichting van de jeugdorganisatie, het
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IVAO en de omroep. Propaganda onder de arbeidersklasse ziet men
als een middel om de stagnatie binnen SDAP en vakbeweging te lijf te
gaan. Om die red en moeten de sociaal-dernocratische kranten wor-
den omgevonnd tot massabladen die een veel breder publiek kun-
nen aanspreken. Het zijn vooral deze plannen tot hervorming van
de sociaal-democratische pers, die voor de boekenuitgeverij gevol-
gen zullen hebben.

We stipten aan dat er in de tweede helft van de jaren twintig
formeel geen verandering komt in de verhouding tussen SDAP en
Ontwikkeling. Het aandelenkapitaal a f 4000,- blijft in handen van
het partijbestuur, de Raad van Beheer bepaalt de grote lijn van de
uitgeverij. Na het overlijden van de NVV-erBruens in 1924 bestaat
deze raad nog uit drie personen: partijsecretaris Werkhoven, als-
mede Masereeuw en Van Doom. De laatste twee hebben de dage-
lijkse leiding over de uitgeverij. De sanering in het najaar van 1921

lost echter de problemen van de uitgeverij niet op. De klacht over
kapitaalsgebrek wordt ook nadien regelmatig gehoord. De ondui-
delijkheid over de competenties van enerzijds het partijbestuur en
anderzijds die van de Raad van Bestuur en de dagelijkse leiding van
Ontwikkeling blijft voortbestaan. Het partijbestuur houdt onver-
kort vast aan zijn alleenrecht om redacteuren van series te benoe-
men en over statutenwijzigingen te beslissen." In zijn Jaarverslag
over 1925 verklaart het partijbestuur dat Ontwikkeling vrij is in het
uitgeven van geschriften, maar dat het bestuur van zijn kant daar-
voor geen enkele verantwoordelijkheid draagt.? Wanneer het par-
tijbestuur bij andere gelegenheden bepaalde uitgaven wenst die vol-
gens Ontwikkeling verlies zullen opleveren, geeft dit nieuwe me-
ningsverschillen en komt het tot herhaaldelijke discussies in het par-
tijbestuur over de vraag of het bestuur principieel iets kan opdragen
aan de uitgeverij.?' De toon waarop in de bestuursvergaderingen
over de uitgeverij wordt gesproken verraadt overigens dat de be-
stuursleden geen hoge dunk van de uitgeverij en haar beheerders
hebben. De toezegging om aan Ontwikkeling het monopolie voor
aIle partij-uitgaven (winst- en verliesgevend) toe te kennen, is het
partijbestuur in de praktijk niet nagekomen.

De situatie van Ontwikkeling blijft in deze periode dus geken-
merkt door onduidelijkheid over de handelingsvrijheid van de uit-
geverij en halfslachtigheid in de steun (moreel en financieel) die zij
van de partijleiding krijgt. We bespraken hierboven hoe Masereeuw
en Van Doom een oplossing voor de moeili jkheden meenden te
vinden in de samensmelting van Ontwikkeling met Het Volk." Deze
fusie houdt echter tevens in, dat het lot van de boekenuitgeverij
nauw wordt verbonden met de ups en downs van de krant. Al vanaf
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de Eerste Wereldoorlog wordt er op SDAP-congressen gepleit voor
uitbreiding en modemisering van Het Yolk, dat naast het avondblad
ook een ochtendeditie zou moeten krijgen." Maar die uitbreiding
krijgt slechts heellangzaam haar beslag. In 1921 lijdt de krant onder
de inzinking in het partijleven en onder de concurrentie van de
Rotterdamse Voorwaarts. In 1923- 1924 is er een groot verlies.
Masereeuw en Van Doorn houden in de zomer van 1926 een grote
enquete in de partij. Hun vraag is, hoe de krant het best aan de eisen
van de moderne tijd kan worden aangepast." In 1927 wordt daad-
werkelijk met de uitgave van de ochtendeditie begonnen, maar ook
in dat jaar lijdt de krant verlies. De beide directieleden wijten de
moeilijkheden ook hier aan de wijze waarop de competenties ver-
deeld zijn. Het partijbestuur beslist over de uitgaven voor redactie
en berichtgeving, over de benoeming van redacteuren en over hun
arbeidsvoorwaarden. De directie heeft bij de exploitatie van de
krant zodoende te maken met kostenposten waarop ze geen invloed
heeft. Daarnaast moet ze het probleem van het grote verloop onder
de abonnees oplossen, maar kan ze geen invloed uitoefenen op de
inhoud van de krant. Andermaal bestaat hier, evenals bij Ontwikke-
ling, een verdeling van invloed en bevoegdheden, die het onmoge-
lijk maakt om vanuit een centraal punt het beleid uit te stippelen en
te realiseren." Masereeuw en Van Doorn achten voor de steeds
terugkerende moeilijkheden van zowel boeken- als krantenuit-
geverij een structure le oplossing noodzakelijk. Om die reden maken
zij plannen voor de geleidelijke samenvoeging van alle Amster-
damse partijbedrijven (drukkerij, kranten-, tijdschriften- en boe-
kenuitgeverij) tot een NV onder een centrale redactionele en finan-
cieel-economische leiding. De samenvoeging van Ontwikkeling en
Het Yolk zien zij als een eerste stap hiertoe. Op den duur moet het
Rotterdamse Voorwaarts-bedrijf ondergeschikt worden gemaakt
aan deze onderneming, evenals de boekwinkels in bet land. 69

Tezelfdertijd bezint echter ook bet partijbestuur zich op de toe-
komst van de sociaal-democratische pers. In oktober 1923 stelt bet
parti jbestuur een Commissie voor de Belangengemeenschap Het
Volk-Voorwaarts-Ontwikkeling (de Zakencommissie) in, met
Werkhoven, Wibaut en Kleerekoper als leden.?" Zij wint advies in
bij de verschillende betrokkenen en brengt inhet najaarvan 1925 een
rapport uit, waarvan de aanbevelingen in het partijbestuur en op
het partijcongres van juni 1926 worden besproken. De voorstellen
van de Zakencommissie gaan in de richting van een samenvoeging
en centralisatie van aile partijbedrijven op dit terrein, die veel ver-
der gaat dan de plannen van Van Doorn en Masereeuw. Het NVV,

dat op de uitbreiding van de sociaal-democratische pers als propa-
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gandamiddel had aangedrongen, zal in de plannen betrokken wor-
den en in ruil daarvoor een financiele inbreng in de nieuw te stichten
onderneming hebben. De samenvoeging van de verschillende partij-
bedrijven en de bijdrage van het NVV zal niet aileen de schaalvergro-
ting bewerken die nodig is voor het bereiken van de brede arbei-
dersmassa; het partijbestuur ziet er ook een mogelijkbeid in om de
kwaliteit van de leiding van de ondernemingen te verbeteren.
De zittende directie van Het Volk/Ontwikkeling protesteert en-

kele malen bij het partijbestuur tegen het feit dat zij bij de he Ie gang
van zaken nauwelijks wordt geraadpleegd. Haar positie wordt
echter verzwakt door de slechte resultaten bij de krant over 1923-
1924 en 1927. Met een Commissie van Toezicht op Het Yolk, later
omgezet tot een Commissie van Beheer, versterkt het partijbestuur
zijn greep op de kraut." Het partijbestuur gaat Diet in op de ver-
zoeken van Masereeuw en Van Doorn om de op hun initiatief
ondernomen administratieve samenvoeging van Ontwikkeling en
Het Yolk ook formeel te bekrachtigen met een statutenwijziging van
de uitgeverij. Geleidelijk aan zien de beide directieleden van de
krant zich genoopt, zich bij de plannen van het partijbestuur neer te
leggen. Hun eigen plan voor een Amsterdamse NV delft het onder-
spit tegenover een veel verdergaande reorganisatie. In het voorjaar
van 1928 moet directeur Masereeuw plaats maken voor 11.G. van
der Veen, die ook directeur van het Amsterdamse boeken- en kran-
tenbedrijf wordt." Van der Veen, oorspronkelijk onderwijzer en
actief in de drankbestrijding, was in 1917 als journalist bij Het Yolk
gekomen. Na zijn overstap naar Voorwaarts had hij als directeur-
hoofdredacteur de sociaal-democratische krant in de Maasstad een
modern aanzien gegeven en zelfs tot een concurrent van Het Yolk
gemaakt. Hem acht het partijbestuur geschikt als hoofddirecteur
van de nieuw te vormen onderneming.
De uiteindelijke uitwerking van de plannen tot bundeling van de

sociaal-democratische pers vindt plaats in de Commissie van Tien
(1927-1928), paritair samengesteld uit SDAP- en xvv-Ieden. In deze
commissie doen zich nog enkele geschilpunten voor. De financiele
inbreng en het aantal commissarissen in de nieuw op te richten NV

zal gelijkelijk worden verdeeld over partij en vakverbond. Maar de
partij eist het alleenrecht (en krijgt dit tenslotte) om de hoofdredac-
teur van Het Yolk te benoemen. Het financiele aandeel van de partij
in het nieuwe bedrijfskapitaal zal worden verrekend met de inbreng
van de partijbedrijven (drukkerij, kranten- en boekenuitgeverij en
boekwinkels) die zij aan de onderneming bijdraagt. SDAP en NVV

strijden echter over de taxatiewaarde van deze bedrijven en over de
vraag of ook goodwill moet worden berekend.? Ook voor deze
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kwestie vindt men een compromis: in mei 1929 wordt de oprichting
van de nieuwe NV De Arbeiderspers een feit. 74 In de schaduw van
deze grote reorganisatie zet Ontwikkeling intussen tot deze datum
haar werkzaamheden voort en probeert zoveel mogelijk praktische
oplossingen te vinden voor de problemen waar ze mee kampt.

b Ontwikkeling als uitgeverij
Tot de vervanging van Masereeuw door Van der Veen in 1928 doen
zich weinig veranderingen voor in de arbeidskracht die de uitgeverij
ter beschikking staat. Bij de reorganisatie na het vertrek van direc-
teur Ploeger (1921) zijn er enkele personeelsleden ontslagen. Ook
werd voor het eerst een vertegenwoordiger voor het bewerken van
de 'burgerlijke' boekhandels in dienst genomen." Voor het redige-
ren van enkele series roept men opnieuw de hulp in van medewer-
kers uit het partijapparaat of van de krant, zoals Paul Sanders en
partijsecretaris Werkhoven. Maar vooral de ex-onderwijzer, letter-
kundige en Volk-redacteur A. M. de long, gaat een sleutelrol
spelen. Al v66r de sterke uitbreiding van De longs bezigheden voor
de uitgeverij deed hij in sociaal-democratische kring wat betreft drie
kwaliteiten van zich spreken: in de eerste plaats sinds 1919 als jour-
nalist bij Het Yolk (met vanaf 1920 een vaste Letterkundige Kro-
niek) en als redacteur van De Notenkraker; in de tweede plaats als
scheppend auteur, die in 1923 onder meer twee romans en een
kinderboek schreef; voorts als medewerker aan het volksontwikke-
Iingswerk. In die Iaatste hoedanigheid heeft hij een groot aantal
lezingen over literatuur gehouden voor commissies voor arbeiders-
ontwikkeling en volksuniversiteiten." Eveneens in 1923 geeft De
long voor de Ale een bloemlezing van 'revolutionaire poezie' uit.
Hij is tevens betrokken bij de voorbereidingen voor de oprichting
van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, Van het eerder ge-
noemde rapport, waarin het plan voor het IVAO wordt ontvouwd,
heeft De Jong samen met Vorrink Hoofdstuk IV geschreven (De
ontwikkelingsarbeid op het gebied der kunst). In 1924 en 1925 wordt
hij tweemaal voorgedragen als letterkundig redacteur van De Socia-
listische Gids (als opvolger van Adama van Scheltema en Heijer-
mans). Maar zowel het partijbestuur als de meeste redactieleden
verzetten zich hiertegen, omdat men vreest dat De Jong in de partij
een monopoliepositie op letterkundig gebied zal krijgen. Wat is in
deze periode zijn bijdrage aan de uitgeverij? De long heeft eerder
twee jeugdseries van andere uitgevers, waarvan hij redacteur was,
bij Ontwikkeling aangebracht. Hij geeft advies bij de samenstelling
van de catalogi en verzorgt het tijdschrift De Boekenvriend (1924).
Naast enkele kleine reeksen redigeert De long een Tooneelbiblio-
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theek. Hij drukt in deze periode echter vooral zijn stempel op het
fonds met zijn adviezen voor de in 1926 begonnen Algemeene
Roman Bibliotheek van Ontwikkeling (ARBO).
Hoe staat het in de periode 1923- 1929 met de acquisitie van

manuscripten? Wat de non-fictie aangaat, blijven de uitgaven ten
behoeve van de verkiezingspropaganda belangrijk. Ze worden nog
steeds voomamelijk door of op initiatief van het kader van SDAP en
NVV geschreven. Zowel voor de politieke brochures en boeken als
voor de andere non-fictie-uitgaven blijft de band met de sociaal-
democratische pers essentieel. Ook voor deze periode geldt, dat een
groot aantal publikaties van Ontwikkeling eerst in beknopte vorm of
als artikelenreeks in Het Volk, het Popuiair-Wetenschappelijk Bij-
voegse/ of De Socialistische Gids is verschenen. Tal van auteurs in
non-fictie zijn voor kortere of langere tijd als medewerkers aan de
partijpers verbonden (Kleerekoper, Lantinga, Van Laar, L. Heijer-
mans, Ankersmit, Van der Heide).
In haar non-fictiefonds maakt de uitgever nu ook een begin met

het opnemen van wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke
uitgaven. De eerste publikatie die Ontwikkeling (aangekondigd in
(923), is N. A. de Vries' Het stelsel der gemeentelijke belastingen. De
uitgeverij brengt niet alleen bijdragen aan of populariseringen van
de gevestigde wetenschappelijke disciplines, ook de traditie van het
'wetenschappelijk socialisme' is in dit verband van belang. In de
beginjaren van de SDAP was het maandblad De Nieuwe Tijd het
forum voor de wetenschappeli jke studie ten behoeve van theorie en
praktijk van de socialistische beweging. Het marxisme beoogde als
wetenschappelijke theorie een analyse van de burgerlijke maat-
schappij te leveren. Het wetenschappelijk socialisme kreeg aller-
eerst de taak deze analyse in navolging van de grondleggers (Marx,
Engels, Kautsky) te verdiepen en allerlei afzonderlijke fenomenen
in de maatschappij te bestuderen. In de tweede plaats was er de
kritiek op de gevestigde wetenschap en op de burgerlijke voorstel-
ling van de wereld die daarin gegeven werd. Ten derde fungeerde
het wetenschappelijk socialisme als basis voor de politieke en eco-
nomische analyses (onder meer neergelegd in de diverse rapporten),
die aan de politieke beleidslijn van de SDAP ten grondslag lagen.
Veer de Eerste Wereldoorlog had de beoefening van het weten-
schappelijk socialisme op theoretisch-marxistisch gebied tal van pu-
blikaties opgeleverd van de hand van Gorter, Pannekoek, Van der
Goes, Henriette Roland Holst, Wiedijk en later Rudolf Kuyper: op
het terrein van economie en vakbeweging van Loopuit en Spiek-
man; op het terrein van cultuur en letterkunde van Van Ravesteyn
en andermaal van Gorter, Henriette Roland Holst en Van der Goes.
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Ook bet eerder vermelde criminologiscbe proefschrift van Bonger
(1905) was uitdrukkelijk op basis van bet wetenscbappelijk socia-
lisme geconcipieerd. Als redacteur van De Socialistische Gids zet
Bonger deze traditie voort, en dit tijdschrift zal dan ook voorlopig
voor de uitgeverij belangrijk blijven als leverancier van weten-
schappelijke publikaties, waarvan Ontwikkeling overdrukken in
boekvorm uitbrengt. We zullen nog terugkomen op de discussies die
in de jaren twintig binnen de partij werden gevoerd over de nood-
zaak, door middel van wetenschappelijke uitgaven de belangstelling
van de hoger geschoolden voor de SDAP te vergroten.
Hoe staat bet tussen 1923 en 1929 met de acquisitie van fictieuit-

gaven (proza, poezie en toneel)? Krijgt de uitgeverij nadere richt-
lijnen uit de partij over wat men uitgegeven wil zien, en wat voor
auteurs weet ze aan zich te binden? We stelden al vast, dat er in de
eerste decennia van de SDAP een veelvormig cultureel leven in de
partij was ontstaan. Het principiele socialistiscbe engagement trad
hierin aan de dag naast het streven tot verbreiding van de gevestigde
cultuur. We noemden ook de voortschrijdende tendens in de jaren
twintig tot innesteling van de sociale democratie in de bestaande
maatschappelijke verboudingen. De uit haar felste oppositieperiode
stammende gevoelsmatige binding van de leden aan de partij en de
marxistiscbe erfenis uit bet verleden blijven ecbter doorwerken, ook
al is de praktijk veel minder revolutionair geworden. Deze twee-
slacbtigheid vinden we ook terug in de nieuwe culture le organisaties
waarmee de Rode Familie wordt uitgebreid (AJC, IVAO en VARA). We
noemden al bet IVAO als voorbeeld van de tendens, dat in de speci-
fieke socialistiscbe identiteit van de instellingen binnen de sociaal-
democratiscbe beweging het organisatoriscbe aspect sterk op de
voorgrond komt staan. Het socialistiscbe etiket dekt een aanbod dat
zich naar de inboud niet altijd duidelijk van niet-socialistische initia-
tieven onderscbeidt, en de betekenis van dat etiket vervaagt daar-
door verder. Deze ontwikkeling was ook niet gebeel vreemd aan de
AJe. Bonger bad de Arc-voorliefde voor bet kamperen op de bei, het
manchestergoed en bet volksdansen bestempeld als een irnitatie van
de (burgerlijke) Duitse 'Wandervogel' van kort na de eeuwwis-
seling." Dezelfde AJC blijkt in deze periode een vruchtbare voe-
dingsbodem voor het eerder genoemde 'gezindheidssocialisme'. Het
streven naar een sociaal-economische omwenteling staat niet langer
voorop; het socialisme wordt veeleer uitgelegd als een ethiscbe ge-
zindheid, een zaak van persoonlijke bescbaving en gemeenschaps-
gevoel.
Ook bij de andere culture Ie instellingen binnen de sociaal-demo-

cratiscbe zuil zien we een dergelijk proces, waarin de socialistische
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identiteit vooral een organisatorisch accent krijgt, terwijl zij ideolo-
gisch aan het verschuiven is geraakt. De nadruk op de eigen beginse-
len wordt hierbij afgewisseld met de impliciete of expliciete toe-
nadering tot niet-socialistische richtingen. De VARA is er voor de
politieke propaganda en haalt soxe-Kamerleden voor de microfoon
om zo de partijstandpunten uit te dragen, maar ze zendt ook klas-
sieke concerten uit die de achterban bekend maken met de geves-
tigde muzikale tradities. Ook in het cultuurbeleid dat Wibaut en
Boekman in dezelfde periode in de Amsterdamse gemeenteraad
bepleiten, ligt de nadruk op het toegankelijk maken van de geves-
tigde kunst voor de arbeidersklasse." In hoofdstuk II stipten we
voorts aan dat tal van vooraanstaande sociaal-democraten zonder
enige reserve hun waardering uitspraken voor het werk van de
Wereldbibliotheek.

Zijn er uit deze periode beschouwingen te vinden over de wense-
lijkheid van een sociaal-democratisch literatuurbeleid en over de
richting die de socialistische literatuur zou moeten gaan? Ook in de
jaren twintig wordt er in de SOAP (anders dan in de buitenlandse
partijen) nauwelijks over literatuur gedebatteerd, en de spaarzame
uitspraken erover verwoorden de opvatting van eenlingen. Bonger
debatteert in 1926 met Rudolf Kuyper over de oorzaken van de
geringe aantrekkingskracht van de SOAP op jonge intellectuelen en
over het lage intellectuele peil van de beweging. Bij die gelegenheid
laat Bonger zich zeer sceptisch uit over hetgeen op dat moment tot
stand is gebracht aan socialistische cultuur en literatuur. 79 Hij is van
mening dat de arbeidersklasse in de eerste plaats in aanraking moet
worden gebracht met de hoogtepunten van de gevestigde burger-
lijke kunst. Zijn opvattingen ziet hij later bevestigd in Hendrik de
Mans Psychologie des Sozialismus, waarin een proletarische cultuur
een contradictio in terminis wordt genoemd."? Bonger vindt A. M.
de Jong tegenover zich, die de levensvatbaarheid van een socialis-
tische en anti-burgerlijke literatuurbeschouwing verdedigt. In zijn
boekbesprekingen in Het Volk en in enkele essays tracht De Jong
zijn opvattingen duidelijker vorm te geven en in praktijk te brengen.
De Jong wijst een democratisering van het kunstenaarschap af: in de
'Proletkult-beweging in de Sovjet-Unie ziet hij niets, en ook over
de amateuristische kunstbeoefening in eigen kring oordeelt hij seep-
tisch." In deze zin had hij zich in het rvxo-rapport kritisch uitgelaten
over de culturele waarde van wat er binnen de eigen partijgelederen
werd gedlum. Het voortbrengen van kunst blijft naar zijn mening
een taak voor een kleine groep begenadigden. De socialistische
kunstenaars moeten zich echter afkeren van het burgerlijk indivi-
dualisme en zich in dienst stellen van de gemeenschap. Wat de
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bestaande pogingen tot het scheppen van socialistische kunst be-
treft, verzet De Jong zich zowel tegen vormexperimenten als tegen
intellectualisme. Hij houdt een pleidooi voor het burgerlijk realisme
in de traditie van Adama van Scheltema en Heijermans en wijst op
zijn eigen scheppend werk als voorbeeld van een 'romantisch-realis-
tische' voortzetting van die traditie. 82

De afwijzing van vormexperimenten heeft hij geformuleerd in een
polemiek met de schrijver van 'kubisties' proza Toon Verhoef (= K.
Luberti). Deze verdedigde al direct na de Eerste Wereldoorlog het
bestaansrecht van een socialistische literatuur. Verhoef brak echter
de staf over de tradition eel 'burgerlijk-realistische' stijl van Is.
Querido, Adama van Scheltema en Heijermans, en pleitte voor
aansluiting bij de denkbeelden 'van de literaire avantgardisten in
zake literaire technieken en vormexperimenten." De culturele ver-
nieuwingsbewegingen van de jaren twintig vinden echter in de ge-
hele sociaal-democratie weinig weerklank, of zij nu van Neder-
landse huize zijn of uit het buitenland stammen. WeI dringt er in
Nederland iets door van de Proletkult uit de Sowjet-Unie, via een
aantal boekuitgaven en enkele artikelen in De Socialistische Gids."
Maar tot debatten hierover of tot een afweging van de betekenis
ervan voor de eigen socialistische beweging komt het in de sociaal-
democratische pers niet. We stipten in hoofdstuk 1 aan, dat eind
jaren twintig in de Duitse communistische partij de beweging van de
arbeiderscorrespondenten en de aandacht voor de bedrijfsreportage
opkomt, en het principe van de Iiteratuur als 'wapen in de klassen-
strijd' opgang doet. Maar ook deze vernieuwende impulsen voor de
socialistische literatuur hebben in Nederland weinig gevolgen, in het
communistische kamp overigens evenmin als binnen de sociaal-de-
mocratie.
De balans opmakend kunnen we stellen dat de SDAP een divers

partijleven kent op cultureel gebied, waarin het socialistische begin-
sel hand in hand gaat met een burgerlijke opvatting van cuItuur en
de invulling van wat doorgaat voor socialistische literatuur diffuus
blijft. De partij bekreunt zich niet om de onduidelijkheid en de
uiteenlopende, soms heel tegengestelde opvattingen rond dit begrip.
We zagen dat de partijleiding er slechts voor waakt dat verschillende
opvattingen in zake literatuur in de partijbladen aan bod kunnen
komen, en om die reden een monopoliepositie van A.M. de Jong
afwendt; tot een debat over De Jongs opvattingen komt het niet.
Het bestuur acht de diversiteit gewaarborgd met A. J. Luikinga en
Marie van Zeggelen als vaste medewerkers aan de letterkundige
kroniek van De Socialistische Gids, terwijl dit blad tevens werk
publiceert van verschillende jonge prozaschrijvers en dichters. Ont-
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wikkeling van haar kant waagt zich evenmin aan een uitgesproken
stellingname of aan hooggestemde beginselverklaringen. Ze benut
de partijpers als rekruteringsveld, door aan een aantal auteurs van
proza- en poeziebijdragen de mogelijkheid tot een boekuitgave te
bieden. A. M. de Jong benut in zijn kwaliteit van adviseur voor
Ontwikkeling zijn contacten met buitenlandse schrijvers (Istrati ,
Poulaille, Frapie, Latzko). In de derde plaats gaat Ontwikkeling
voor de acquisitie van fictietitels te rade bij de uitgeverijen van
enkele buitenlandse zusterpartijen. Ook wat de vertaalde literatuur
betreft zullen we in hoofdstuk 3.2 onderzoeken welke auteurs Ont-
wikkeling voor langere tijd aan zich bindt.
Na de medewerkers en de acquisitie van materiaal komen we bij

het derde punt, de organisatie van de produktie in deze periode.
Door de samenvoeging van de uitgeverij met de krant dreigden de
verschillende activiteiten van de ondememing ondoorzichtig te wor-
den. Om die reden worden de werkterreinen van de diverse bedrijfs-
onderdelen duidelijker afgebakend en wordt het beheer verbeterd.
De uitgeverij heeft een periodiekenafdeling die naast Het Volk de
uitgave verzorgt van De Notenkraker, De Proletarische Vrouw, het
vARA-blad Radio, De Socialistische Gids en enkele andere bladen.
Ten tweede is er de boekenafdeling, waar vanaf 1923 een systeem is
ingevoerd van strakker beheer en systematischer afschrijving, op
basis van de driedeling tussen nieuw fonds, oud fonds (van voor 1
oktober van het voorafgaande jaar) en nulfonds (afgeschreven boe-
ken). Buiten de uitgeverij is er de afdeling boekengroothandel.
Deze heeft drie taken: ze voorziet in gewone levering van grote
parti jen (met normale winstmarge), in leveringen tegen kostpri js
aan bevriende instellingen en in verkoop van uitgeversrestanten
(o.m. via het rvxo-blad De Toorts). Ten slotte is er de afdeling
commissiehandel, de handel in boeken waarbij het risico niet voor
Ontwikkeling is. Hier gaat het om uitgaven van derden (bijvoor-
beeld het IVAO),die Ontwikkeling voor hen exploiteert, en om uit-
gaven van andere Nederlandse uitgevers die Ontwikkeling als boek-
handel verkoopt. 85

Het produkt van de uitgeveri j omvat in deze periode naast de
bovengenoemde periodieken in totaal 337 boekuitgaven, waarvan
slechts een zeer klein aantal van andere uitgeverijen is overge-
nomen. We zagen dat de aansluiting bij de Nederlandsche Uit-
geversbond in 1924 een feit is geworden en Ontwikkeling kort daar-
na ook is vertegenwoordigd in de VBBB. Deze acceptatie in vak-
kringen neemt echter niet weg dat de uitgeverij in de 'burgerlijke'
boekhandel nog steeds maar weinig uitgaven geplaatst krijgt en voor
het grootste deel op eigen afzetkanalen is aangewezen.
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c Spreiding en afzet
De mogelijkbeden die de uitgeverij in de jaren twintig heeft voor de
verspreiding van haar uitgaven, worden beperkt door de stagnatie in
de groei van de sociaal-democratiscbe aanbang. Oeze stagna tie leidt
regelmatig tot bezinning bij bet partijbestuur. Niet aIleen is de door-
braak onder de confessionele arbeiders niet gelukt, men stelt ook
vast dat de SDAP sinds de Eerste Wereldoorlog voomamelijk de
'room van de arbeidersklasse' 86 tot zich getrokken heeft. Met de
ongeschoolden heeft de partij weinig voeling. Oat de partij en haar
organisaties niet voor aIle arbeidersgroepen even aantrekkelijk
waren, was al aan de orde geweest naar aanleiding van de ontwikke-
lingen in de AlC. Een inventarisatie van de beroepen van xrc-ers in
1924 wees uit dat bet aandeel van handarbeiders, en zeker van fa-
brieksarbeiders, in de Jeugdcentrale heel laag was. Op een NVV-

congres verdedigde xrc-voorzitter Vorrink echter uitdrukkelijk het
feit dat zijn organisatie de elite van de arbeidersjeugd organi-
seerde." Ook Rudolf Kuyper bad in de eerder genoemde discussie
met Bonger het probleem van de aansluiting bij de onderste lagen
van de arbeidersklasse besproken. Kuyper verwachtte echter veel
van het in 1925 gestarte IVAO.88

De aantrekkingskracht van de partij onder de hoger geschoolden
blijft eveneens voorwerp van zorg. In bet Socialisatierapport (1920)
was geponeerd, dat het technische en wetenscbappelijke kader in de
bedrijven belang had bij socialisatie en daarbij onmisbaar was; de
propaganda moest zicb dus ook daartoe richten. We zagen dat Ont-
wikkeling vanaf 1924 met wetenschappelijke uitgaven komt. Maar
de leiding constateert dat 'de intellectueele belangstelling in de Partij
bedroevend klein en het debiet van wetenscbappelijke en populair-
wetenschappelijke uitgaven onbeduidend blijft"." In zijn discussie
met Kuyper in De Socialistische Gids (1925-26) wijst Bonger op het
sterk teruggelopen aantal aanmeldingen van hoger geschoolden in
de SDAP en waarschuwt tegen diegenen in de partij die dit, vanuit
een verborgen anti-intellectualisme in stilte toejuichen.?" Wanneer
enkele jaren later bet aantal partijleden weer stijgt, stelt Bonger op
grond van de geconstateerde belangstelling voor De Socialistische
Gids vast, dat de SDAP wei een kwantitatieve groei doormaakt, maar
dat 'het ontwikkelingsniveau geweldig acbteruitgegaan' is. In de
stad Rotterdam bij voorbeeld (waar de sociaal-democratische Voor-
waarts een oplage van meer dan 27.000 heeft) telt bet wetenschappe-
lijke tijdschrift van de partij in totaal slechts negentien abonnees."
Het onderwerp komt eveneens ter sprake in de Socialistische Ver-
eeniging ter bestudeering van Maatschappelijke Vraagstukken, en
in 1929 wordt de instelling van een speciaaJ fonds ter salariering van
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inteIlectueel geschoold partijkader voorgesteld.
De aanstelling (in 1923) van een vertegenwoordiger had de afzet

van Ontwikkeling via de niet-socialistische boekhandel niet veel ver-
groot. Ondanks de politieke en culturele toenadering van de sociaal-
democratie tot andere richtingen, zijn deze haar meestal nog vij-
andig gezind. Het wantrouwen jegens de rode organisaties, gevoed
door de vooroorlogse oppositiehouding en de gebeurtenissen van
november 1918, leeft voort. Van Doom berekent in 1928 dat dan
slechts 20% van de uitgaven van Ontwikkeling via de 'burgerlijke'
boekhandel wordt verkocht. De uitgeverij bereikt dus op die manier
maar een beperkt deel van het algemene boekenkopende publiek.
De brede arbeidersmassa die weinig in de boekhandel komt, bereikt
zij veel minder. De oplossing voor al deze problemen zoekt men in
de jaren twintig in het intensiever bewerken van de eigen kring. Dit
gebeurt op de manier die kenmerkend is voor het gehele Neder-
landse patroon van de culturele verzuiling vanaf deze periode: door
de netten die de diverse organisaties voor zichzelf hebben opge-
bouwd zoveel mogelijk wederzijds te benutten. De verschillende
organisaties met hun achterban zijn te zien als min of meer concen-
trische cirkels van uiteenlopende grootte, die samen de totale poten-
tiele invloedssfeer van de betreffende levensbeschouwelijke richting
omvatten. De organisaties hebben niet aIleen aan de top banden
met elkaar, maar ook op het niveau van de plaatselijke afdelingen
ontmoeten ze elkaar doordat verschillende functies worden verricht
door een en dezelfde persoon. De bode van de bond rekent niet
aIleen de vakbondscontributies af, maar is bij voorbeeld ook agent
van de Centrale, heeft een agentschap van uitgeverij en krant, is
vakbondsbestuurder en/of actief in de partijafdeling. Dit maakt het
in de praktijk gemakkelijk profijt te trekken van elkaars netten. De
omroep werft in de vakbeweging, de omroepleden worden system a-
tisch bewerkt voor de krant, onder de abonnees wordt met boeken
gecolporteerd enzovoort. Maken we een overzicht van de uiteen-
lopende sociaal-dernocratische organisaties in de jaren twintig en
van hun bereik, dan ontstaat het volgende beeld."

Tabel 10 Omvang van de SDAP-achterban 1924-1929

1922 1923
SDAP-kiezers
Tw.K.verk. 567.769

(19,3%)
xvv-Ieden 171.000
VARA
(v.a. 1925)

19241925 192619271928 1929

804.714r..,.,. Rot. \,--", ........ ,'"'}

203.000

70.927

219



1922 1923 19241925 192619271928 1929
Het Volk/
Voorwaarts
SDAP-Ieden

57.946
42.047

77.432
53.395

IVAO

(v.a.1925) 11.139
Nederlandsche Arbeiders Sport Bond
(v.a. 1926)
AJe 7.863
Soc.Dem.
Vrouwencl. 5.091

26.160

6.236
6.619

7.548

De SOAP-stemmers met hun gezinnen vormen in de onderhavige
periode een groep van Ilh a 2 miljoen personen die als de totale
invloedssfeer van de sociaal-democratie zijn te beschouwen. We
zagen dat het NW aanvankelijk terughoudend is om zich al te zeer
met de SOAPte identificeren, omdat het naar eigen zeggen ook een
groot aantal niet-snxr-stemmers in zijn gelederen heeft, maar dat
die terughoudendheid later afneemt. De afstand tussen kiezers- en
vakbewegingsledenaantallen enerzijds en de overige cijfers ander-
zijds wordt minder groot, wanneer men bedenkt dat het lidmaat-
schap van partij, omroep, IVAO,NASB(sportbond), vrouwen- en
jeugdorganisatie weliswaarindividueel is, maar dat de kranten natuur-
Iijk meer lezers hebben en de omroep meer luisteraars heeft dan de
cijfers suggereren. Naast de genoemde organisaties is er vanaf 1925
vanuit het IVAOnog een Filmdienst actief. Deze heeft geen leden,
maar organiseert met een eigen projectie-auto voorstellingen in het
hele land. Vooral onder de leiding van Jef Last (1925-1928) heeft
deze dienst veel succes en bereikt hij een groot publiek." Daamaast
telt de beweging nog een aantal kleinere organisaties die zich niet op
de massa maar op specifieke groepen richten, zoals verenigingen
voor studenten, voor sOAP-gemeenteraadsleden, en een aantal bon-
den op het terrein van muziek, zang en toneel.
Hoe pakt Ontwikkeling vanaf 1923 de systematische bewerking

van de eigen kring aan? Ze moet haar uitgaven bekendheid zien te
geven, er afzetkanalen voor scheppen en aan klantenbinding doen.
Het ligt voor de hand om voor de propaganda ook na 1923 de
partijpers te benutten. De uitgeverij krijgt in Het Volk een eigen
rubriek, het Hoekje van Ontwikkeling. Daarnaast worden in de
letterkundige rubriek van Het Volk en in de andere partijbladen
regelmatig boekbesprekingen van haar uitgaven opgenomen. Voor
de mondelinge propaganda wordt van het partijapparaat gebruik
gemaakt, en Ontwikkeling roept van tijd tot tijd de afdelingen in het
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land op om met brochures te colporteren. A. M. de Jong bespreekt
bovendien regelmatig uitgaven van Ontwikkeling voor de VARA-

microfoon. De samenvoeging van de uitgeverij met Het Volk heeft
de weg geeffend voor verbetering van het eigen net van colporteurs.
De agenten van de krant zijn tevens agenten van Ontwikkeling ge-
worden." Het afzetgebied is verdeeld in districten met ieder een
hoofdagentschap, vanwaaruit de plaatselijke agenten worden gem-
specteerd. Voor het contact met de agenten heeft Ontwikkeling het
bulletin De Volkspers in het leven geroepen, waarin nieuwe uit-
gaven worden aangekondigd en de agenten adviezen krijgen over
hun administratie. Daarnaast zijn er van tijd tot tijd vergaderingen
met de regionale hoofdagent en een directielid van de uitgeverij.
Begin 1924 zijn er 380 van zulke agentschappen. De directie meldt
aan het partijbestuur dat de omzetverhogingen in 1924 en 1925 een
stap vooruit betekenen voor het agentennet, omdat steeds meer
plaatselijke vertegenwoordigers van het agentschap hun broodwin-
ning maken." Daarnaast wordt het aantal winkels van Ontwikke-
ling in deze periode uitgebreid, zodat er in 1929 vestigingen zijn in
Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Zaandam, Groningen, Leeuwar-
den, Den Haag en Leiden. Via de filialen van Voorwaarts zijn er
bovendien verkooppunten in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen,
Dordrecht en Gouda.96 Met de vierhonderd agentschappen in 1929
vormt het eigen net voor Ontwikkeling zodoende het belangrijkste
afzetkanaal, waarlangs 80% van aIle uitgaven zijn lezers bereikt. Op
hun beurt vormen de agentschappen naar de mening van de directie
een belangrijke pijler van dit net, omdat ze op een gezonde econo-
mische basis zijn gegrondvest. Niet aIleen ontvangen de agenten een
behoorlijke marge op de door hen verkochte boeken, ze krijgen ook
het monopolie over aIle verkopen in een plaats. Dit was de reden
geweest voor Ontwikkeling om in 1928 het voorstel van de Wereld-
bibliotheek (samenwerking bij de directe boekenverkoop via de af-
delingen van het IVAO) af te wijzen. De sociaal-democratische uit-
geverij vreesde op deze wijze haar eigen agentennet te onder-
graven." Naast de 'burgerlijke' boekhandel, de eigen winkels en de
agenten heeft de uitgeverij nog een vierde, ambulant verkoopkanaal
in de Filmdienst van het IVAO. Jef Last stalt bij de vertoningen op de
zijkant van de projectie-auto tevens de uitgaven van Ontwikkeling
uit. Een groot publiek krijgt zo de boeken onder ogen: de eerste vijf
maanden van zijn bestaan geeft de Filmdienst J08 voorstellingen in
aIle delen van het land."

Met verschillende spaar- en afbetalingsregelingen probeert de uit-
geverij ook in deze periode aan kiantenbinding te doen. Al vanaf
1921 bestaat er een spaarzegelsysteem, waarbij de afnemers weke-
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lijks bij deagenten zegels kopen en die na verJoop van tijd inwisse-
len tegen een boek. De afbetalingsformule brengt ook de duurdere
uitgaven binnen het bereik van de smalle beurs en went de lezers
eraan om wekelijks een klein bedrag voor boeken opzij te leggen.
Eenzelfde idee ligt ten grondslag aan de Vereeniging van Boeken-
vrienden die de uitgeverij in 1924 in bet leven roept. De doelstelling
is 'bet bevorderen van de bescbaving der Nederlandsche arbeiders-
klasse door bet aankweeken van de liefde voor bet goede boek, bet
opwekken van de behoefte om bet in eigen bezit te verwerven en het
verschaffen van middelen daartoe, 66k aan minder-welgestelden'."
A. M. de Jong redigeert voor deze vereniging het periodiekje De
Boekenvriend, waarvan de eerste nummers worden toegezonden
aan 2500 klanten uit bet adressenbestand van de boekwinkels. Het
tijdschrift boudt na enkele nummers op te verschijnen. Meer succes
heeft de uitgeverij met de in 1926 begonnen, in abonnement tegen
gereduceerde prijs verkrijgbare AREo-reeks, warvan het aantal
abonnees in 1929 is opgelopen tot 5600.100

1.3 DE PERIODE1929- 1939

a De boekenuitgeverij in De Arbeiderspers en haar verhouding tot de
SDAP
De ontwikkelingen in de sociaal-democratie in de jaren dertig staan
in het teken van een verdere toenadering tot andere politieke stro-
mingen. Op provinciaal en gemeentelijk niveau draagt de partij al in
tal van geva11en bestuurlijke verantwoordelijkheid; in de landelijke
politiek blijft ze geisoleerd, ook al blijft de wens tot regeringsdeel-
name onverkort bestaan en doet de partij er alles aan om die dich-
terbij te brengen. Op het Haarlemse Congres in 1932, waar de linkse
partij-oppositie rond de bladen De Socialist en De Fakkel een radi-
caler koers had voorgestaan, bad de grote meerderbeid van de SDAP
een motie gesteund, die de revolutionaire strategie verwierp en bui-
tenparlementaire actie afwees. De hang naar een meer constructieve
politiek in bet economiscbe vlak komt in de jaren dertig tot uitdruk-
king in bet 'plan'-denken in de partij, dat tot bet Plan van de Arbeid
(1935) leidt. Dit plan is een voorbeeld van de nieuwe benadering om
niet meer, zoals voorheen, aileen achteraf op de crises van het kapi-
talisme te reageren, maar door actieve conjunctuurpolitiek in het
economische leven in te grijpen. Onder druk van de binnen- en
buitenlandse politieke verhoudingen besluit de SDAPtot koerscor-
recties die ook op andere terreinen van een meer constructieve hou-
ding moeten getuigen. De Herzieningscommissie van 1933-34 baant
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de weg tot deze bijstellingen. De opkomst van het fascisme leidt tot
een opwaardering van de burgerlijke democratie als een op zichzelf
waardevol bezit. Na Hitlers machtsgreep komt het streven naar ont-
wapening sterk ter discussie te staan. In het nieuwe partijpro-
gramma van 1937 worden de koersaanpassingen bekrachtigd. De
doelstelling van economische hervorming van de maatschappi j
neemt er nog steeds een belangrijke plaats in, maar de term klassen-
strijd is uit het programma verdwenen. De betekenis van de mid-
dengroepen voor de verwezenlijking van het socialisme wordt ver-
der opgewaardeerd. Het programma van 1937drukt volgens partij-
voorzitter Vorrink niet alleen uit dat de SOAP de parlementaire de-
mocratie als doe1 op zich verdedigt, maar ook dat de sociaal-demo-
cratie zich mede verantwoordelijk acht voor de continui'teit van de
Europese beschaving.'?' Het oude standpunt voor ontwapening
wordt definitief verla ten , de anti-godsdienstige houding uit het ver-
leden herzien, en ook de monarchie en de nationale gedachte onder-
gaan een herwaardering in positieve zin.
Ook in de jaren dertig geeft het fonds van de uitgeverij, nu onder-

gebracht in de grote personderneming, uitdrukking aan de politieke
evolutie van de sociaal-democratie. We zagen dat uitbreiding van de
invloedssfeer, verbetering van het management en opheffing van de
versplintering binnen de sociaal-democratische pers de motieven
waren geweest achter de oprichting van de NY De Arbeiderspers. In
het nieuwe bedri jf komen niet aileen aile sociaal-democratische
kranten, landelijk en regionaal, onder een beheer, maar ook de
Amsterdamse en Groningse drukkerij, Ontwikkeling met al haar
filialen in den lande en de Zuidhollandse boekhandelsfilialen van de
Voorwaarts. De nieuwe ondememing krijgt een sterk gecentrali-
seerde structuur, met aan de top zoals we zagen algemeen directeur
I1. G. van der Veen. Er zijn vier hoofdafdelingen: periodieken,
boeken, technische drukkerijen en handelsdrukwerk.''" Om zo effi-
cient mogelijk te werken worden administratie en beheer voor al
deze afdelingen gecentraliseerd. Boven de directie staat de Raad
van Commissarissen, waarin het principe geldt van evenredige in-
vloed van SOAP en NVV. Iedere partij heeft immers bij de oprichting
de heIft van het aandelenkapitaal (a f 200.000,-) en van het obligatie-
kapitaal (f 800.000,-) bijgedragen. De SOAP heeft hiertoe drukkerij,
krant en boekenbedrijven ingebracht, waarvan de waarde gelijk
werd geacht aan deze som.':" Bij de latere kapitaalsuitbreidingen
van de AP houdt het aandelenbezit van de SDAP steeds gelijke tred
met dat van de vakbeweging, om het beginsel van de evenredige
invloed in stand te houden. Bij de oprichting van de AP heeft de
partij echter een privilege bedongen, het recht om de politieke
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hoofdredacteur van Het Volk te benoemen. Dit betekent dat de
situatie van voor 1929 blijft voortbestaan: de redactie van de krant is
Diet zelfstandig, maar de partij oefent er rechtstreeks invloed op uit.
Het partijcongres bespreekt de gang van zaken bij Het Volk en
benoemt de hoofdredacteur voor telkens een nieuwe ambtsperiode.
In de totale omzet van de APleggen de kranten het meeste gewicht in
de schaal en bepalen ze het reilen en zeilen van het hele bedrijf. In
geld uitgedrukt beloopt de omzet van de dagbladen tot het tien-
voudige van het boekenbedri jf. De abonneeaantaUen maken van
1929 tot 1932 een sterke groei door, waama ze tot aan de Tweede
Wereldoorlog min of meer op hetzelfde niveau blijven.
Hoe ligt de verhouding tussen partij en boekenuitgeverij nadat de

laatste in het grotere geheel is opgenomen? Vanaf het moment dat
de partij het beheer van de APdelegeert aan de Raad van Commissa-
rissen, neemt het aantal besprekingen in het partijbestuur over het
krantenbedrijf en zeker over de boekenuitgeverij af. De tendens in
deze periode is dat het bedrijf in zijn geheel, waarbinnen de boeken-
afdeling, autonomer wordt. Bij enkele gelegeoheden wordt er ech-
ter in het partijbestuur toch over boek- en tijdschriftuitgaven van de
APgesproken. Eigenaardig genoeg is ook na de oprichting van de NV

nog steeds Diet helemaal duidelijk hoe de competenties van partij-
bestuur, Raad van Commissarissen en AP-directie precies liggen. Bij
de bespreking van een plan van Van der Veen in 1932 tot uitgave
van een kindertijdschrift blijkt het partijbestuur bij voorbeeld sterk
verdeeld over de vraag of dit tijdschrift ideologisch getint moet zijn,
en of het partijbestuur invloed kan eisen op de samenstelling van de
redactie. Evenals bij andere gelegeoheden wordt er in overleg met
Van der Veen een compromis gezocht. Maar over het algemeen kan
de AP grotendeels zelfstandig haar beleid uitstippeien, te meer
omdat de controlerende taak van de Raad van Commissarissen
slechts een formaliteit blijkt te zijn. 104

b De boekenafdeling van De Arbeiderspers als uitgeverij
Inzake de arbeidskrachten waarmee de uitgeverij moet werken,
doen zich in deze periode enkele wijzigingen voor. Na de oprichting
van de APonder algemeen directeurschap van Van der Veen, blijft
ChI. van Doom aanvankelijk hoofd van de boekenafdeling. In 1932
stapt hij op; hij wordt opgevolgd door Piet Schuhmacher. Deze
komt evenmin uit het boekenvak, maar heeft als oud-onderwijzer
bestuurlijke ervaring opgedaan in de leiding van de Ale. Kort te-
voren is andermaal een gewezen bedrijfsleider van de Wereldbiblio-
theek in dienst getreden. Schuhmacher en A. van der Vlies be-
kleden in de jaren dertig namens de AP het lidmaatschap van de
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VBBB. In 1937 wordt Fred. von Eugen, voordien vertegenwoordiger
bij uitgeverij Querido, tot adjunct-directeur van de AP benoemd en
als zodanig met het boekenbedrijf belast. In deze periode speelt nog
steeds A. M. de Jong een rol van betekenis als redacteur van enkele
reeksen. Ook andere prominente partijleden als Banning, Mok, en
L. Heijermans worden ingeschakeld als serieredacteur. Tot aan de
Tweede Wereldoorlog blijft men verder werken aan de kwaliteits-
verbetering van het personeel in de filialen in het land en van het
agentennet, te meer nadat de kwaliteitseisen die aan de filiaalhou-
ders moeten worden gesteld, punt van discussie zijn geweest op de
algemene vergadering van de VBBB.10S

Kijken we naar de acquisitie van manuscripten in de jaren dertig,
dan blijkt het non-fictiefonds in deze periode enige veranderingen te
ondergaan. Nog steeds neemt het kader van partij en vakbeweging
het initiatief tot veel uitgaven en blijven de politieke boeken en
brochures essentieel, maar dit fonds als geheel wordt gevarieerder.
De kranten en De Socialistische Gids blijven belangrijke leveran-
ciers van medewerkers en kopij. Wetenschappelijke uitgaven zijn
ook in deze periode geen succes en blijven gering in aantal. Met het
oog op de acquisitie van fictietitels werd in voorgaande paragrafen
de vraag opgeworpen welke opvattingen er in de sociaal-democratie
leefden over socialistische literatuur. In het begin van de jaren der-
tig vertoont de spaarzame discussie over de socialistische literatuur
een opleving naar aanleiding van de verschijning van het tijdschrift
Links Richten. In dit tijdschrift krijgen de debatten over socialisme
en literatuur in de Sowjet-Unie en Duitsland voor het eerst een
concrete weerklank in Nederland. We zagen dat er in de socia al-
democratie al eerder aandacht was geweest voor de culturele ver-
nieuwingen in de Sowjet-Unie na de Russische revolutie. Deze aan-
dacht blijft ook na 1930 merkbaar: De Socialistische Gids wijdt en-
kele artikelen en boekbesprekingen aan Tretjakows 'factografie',
aan de versterking van de greep van de Russische partij op de litera-
tuur vanaf 1932, en aan de vestiging van het socialistische realisme
als officiele partijdoctrine. 106

Eerder vermeldden we al de beweging voor proletarisch-revolu-
tionaire literatuur rond de Duitse BPRS. Deze bond en het blad Die
Linkskurve dienen in 1931-32 als voorbeeld voor het Nederlandse
Arbeiders-Schrijvers-Collectief Links Richten en zijn gelijknamig
tijdschrift. In dit collectief, met kemen in Amsterdam en Rotter-
dam, werkt een aantal links van de snAP staande auteurs samen met
schrijvende arbeiders. Doelstelling is progressieve schrijvers in con-
tact te brengen met de arbeidersklasse en de literaire zelfexpressie
van arbeiders te stimuleren. De literatuur moet worden omgesmeed
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tot een wapen in de klassenstrijd, waarbij er tweerichtingsverkeer
tussen schrijvers en lezers ontstaat. Een studie van Links Richten
wees uit dat dit streven in de Rotterdamse groep relatief het meeste
succes had.''" In de Amsterdamse kern spelen enkele sympathisan-
ten van de Communistische Partij Holland (CPH)een belangrijke
roI. In de afdeling in de hoofdstad gaat, zeker na de opricbting van
het gelijknamige tijdschrift (zomer 1932), geleidelijk aan het CPH-
element domineren. Daarmee neemt de nadruk op de arbeiderszelf-
expressie af, omdat in Duitsland en de Sowjet-Unie inmiddels bet
Proletkult-streven als 'ultralinks' is verlaten. De ontwikkelingen in
de internationale communistische beweging komen in het tijdschrift
Links Richten tevens tot uiting in het streven zich geleidelijk aan
meer open te stellen voor progressieve schrijvers uit het burgerlijke
kamp. Jef Last, op dat moment cm-sympathlsant, speelt een sleu-
telrol bij de inpassing van Links Richten in de cm-lijn en de politiek
van de internationale communistische schrijversorganisatie (]VRS)
om burgerlijke auteurs mee te krijgen in de strijd tegen het fascisme
en voor de verdediging van de Sowjet-Unie. 108

Hoe ligt de verhouding tussen Links Richten en de sociaal-demo-
cratie? Het raakpunt tussen beide werd gevormd door de Socialisti-
sche Kunstenaars Kring (opgericht in 1927). In de SKKhad een aantal
beeldende kunstenaars en schrijvers uit de SOAPen diverse partijen
links daarvan (RSP,CPH)elkaar gevonden. Enkelen van hen leveren
later bijdragen aan het tijdschrift Links Richten. Het partijbestuur
van de SOAPstaat argwanend tegenover de SKK,niet alleen orodat
daarin partijleden samenwerken met CPH-ersen links-revolutionai-
ren, maar ook omdat de in de SKKgeformuleerde ideeen over kunst
en kunstpolitiek als een bedreiging voor bet snxe-beleid worden
gevoeld.!" De dichter Jan W. Jacobs (SOAP-lid, Ontwikkeling-
auteur en mede-opricbter van de SKK)laat zich in De Socialistische
Gids gematigd positief uit over Links Richten: hij acht het goed dat
er zoiets wordt ondernomen, ook al forceert het blad de ontwikke-
ling en richt het zich te veel op de Sowjet-Unie.'!" Het partijbestuur
sluit echter de gelederen naarmate de SKKen Links Richten sterker
onder communistische invloed komen staan. De kloof tussen so-
ciaal-democratie en CPH,vanaf de stichting van de coromunistische
partij aanwezig, was in de loop van de tijd alleen maar groter ge-
worden. De ontwikkelingen in de Sowjet-Unie en de vervolging van
de Russische sociaal-democratie, de CPH-trouw aan Moskou, de tac-
tiek van de CPHen de verrechtsing van de SOAPhadden daartoe
bijgedragen. Op het Eenheidscongres (]919) had de SOAPhaar prin-
cipiele politieke bezwaren tegen de bolsjewistische methoden en de
politi eke dictatuur uitgesproken.
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In later jaren speelt bovendien steeds de politiek-strategische
overweging rnee, dat de SDAP in de Nederlandse verhoudingen niets
te winnen heeft door naar links op te schuiven, rnaar juist de kiezers
rechts van de parti j rnoet bereiken. Deze principiele en strategische
bezwaren, alsook het afzweren van de revolutionaire en buitenpar-
lernentaire actie door de SDAP zijn er de reden van, dat het partij-
bestuur gedurende de gehele jaren twintig de CPH negeert of be-
strijdt, oproepen van comrnunistische zijde tot gezamenlijke actie
onbeantwoord laat en snxr-leden het lidrnaatschap van cea-mantel-
organisaties verbiedt. In 1928 wordt het Iidrnaatschap van de 'Liga
tegen imperialisme en koioniale onderdrukking' onverenigbaar ver-
klaard met dat van de SDAP. We noemden al de motie op het partij-
congres van 1932, die in feite de revolutionaire oppositie van de
Fakkel-groep rond Van der Goes en Schrnidt uit de partij stootte.
Partijbestuurder Vliegen constateert na dit congres een versterking
van de partij en haar organisaties in Iedentallen en rneent dat de
uitdri jving van de linkse oppositie zuiverend heeft gewerkt. 111 In
deze lijn zet het partijbestuur in 1934 de snxr-Ieden binnen de SKK
voor het biok (6f uit de SKK, of uit de SDAP).112 Ook wanneer de CPH

onder druk van de Komintern de oude politiek van bestrijding van
de sociaal-democratie ais 'sociaal-fascisten' vanaf 1935 inruilt voor
de lijn van samenwerking in de strijd tegen Hitler en voor verdedi-
ging van de democratie en van de Sowjet-Unie, blijft de SDAP zeer
argwanend.

Het is de politieke kloof tussen CPH en SDAP, het fundamentele
meningsverschil in beginselen en praktijk, dat ook in het geval van
de SKK en van Links Richten de snxr-Ieiding tot haar afwijzende
houding brengt. Het komt niet tot een principieel debat over de
kunstopvattingen binnen de Socialistische Kunstenaarskring. Even-
min komt er vanuit de sociaal-democratie een theoretische weerleg-
ging van de doelstellingen van Links Richten; de (on)mogelijkheid
van arbeiderszelfexpressie, van veranderingen in produktie en re-
ceptie van literatuur, noch haar eventuele functie in de klassenstrijd
zijn voorwerp van deb at. De opvattingen binnen de sociaal-demo-
cratie over wat onder socialistische literatuur moet worden verstaan,
blijven opnieuw in hoge mate irnpliciet. We vermeidden hierboven
de theoretische herorientering van de partij in het kielzog van de
ingroei en de overwinning van het praktische reformisme. Dit had
het gemeenschapsdenken en het 'gezindheidssocialisme' in de partij
verspreid (onder invlocd Vat! De rvian, Banning en \lOiTink). Deze
theoretische bijstellingen leiden weI tot enige discussie in de partij,
maar er wordt geen poging ondernomen om een en ander te vertalen
in een theoretische grondsiag voor het beleid van de boekenuitgeve-
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rij van De Arbeiderspers. Ook in deze periode kan de uitgeverij in
de acquisitie voor baar fictiefonds dus binnen zeer ruime grenzen
opereren. In 1935wordt er in bet partijbestuur incidenteel over de
wenseIijkheid van een politieke keuringsinstantie in de beweging
gesproken, maar dat betreft aIleen de toneelstukken en revues met
politieke strekking die worden opgevoerd; de literatuur komt hele-
maal niet ter sprake.!" De uitgeverij gaat voor de buitenlandse titels
nog steeds te rade bij de fondsen van verwante uitgeverijen over de
grens; voor de Nederlandse titels zoekt ze haar auteurs nog steeds in
het eigen partij- en persapparaat.

We kijken als derde punt naar produktie en organisatie van de
uitgeverij in deze periode. Met de opricbting van de APkan de
produktie en verspreiding van bet gedrukte woord binnen de sociale
democratie vanuit een centraal punt worden gestuurd. Het nieuw-
bouwcomplex aan bet Hekelveld in Amsterdam (in gebruik ge-
nomen in november 1931) is daarvan de tastbare uitdrukking.
Daamaast vindt er in de boekbandelsafdeling een tweede centralisa-
tie plaats. De filialen wordt hun zelfstandigheid in zake inkoop en
assortimentsopbouw ontnomen. Er komt een Centraal Inkoop Kan-
toor (1930) dat de inkoopbeslissingen concentreert in Amsterdam.
Achter deze centralisatie en versterking van de 'Amsterdamse'
greep op de geld-goederenstromen en het assortiment schuilen twee
motieven. De overweging speelt mee om het AP-apparaat meer
recbtstreeks af te stemmen op de verkoop van een beperkt aantal
titels in massale oplagen (niet meer bet brede assortiment van voor-
heen); tevens heeft men in de zin om op den duur uitsluitend de
eigen uitgaven via dit apparaat te verkopen.!'" Het Iaarverslag 1932
meldt dat er in dat jaar voor het eerst meer eigen (214.000) dan
vreemde uitgaven (191.000) zijn verkocht.!" Het plan om op den
duur het verkoopapparaat aileen voor de eigen uitgaven te gebrui-
ken wordt echter niet doorgezet. Titels van andere uitgevers blijven
in het boekbandelsassortiment, in de verkoop en in de AP-reclame
een belangrijke plaats innemen.

Het idee om voor de eigen uitgaven de inspanningen veel meer te
richten op de massale afzet van een beperkt aantal titels wordt weI
regelmatig geopperd. Vooral Van der Veen is hiervan een voor-
stander. Hij meent dat de uitgeverij zo het meeste profijt zal trek-
ken van bet distributienet dat baar ter bescbikking staat, de AP-agen-
ten en -winkels.!" De ARBo-reeksis een succesvol voorbeeld van
deze formule: een beperkt aantal titels wordt in grote oplagen afge-
zet. In 1934 bespreekt de AP-directieraad naar aanleiding van het
succes dat andere uitgevers met goedkope series hebben, de moge-
lijkheid iets soortgelijks te brengen."? Drie jaar later Ianceert men
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naar aanleiding van de inschrijving van de 200.000-ste abonnee op
Het Volk de vierdelige 200.000-serie in een oplage van 50.000 exem-
plaren. In 1938 voigt de vierdelige 1 Mei-reeks en het Boek voor de
Jeugd in 75.000 exemplaren. Al deze uitgaven worden met speciale
wervingscampagnes ondersteund. Tegelijk echter blijft ook in de
jaren dertig het fonds in de breedte groeien. In de periode 1930-1939
omvat het produkt van de boekenuitgeverij in totaal 477 titels. De
tijdschriften die Ontwikkeling v66r 1929uitgaf zijn overgegaan naar
de periodiekenafdeling van De Arbeiderspers.

c Spreiding en afzet
In de jaren dertig verbeteren de voorwaarden voor uitbreiding van
de leescultuur en het lezerspubliek, zoals die in eerdere hoofdstuk-
ken zijn aangestipt, maar weinig. De deelname aan het voortgezet
onderwijs stijgt slechts langzaam. Daarnaast doet de economische
crisis, met haar massale werkloosheid en loondalingen, haar invloed
gelden. Ook in deze peri ode is de aantrekkingskracht van de sociaal-
democratie voorwerp van zorg voor het partijbestuur. Het eerder
genoemde probleem dat de beweging voornamelijk de arbeiders-
aristocratie organiseert, wordt tijdens de economische crisis nog
groter. Het NVV, dat vooral geschoolde arbeiders organiseert, verzet
zich ertegen dat er bona fide vakarbeiders naar de werkverschaf-
fingsprojecten worden gezonden. Bovendien moet de partij, als
draagster van 10kale bestuursverantwoordelijkheid, soms tegen ge-
vallen van steunfraude optreden. Dit heeft een verwijdering tussen
de sociaal-democratie en de onderste lagen van de arbeidersklasse
tot gevolg.!" De laatste zijn niet gemteresseerd in zaken als mede-
zeggenschap en sociale verzekering en worden steeds minder door
de sociaal-democratische propaganda bereikt, zo stelt het partij-
bestuur ongerust vast.
Ook het mobiliseren van de middengroepen blijft voorwerp van

discussie. Men maakt daarbij onderscheid tussen de oude en de
nieuwe midden stand (technici, hoger geschoold kader, intellectue-
len). Uit een analyse van de achtergronden van Hitlers machtsgreep
trekt Banning in 1933 de conclusie, dat deze werd vergemakkelijkt
door het falen van de linkse partijen in Duitsland om de nieuwe
middengroepen tot zich te trekken.!'" In De Socialistische Gids
brengen Boekman en IJzerman de opkomst van die groepen in ver-
schillende landen in kaart.!" Aparte bespreking daarbij krijgt de
aantrekkingskracht van de partij op intellectuelen, Ret partij-
bestuur behandelt in de zomer van 1936een nota van Boekman over
de naar zijn mening ondermaatse wetenschappelijke produktie van
de partij en haar uitgeverij in vergelijking met die van de communis-
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ten. De uitgeverij heeft intellectuelen weinig te bieden, zo meent
Boekman, zowel aan wetenschappelijke uitgaven als aan publikatie-
mogelijkheden voor wetenschappelijke studies. De AP-boekenuit-
geverij moet goedkoper en meer op dit gebied uitgeven en de partij
moet jonge intellectuelen en studenten verder stimuleren tot het
verrichten van studies. 121

Kijken we naar de kanalen die de boekenuitgeverij in deze pe-
riode ter beschikking staan, dan zien we dat het moeilijk blijft om
met de AP-uitgaven in de niet-socialistische boekhandel door te drin-
gen. Partijbestuurder Matthijsen spreekt in 1931van een boycot van
de AP door de 'burgerlijke' boekhandel. 122 Een jaar later blijkt de
omzet van AP-uitgaven via de niet-socialistische boekhandel te zijn
teruggelopen van 12% naar 10%.123 De verzuiling bereikt in deze
periode een hoogtepunt; het overschrijden van de grenzen tussen de
zuilen blijft een essentieel probleem. Vanaf 1934keert de vraag, hoe
in andere bevolkingsgroepen door te dringen, regelmatig terug in de
besprekingen van de AP-directieraad. De uitgeverij wordt gehandi-
capt door haar verbinding met SDAPen NVV, zo wordt gezegd.':" In
de discussie naar aanleiding van de nota-Boekman over de weten-
schappelijke uitgaven in het AP-fonds, merkt Albarda op dat de AP

genoeg te bieden heeft, maar dat er 'te weinig van doordringt tot
buiten onze kringen'. 125 De stagnatie in de groeicijfers van het AP-
familieblad Wij, ons leven, ons werk (opgericht in 1935) wordt aan
dezelfde omstandigheid geweten. 126 Met des te groter inzet wordt de
eigen kring bewerkt. Men tracht de politiek minder geinteresseerde
arbeiders te binden op een manier waarbij niet aileen of niet op de
eerste plaats de politiek centraal staat, zoals bij de sportbond of de
omroep. De krant ondergaat een gedaanteverandering van partij-
blad tot gemoderniseerd algemeen nieuwsblad (met sport, nieuws-
verslaggeving en fotoreportages) dat de concurrentie met De Tele-
graaf aankan. Daarnaast wordt, zoals we zagen, in het nieuwe be-
ginselprogramma van 1937 het belang van de 'middengroepen' op-
gewaardeerd en krijgt hun specifieke positie meer aandacht. Met
het oog op de werving van intellectuelen ten slotte krijgt de studen-
tenvereniging een nieuwe impuls.

Hoe ontwikkelt de snxs-achterban zich in deze periode kwantita-
tief? Ais we naar het bereik van de massa-organisaties (meer dan
10.000 leden) kijken, dan is in de periode 1929-1932 een groei van
betekenis te constateren, waama er tot aan de Tweede Wereld-
oorlog een betrekkeli jke stabilisering optreedt. 127
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Tabel11 Omvang van de SDAP-achterban 1929-1939

1928 1929 1932 1937 1939 1940
SDAP-kiezers
Tw.K.verkiez. 804.714 890.661

(23,8%) (21,9%)
xvv-leden 203.000 315.000 319.000
VARA-Ieden 70.927
Het Yolk-abo 77.432 182.988 208.540
sDAP-leden 53.395 78.920 82.145
IVAO 26.160 29.200
NASB 6.619 20.426
Soc.Dem.
Vrouwenclubs 7.548 12.714

Ondanks de absolute stijging van het aantal snxs-kiezers in 1937
blijft hun percentuele aandeel in het totale kiezerscorps min of meer
gelijk. Binnen de sociaal-democratische invloedssfeer realiseren na
1932 aIleen de sportbond en (vooral) de omroep een sterke leden-
stijging. Vakverbond, partijpers, partij en ontwikkelingsorganisatie
blijven numeriek ongeveer even groot. De boekenuitgeverij richt
zich, zoals voorheen, op deze groepen via de sociaal-democratische
pers, via de omroep en met behulp van eigen fondscatalogi en pe-
riodieken. Ze sticht de tijdschriften AP-Boekennieuws (1931) en De
Boekenmolen (1933). In het laatste periodiekje worden vooral boe-
ken van andere uitgevers in het assortiment van de AP-boekwinkels
besproken. Er komen enkele nieuwe winkels bij; ook het agenten-
net wordt, met de groei van de krantenpers, uitgebreid en ver-
beterd. Onder de zevenhonderd agenten in 1933 verspreidt de direc-
tie de AP-Gids. Mededeelingen van de Directie der N. V. De Arbei-
derspers aan haar agenten. De agenten worden hierin aangespoord
tot het opzetten van een lokale 'Roode Burgerlijke Stand' die het
bewerken van potentiele abonnees en boekenkopers vergemakke-
lijkt. De propaganda wordt vanuit Amsterdam ondersteund met
AP-boekententoonstellingen ter plaatse, in samenwerking met de
10kale afdelingen van het Instituut voorArbeidersontwikkeling.
Ter uitbreiding van het publiek buiten de eigen kring zoekt men

samenwerking met andere uitgevers die over andersoortige en gro-
tere verspreidingsnetten beschikken. Met uitgeverij Querido wordt
gesproken over een aantal gezamenlijke uitgaven. In 1934 maakt het
partijbestuur het plan voor een brochure tegen het fascisme en voor
de verdediging van de democratie, waarin bijdragen van vooraan-
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staande Nederlandse intellectuelen zullen worden opgenomen. AI-
barda stelt bij deze gelegenheid zelfs voor, de brochure bij een
'burgerlijke' uitgever onder te brengen, indien uitgave door De Ar-
beiderspers de verspreiding ervan door de reguliere boekhandel zou
belemmeren.':" Wanneer de AP-directieraad enkele jaren later de
verkoopkansen voor de 200.000-serie bespreekt, wordt voorgesteld
om niet meteen de he le oplage met de naam Arbeiderspers te be-
drukken.!" Het nieuwe beleid van samenwerking met andere uit-
gevers en het op de achtergrond pLaatsen van het eigen 'stempel'
komt op een structure le rnanier tot uitdrukking in twee nieuwe ini-
tiatieven. In december 1937wordt de NV Amsterdamsche Boek- en
Courant-maatschappij opgericht. De APbezit aIle aandelen van deze
NV en AP-adjunct-directeur Fred. von Eugen wordt directeur.!"
Onder de imprint van deze ABCverschijnt bij voorbeeld in 1937het
Boek voor de Jeugd. Een tweede initiatief is de samenwerking met
Andries Blitz. We zagen eerder hoe deze in 1919 vergeefs naar de
functie van directeur van Ontwikkeling had gesolliciteerd. In 1930
was Blitz zelf een uitgeverij begonnen. In samenwerking met De
Arbeiderspers brengt Blitz vanaf zomer 1938een pocketserie uit (de
ABC-romans). Het betreft voornamelijk herdrukken uit Blitz' eigen
fonds van overwegend Engelse en Nederlandse hedendaagse fictie-
auteurs, welke gedeeltelijk onder de imprint van Blitz, gedeeltelijk
onder die van de APverschijnen. De pocketreeks, in Ret Yolk aange-
kondigd als een sensationele gebeurtenis, telt tot en met 1939zeven-
tien deeltjes it 35 cent per stuk. De reeks wordt in 1938aangemerkt
als de enige goedkope pocketserie van Nederlandse origine, die er
tot dan toe in is geslaagd om in de boekhandel door te dringen. 131

2 DE FONDSEN VAN ONTWIKKELING (1916-1929) EN DE BOEKEN-

UITGEVERIJ VAN DE ARBEIDERSPERS (1929- 1939)

Van de sociaal-democratische uitgeverijfondsen is een analyse ge-
maakt, die in grote lijnen overeenkomt met die van het Wereldbi-
bliotheekfonds. Hiertoe zijn bestanden van de uitgaven van Ont-
wikkeling en De Arbeiderspers aangelegd, waarbij opnieuw naar
volledigheid is gestreefd. Ook na de oprichting van Ontwikkeling als
eerste echte sociaal-democratische uitgeverij blijven diverse zuster-
organisaties onder eigen naam hun uitgaven brengen. Weliswaar
verleent het partijbestuur aan de uitgeverij het recht tot publikatie
van zijn geschriften, maar toch verschijnt onder de naam van hetzij
SOAP,hetzij SOAPen NVV een aantal brochures buiten Ontwikkeling
om. Daamaast brengt de AJCboeken en een tijdschrift onder eigen



naam uit. Het IVAO verzorgt een deel van zijn uitgaven zelf en brengt
een deel ervan onder bij Ontwikkeling. In dit kader gaat bet ecbter
niet om de uitgeefactiviteiten van de sociaal-democratie als gebeel,
maar om de instantie die als uitgeverij in bet leven werd geroepen.
Om die reden zijn aIleen titels opgenomen, die uitdrukkelijk onder
de imprint van Ontwikkeling of De Arbeiderspers zijn verscbenen.
Voor bet bestand is uit twee soorten bronnen geput: de fondscata-
Iogi die de uitgeverijen zelf uitbracbten, en de fondslijsten die ze
publiceerden in de Arbeidersjaarboekjes (jaaragenda's met prak-
tische informatie over partij en beweging). Voorts zijn gegevens
ontIeend aan Brinkmans Cumulatieve Catalogus. Ben moeilijkheid
die zich bij de fondslijsten en catalogi voordeed, was het ontbreken
van onderscheid tussen eigen titels en uitgaven van andere firma's
die via de agenten en de boekwinkels verkrijgbaar waren. Daarbij
hechtte men (zeker in de beginjaren) niet zo sterk aan bibliogra-
fische nauwkeurigheid bij de vermelding van auteur, titel en jaar
van uitgave. Bij de samenstelling van bet uiteindelijke bestand is
steeds de vermeiding in Brinkmans Catalogus als criterium aange-
houden. Titeis van andere uitgevers zijn aIleen opgenomen, wan-
neer ze ook in de Brinkman uitdrukkelijk als overgegane fonds-
artikelen werden aangemerkt. Hieraan is een klein aantal uitgaven
van de snxr-Brochurenhandel toegevoegd die niet als overgegane
fondsartikelen in de Brinkman vermeld staan, maar weI in een
fondslijst van Ontwikkeling uit 1920voorkomen. Het zo aangelegde
best and bedraagt over de periode 1916-1939in totaal 1070titels.

2.1 KENMERKEN VAN DE VIER HOOFDGROEPEN

In Tabel 12 zijn per periode van vier en vijf jaar de aantallen titels
weergegeven volgens de onderscheidingen fictie/non-fictie en oor-
spronkeIijk Nederlandstalig/overige talen.

Tabel 12 De vier hoofdgroepen van het Ontwikkeling-IAr-fonds
1916-1939

F F F NF NF NT rest tot.
Ned. OV.t. tot. Ned. OV.t. tot. per 5 jr

1916-19 14 3 17 89 9 98 2 117
1920-24 11 14 35 128 18 146 2 183
1925-29 57 55 li2 l59 19 178 3 293
1930-34 49 51 100 141 26 167 3 270
1935-39 29 38 67 129 9 138 2 207
Totaal 160 171 331 646 81 727 12 1070
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Uit de cijfers is af te leiden dat in het totale fonds over de gehele
periode de verhouding tussen fictie en non-fictie circa driezevende
bedroeg. Daarbij springt het overwicht van de oorspronkelijke Ne-
derlandstalige non-fictie in het oog, die steeds de helft of meer van
de vijfjaarlijkse produktie omvat. In Diagram P zijn deze cijfers
weergegeven, 132.

Het diagram laat zien dat de vertaalde non-fictie in de gehele
periode relatief onbetekenend is geweest ten opzichte van de oor-
spronkelijk Nederlandse. Het fonds als geheel maakt in de jaren
twintig een flinke groei door. Bij deze groei neemt het aandeel van
de fictietitels sterk toe in de periode 1925-1929. De uitbreiding van
de fictie begint al in 1923, in eerste instantie met de overname van
een aantal titels (jeugdboeken en romans voor volwassenen).
Voorts is te zien dat binnen de fictie het oorspronkelijk Nederlands-
talige werk en het vertaalde werk elkaar numeriek nagenoeg in
evenwicht houden. Kijken we naar de percentuele verhoudingen
tussen de boeksoorten in het fonds (Diagram Q), dan is te zien dat
na de uitbreiding vanaf 1924- 1925 de fictie permanent ongeveer een-
derde van het fonds uitmaakt. Jeugdfictie vormt hiervan een kwart,
waarbinnen echter het Nederlandstalige jeugdboek de overhand
heeft.
Ook voor het Ontwikkeling/Arbeiderspers-fonds is een logli-

neaire analyse van de interne proporties gemaakt om na te gaan of
het om substantiele verschuivingen in het fonds ging. In eerste in-
stantie is de relatie bepaald tussen de segmenten fictie/non-fictie en
de vijf onderscheiden tijdvakken. De analyse wijst uit dat non-fie-

fictie: Nederlands

'39 I fictie: overige talen non-fictie Nederlands non-fittie overiF talen

I I

I
I

,, , , , , , I I ,-----

'34

"9
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"9

'0 '0 30 40 50 60 80 '00%

Diagram Q. Relatieve aandelen van de nieuwe uitgaven per vijf-jaar-perio-
de naar genre en taalgebied bij 'Ontwikkeling'/De Arbeiderspers, 1916-
1939; N = 1058.
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tiewerken significant zijn oververtegenwoordigd in de eerste twee
perioden. Vanaf 1925 echter is fictie in vergelijking met het gemid-
delde aandeel in de hele periode, permanent significant overver-
tegenwoordigd. In tweede instantie is het gewicht van het Neder-
landstalige en van het vertaalde werk over de vijf tijdvakken nage-
gaan. Hier bleek relatief het Nederlandstalig werk (gemiddeld over
F en NF) significant te zijn oververtegenwoordigd tussen 1916 en
1919 en ondervertegenwoordigd in de periode 1930-1934. De ana-
lyse geeft aan dat er sprake is van substantiele verschuivingen bin-
nen het fonds. De verschuiving naar genre is het meest eenduidig:
vanaf het tijdvak 1925-1929 nemen binnen de totale verhouding van
fictie tot non-fictie (1:2) de fictiewerken substantieel en blijvend
toe. Het aandeel van oorspronkelijk Nederlandstalige vs. vertaalde
titels in het fonds verschuift minder sterk. Het permanente over-
wicht van Nederlandstalige titels in het hele fonds (5: I) krijgt in de
beginperiode nog een extra accent; aIleen in het vierde tijdvak is dit
accent minder nadrukkelijk.

We trachten nu het fonds meer relief te geven door op basis van
indeling naar genre en taal de vier groepen nader te bezien. We
kijken in de eerste plaats naar het aandeel van nog levende en van
overleden auteurs. Bij het fonds van Ontwikkeling/Arbeiderspers
doet zich de moeilijkheid voor, dat twee typen uitgaven (vooral
non-fictietitels) zich aan het onderscheid dood/levend onttrekken:
de anonieme titels en de titels over wier auteurs geen nadere gege-
yens te vinden zijn. Uit de laatste reeks is een groep geselecteerd
van hoogstwaarschijnlijk nog levende auteurs. Het gaat dan om
mensen die bij voorbeeld kort voor de verschijning van hun boek
regelmatig in de partijpers schreven. De restgroep titels van auteurs
met onbekende geboorte- of sterfdatum kan zo worden terugge-
bracht tot 28% van het hele fonds. Hieronder zijn 129 anonieme en
172 niet-anonieme werken.

In Diagram R zijn de proporties van levende, overleden en niet-
classificeerbare auteurs ingetekend binnen de figuur van Diagram P.
Kijken we naar de 72% titels waarvan de auteurs zich als levend/
overleden laten classificeren, dan springt het zeer grote overwicht
van de levende auteurs in het oog (meer dan 93% van deze groep).
Het diagram laat zien dat er onder de vertaalde titels meer werken
van overleden schrijvers zijn: bij de vertaalde fictietitels bedraagt
hun aandeel over de gehele periode zo'n eenvijfde, bij de non-fictie
een kwart. In het Nederlandstalige fictie- en non-fictiesegment zijn
de bijdragen van overleden auteurs miniem (respectievelijk 3% en
1%). In Diagram R zijn de niet als zodanig classificeerbare titels
ook aangegeven. Deze zijn met name te vinden in de Nederlandsta-
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lige non-fietie. Nadere studie van deze groep anonieme en onbe-
kende auteurs wijst er ecbter op, dat het bij OntwikkelingiArbei-
derspers om een overwegend 'levend' fonds gaat. Bij de anoniemen
geldt dit voor periodieke uitgaven als congresverslagen, kalenders,
Arbeidersjaarboekjes, plannen, rapporten en Iiederenbundels, Maar
ook onder de resterende titels blijkt het aandeel van de levende
auteurs hoog.

Het grote gewicht van levende schrijvers sluit aan bij de bevindin-
gen omtrent de absolute ouderdom van de werken. Het aantal titels
dat v66r 1900 voor de eerste maal was uitgegeven, bedraagt nog
geen 4% van het fonds (N = 1064). Onder deze oudere titels ont-
breekt Nederlandstalig werk in beide segmenten vrijwel gebeel. Het
gaat hier om een beperkt aantal vertaalde klassieke teksten betref-
fende de sociale filosofie en de politieke eeonomie, enkele roe-
eeuwse klassiek-realistische romans en een aantal jeugdboeken.

De Nederlandstalige titels in de fietie en non-fictie betreffen vrij-
wei aile nieuwe of zeer recente uitgaven. Het hoeft geen verbazing
te wekken dat de vertaalde titels gemiddeld ouder zijn. Bij circa de
helft van de vertaalde fictie wacht men vijf jaar of langer met het
brengen van de Nederlandse vertaling; eenderde is ouder dan tien
jaar. Van de vertaalde non-fictie heeft eenderde respectievelijk een-
vijfde van de titels deze ouderdom bereikt bij hun Nederlandse
publikatie. Kijken we naar de mate waarin de titels primeurs voor
het Nederlandse taalgebied vormen, dan is te zien dat dit geldt voor
het overweldigende merendeel (92%). Dit percentage stijgt nog tot
94 % als we ook de uitgaven van de Brochurenhandel (van voor
1916) meetellen. Onder de Nederlandstalige uitgaven is het aandeel
van elders eerder gepublieeerde titels zoals gemeld voor beide
genres onbetekenend. Van de vertaalde titels zag circa eenzesde
reeds bij andere Nederlandse uitgeverijen het licht. Bij de fictie-
titels gaat het daarbij voor de belft om overleden auteurs (Balzac,
London, Kielland); bij de non-fictie voor het grootste deel. Hier
treffen we opnieuw de groep van klassieke I8e- en Ige-eeuwse
schrijvers over sociale filosofie en socialisme aan (Morris, Ruskin,
Stuart Mill, Lafargue, Marx en Engels).

In hoeverre onderscheiden de vier fondsgroepen zich van elkaar,
gelet op de omvang van de auteursoeuvres? In Tabel 13 zijn voor het
fietie- en non-fictiesegment de auteurs gerangschikt die vier of meer,
respectievelijk zes of meer titels aan deze fondsgedeelten bijdragen.



Tabel 13 De omvangrijkste auteursoeuvres in het fictie-
en non-fictiessegment

Fictie aantal
A. M. de Jong/G. v. Raemdonc 16
A. M. de Jong 11
Upton Sinclair 9
Allen Chaffee 7
B. Traven 7
Vicky Baum 6
H. de Balzac 5
Laurids Bruun 5
Patrick MacGill 5
Grace Moon 5
Arie Pleysier 5
Cees de Dood 4
Willem van Iependaal 4
Jan W. Jacobs 4
Johan Schaake 4
Garmt Stuiveling 4

Non-fictie
A. B. Kleerekoper
F.M. Wibaut
H. Vliegen
Th. van der Waerden
J. W. Albarda
Rudolf Kuyper
Jan van den Tempel
S. R. de Miranda
J. H. Schaper
P. J. Troelstra
G. Horreus de Haas
Meyer Sluyser
G. van den Berg
W.A. Bonger
P. Hiemstra
A.M. de Jong
H.H. vanKol
W. van der Sluis
A. W.lJzerman

aantal
19
15
13
13
12
12
10
9
8
8
7
7
6
6
6
6
6
6
6

De rangorde laat in de eerste plaats zien dat fondsredaeteur De long
zelf de onbetwiste koploper (individueel of met Van Raemdone) is,
gemeten naar aantallen titels die hij aan het fonds bijdraagt. In de
tweede plaats springt in het oog dat na A.M. de long de omvang-
rijkste oeuvres worden gevormd in de Nederlandstalige non-fietie.
Hier zijn zeven auteurs die tien of meer titels bijdragen. Binnen de
fietie blijken de grotere oeuvres voomamelijk van de hand van bui-
tenlandse (vooral Engelse en Arnerikaanse) auteurs te zijn. Weer
afgezien van A. M. de long figureert onder de Nederlandstalige
fietie-oeuvres van vijf of meer titels alleen Arie Pleysier. Omvang-
rijke fietie-oeuvres blijken dus niet aileen in het hele fonds, maar
ook in het Nederlandstalige deel ervan, een ondergesehikte plaats in
te nemen.
Een vergelijking van het aantal auteurs met het aantal titels per

segment maakt het mogelijk om de auteurseoneentratie te bepalen.
Met voorbijgaan aan de anonieme werken, dragen binnen het fietie-
fonds 180 natuurlijke personen en auteursduo's gemiddeld 1,75 titels
bij; binnen de non-fietie leveren 307 auteurs gemiddeld 1,99, dus
bijna twee titels per persoon. Vooral op dit segment drukt, zoals we
zagen, een aantal individuele auteurs een sterk stempel middels zeer
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grote oeuvres. Door het zeer hoge absolute aantal auteurs en titels is
de gemiddelde auteursbijdrage echter niet veel groter dan binnen
het fictiefonds. Welke verschillen tekenen zich tussen de vier boofd-
groepen verder af, wanneer men let op het gewicht van de serie-
formule? Series zijn belangrijk voor de continuiteit genoemd, omdat
de start van een serie te zien is als een belofte voor een bepaald type
boek, die al dan niet gestand wordt gedaan. In Tabel 14 zijn de
series op een rij gezet die Ontwikkeling/De Arbeiderspers tussen
I916 en I939 uitbrengt, onder vermelding van hun omvang. De
uitgeverij bood bij aIle series de mogelijkheid tot een abonnement
tegen gereduceerde prijs. Daarbij ging bet steeds om reeksen titels
met een uitgesproken samenhang naar subgenre of tbema. Gemeten
over de gehele periode blijkt iets minder dan eenderde van alle
uitgaven in het kader van een serie te zijn uitgegeven. Daarbij zijn
dan ook vier jaarlijks terugkerende uniforme uitgaven gerekend, de
Arbeidersjaarboekjes, de Naar het licht-kalenders, de SDAP-congres-
verslagen en de Zomergids van het /vAO.

Tabel 14 Series van de NV Ontwikkeling] De Arbeiderspers 1916-1939

serie looptijd din.

1 Voor Vrije Uren 1917-1920 2
2 Stichtse Bibliotheek 1917-1924 7
3 Populair- wetenschappelijke herdrukken 1917-1924 8
4 Groote Socialisten 1918 1
5 Uit het leven (Bibliotheek

voor jongens en meisjes) 1919 1
6 Socialistische Bibliotheek 1919 2
7 Socialistische Vrouwen Bibliotheek 1919-1923 6
8 Kleine Volk-Bibliotheek 1920-1923 6
9 Populaire Roman Bibliotheek 1923-1924 8
10 Watwil ... 1923-1926 9
11 Bibliotheek voor Gemeentepolitiek 1923-1928 4
12 Geestelijke Stroomingen 1924 1
13 Nieuwe Sociale Bibliotheek 1924-1928 4
14 Internationale Gewerkschaftsbibliothek 1925-1930 11
15 Het opstandige lied 1926 20
16 Algemeene Roman Bibliotheek

van 'Ontwikkeling' (ARBO) 1926-1939 8
17 De Wilde Roos (uitgeg, voor het IvAO) 1927-1928 11
18 Ontwikkeling's Tooneelbibliotheek 1927-1935 13
19 Ontwikkeling's Humoristische

Voordrachten Reeks 1929 5
20 Socialistische Yereeniging tot Bevordering van

de Studie van Maatschappelijke Vraagstukken 1930-1933 3
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serie looptijd din.

21 Natuurvriendenserie 1931-1935 12
22 Jeugdtooneel voor Jongeren 1932-1935 8
23 Jeugdtooneel voor Ouderen 1932-1935 9
24 Nieuwe lnternationale Bibliotheek 1932-1938 16
25 Kleine Cultuur Bibliotheek 1934-1938 17
26 Tijd en Taak-serie 1935-1938 9
27 Practische Gids voor Medische

en Hygienische Vraagstukken 1935-1939 19
28 Groote Democraten 1936 5
29 Socialistische Studiebibliotheek 1937 4

Het overzicht Iaat zien dat de serie-formule tot 1925- 1926 maar een
beperkt aantal titels omvat. Vanaf dat tijdstip neemt zij in betekenis
toe, met langer Iopende en meer titels omvattende series. In 1926
start tevens de ARBo-serie, de grootste, best verkopende en meest
lucratieve reeks. We vinden ongeveer evenveel series binnen het
fictie- als het non-fictiegenre en in het fictiegenre betreft het zowel
Nederlandstalige als vertaalde romans en toneelstukken. Door de
veel grotere omvang van het non-fictiesegment heeft echter percen-
tueel gezien in dit fondsgedeelte de serie-formule een veel kleiner
aandeel. De ARBo-reeksstelt als belangrijkste serie binnen het fonds
de non-fictie verre in de schaduw. Over de hele bestudeerde periode
wordt wel een groot aantal nieuwe non-fictiereeksen gestart, maar
vele daarvan brengen het slechts tot een paar titels. In 1932 wordt
bij voorbeeld de Nieuwe Intemationale Bibliotheek aangekondigd,
een populair-wetenschappelijke boekenserie bedoeld als pendant
van de ARBo-reeks. De opzet slaagt echter niet. Van jaar tot jaar
verschijnen er minder titels, en in 1938wordt de reeks gestopt.

Is het mogelijk om tussen de vier hoofdgroepen verschillen aan te
wijzen, gemeten naar hun economisch gewicht in het fonds? Gege-
vens over herdrukken en oplagen zijn in vier typen bronnen te vin-
den: Brinkmans Catalogus, de Arbeidersjaarboekjes, jaarverslagen
en correspondentie van de uitgeverij. We vinden hierin aanwijzin-
gen over herdrukken en oplagen van afzonderlijke titels, over to-
taaloplagen in een bepaalde periode en over aantallen abonnees van
afzonderlijke series. Deze gegevens zijn echter onvolledig. Er zijn
aanwijzingen dat de gegevens over herdrukken en oplagen in Brink-
mans Catalogus systematisch te laag zijn. Dat kan liggen aan het feit
dat veel exempiaren buiten de reguiiere boekhandel om werden
afgezet. Voor een groot aantal titels uit de ARBo-reeksvermeldt de
Brinkman geen herdrukken. De oplagen waren niettemin aanzien-



lijk (het aantal abonnees steeg binnen tien jaar tot 15.000), maar
deze oplagen werden in een keer gedrukt. Als ARBo-titelsook in de
losse verkoop goed liepen, werden er soms wel herdrukken ge-
maakt; maar deze staan deels weer Diet in de genoemde eatalogus
vermeid. De verspreide gegevens in de jaarverslagen en in de be-
waard gebleven correspondentie over titeioplagen wijzen erop, dat
de best Iopende titels vooral binnen de fietie zijn te vinden, en dat
hierbinnen de ARBo-reeks het meeste succes heeft. Masereeuw be-
stempelt haar al in 1927 ais 'een bron van beduidende winst' 133 met
flinke groeikansen. Een groei die inderdaad wordt waargemaakt,
gezien de herhaaldelijke verdubbelingen van de aantallen abonnees
vanaf 1927. Non-fictie-uitgaven worden vaker ais verliesgevend aan-
gemerkt, vooral de uitgaven van de partij (congresverslagen, rap-
porten e.d.). In hoofdstuk 1lI.3.5 is een aantal oplagegegevens per
fondssegment bijeengebraeht.

2.2 CONTINUITEIT PERSEGMENT

a Nederlandstalige fictie van levende auteurs
Naar analogie van de fonds analyse betreffende de Wereldbiblio-
theek is een studie gemaakt van het aandeel van uiteenlopende
typen auteursoeuvre per fondsdeel. We onderzoeken in de eerste
plaats de Nederlandstalige fietie van levende auteurs binnen het
fonds (136 titels). Ongeveer de helft van dit aantal wordt geleverd
door veertien auteurs die drie of meer titels bijdragen, de andere
he 1ft door vijftig auteurs die een of twee titeis inbrengen. Maken we
een overzieht van omvang en looptijd van de grote oeuvres (vier
titels of meer) in dit segment, dan blijken aeht auteurs een dergelijk
oeuvre te leveren (zie Diagram S).

Opmerkelijk is in de eerste plaats het grote overwicbt van A. M.
de Jong, individueel en in samenwerking met George van Raem-
done (respeetievelijk r r en 27 titels). Dit betekent dat er tussen ben
beiden en het volgende grote oeuvre (Arie Pleysier met vijf titeIs),
geen groep middelgrote auteurs is. In de eerste jaren dat bet fictie-
fonds wordt uitgebreid is er een redelijk gelijkmatige entree van
Nederlandstalige auteurs die een bijdrage van enige omvang zullen
leveren (in 1924, 1925, 1927 en 1928). In 1931 komt er eebter een
eind aan de inbreng van Jan W. Jacobs en Cees de Dood (de laatste
hoort tot de oppositiegroep die na het Haarlemse Congres uit de
SDAP treedt). Reeds Iopende grote oeuvres zijn dan aIleen nog die
van A. M. de Jong (en De Jong met Van Raemdonc) en Arie Pley-
sier. In de jaren dertig groeien naast de jeugdauteur Johan Sehaake
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A. M. de long
A. M. de long/
G. van Raemdonc
Jan W. Jacobs
Cees de Dood
Arie Pleysier
Garmt Stuiveling
Johan Schaake
Willem van Iependaal

1916'19 '24 '29 '34 '39

G 1I--11II21-2-1

H
G
G
H
G
H
G

2214II2-II-1

1--12

1-2-1

12--1-1

1-1-1-1

211

2II

Diagram S. Omvang en looptijd van de 'grote' (4 of meer titels tellende)
fictieoeuvres van levende Nederlandstalige auteurs bij 'OntwikkeJing'/De
Arbeiderspers, 1916-1939.

aIleen Stuiveling en Van Iependaal in het fonds uit tot grote auteurs.
In 1931zijn er vier van deze grote oeuvres, als we het auteursduo
achter Bulletje en Boonestaak als een oeuvrenummer rekenen. Na
het beeindigen van deze stripreeks en het definitieve vertrek van
A. M. de long naar Querido, zijn het er nog drie.
Deze bevindingen geven aan in welke mate men erin slaagde om

binnen de Nederlandstalige 'levende' fictie een auteursstal op te
bouwen, hoe de instroom van auteurs met grote oeuvres verliep en
welke problemen zich daarbij voordeden. In hoeverre was er hier nu
ook sprake van een eigen auteursstal? Daartoe is de binding van de
diverse auteurs aan de uitgeverij onderzocht. In hoofdstuk IIwerden
in dit verband de termen huisauteur en gastauteur geintroduceerd
voor auteurs die meer, respectievelijk minder dan 50% van hun
fictieproduktie in de bestudeerde periode (1916-1939)bij de betref-
fende uitgeverij onderbrachten. Daarnaast werd het onderscheid
aangehouden tussen kleine en grote auteurs.
Een grote gastauteur in het fonds is bij voorbeeld Garmt Stuive-

ling, die meer dan 50% Van zijn produktie in deze periode elders
onderbrengt en aan het AP-fonds vier titels bijdraagt. Een grote
huisauteur is Arie Pleysier. Een kleine gastauteur is bij voorbeeld
N. van Hichtum, die in de nadagen van een zeer omvangrijk oeuvre
twee titels aan het fonds levert. Aar van de Werfhorst draagt tot
1939twee romans aan de Arbeiderspers bij, en brengt er een onder
bi j een andere uitgever. Hi j is in dit verband te bestempelen als een
kleine huisauteur, cndanks het feit dat deze werken op hun beurt de
opmaat vormen voor een groot oeuvre na de Tweede Wereldoorlog.
In Diagram T is de chronologische opbouw van de Nederlandstalige
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'levende' fictie aangegeven met inachtneming van het onderscheid
naar grote/kleine en huis/gastauteurs.
Met betrekking tot de proporties in Diagram T zijn twee loglineaire
analyses uitgevoerd, waarin de relaties tussen tijdsdimensie en
oeuvre-omvang (groot/klein) en die tussen tijdsdimensie en mate
van binding (huis/gast) zijn nagegaan. Tussen tijdsdimensie en
oeuvre-omvang bleek geen verband te bestaan. Dat wil zeggen dat
de proporties van grote en kleine auteurs (resp. 38 en 62%) over de
gehele periode constant zijn. Tussen tijdsdimensie en binding aan de
uitgeverij blijkt weI een verband te bestaan. Binnen de algehele
proportie gast/huisauteurs van 45-55% zijn de huisauteurs in de
periode 1925-1929 nog eens significant oververtegenwoordigd. Kij-
ken we in Diagram T naar de lengte van de staven boven en onder
de middenas, dan blijken gast- en huisauteurs afwisselend de over-
hand te hebben. De gasten zijn in de meerderheid v66r 1924 en na
1935. Bij de 'gastauteurs' houden de bijdragen van grote en kleine
auteurs elkaar nagenoeg in evenwicht, bij de huisauteurs leveren de
kleine oeuvres precies tweemaal zoveel titels.

Welke conclusies zijn er te trekken? Het aandeel titels van Neder-
landstalige auteurs die overwegend of uitsluitend bij Ontwikkeling/
De Arbeiderspers publiceren, blijkt het aantal titels van gastauteurs
te overvleugelen. Opmerkelijk is echter het grote aantal auteurs
(34) dat nodig blijkt om dit overwicht tot stand te brengen. Het
auteursduo De Jong/Van Raemdonc neemt met zijn zestien BuLletje
en Boonestaak-strips het grootste deel van de bijdrage van de grote
huisauteurs voor zijn rekening, samen met Arie Pleysier en de
jeugdauteur Johan Schaake. De groep Nederlandstalige fictie-
auteurs die en voornamelijk of exclusief voor Ontwikkeling/De Ar-
beiderspers schrijft en daarin een bijdrage van betekenis levert, is
dus zeer klein (slechts drie auteurs). Bij de andere 31 huisauteurs
gaat het om kleine tot zeer kleine oeuvres. Deze stap in de analyse
laat zien welke mix van auteursoeuvres de uitgeverij binnen de Ne-
derlandstalige 'levende' fictie aanbrengt. Hoe staat het met de me-
lange in dit fondsdeel in het licht van de wenselijkheid nieuwe au-
teurs op te kweken, en in hoeverre lukt het om de auteurs vast te
houden? De auteurs die bij Ontwikkeling/De Arbeiderspers hun
eerste of tweede boek uitbrachten, dragen aan dit segment 73 titels
oftewel iets meer dan de helft bij. Hier zijn 35 echte fictiedebuten
onder, die vooral in de periode 1925-1935 uitkomen. Voegen we de
zeven 'bijna-debuten bij deze groep en vatten we dit op als de
'eigen kweek' van Ontwikkeling/De Arbeiderspers, wat voor oeu-
vres hebben deze auteurs de uitgeverij dan geleverd? De opbrengst
blijkt betrekkelijk gering te zijn. AIleen de debutanten Arie Pley-
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sier, Cees de Dood en Garmt Stuiveling bouwen in het fonds een
enigszins substantieel fietie-oeuvre (vier en vijf titels) op. Weliswaar
debuteren A. M. de Jong en George van Raemdone als auteursduo
bij deze uitgeverij, en leveren ze een groot aantal Bulletje en Boone-
staak-deeltjes, maar De Jong heeft op dat moment individueel al
een oeuvre van betekenis. Van de 38 overige auteurs uit eigen
kweek draagt niemand meer dan drie titels aan het fonds bij, en
maar liefst tweederde komt niet verder dan een titel.

Hoe doen de kleine auteurs uit de Ontwikkeling/AP-'kweekvijver'
het bij andere uitgeverijen? Van de 38 auteurs brengen sleehts vier
elders een groat fietie-oeuvre tot stand: Jef Last, Maurits Dekker,
en de jeugdauteurs Simon Franke en M. J. A. Artz. Het overgrote
deel van hen levert niet alleen aan Ontwikkeling/De Arbeiderspers
sleehts een kleine bijdrage, maar slaagt er evenmin in bij andere
uitgevers een fietie-oeuvre van betekenis tot stand te brengen.

We bezien nu tegenover de inbreng van de 'eigen kweek' aan de
andere kant het gewieht van reeds gevestigde auteurs in dit fonds-
deel. Dertien sehrijvers en sehrijfsters konden bij hun eerste Ont-
wikkeling/ Arbeidersperstitel terugzien op een oeuvre van vier of
meer titels. Deze auteurs dragen ongeveer eenzevende bij aan het
fondsdeel. Onder deze gevestigden levert eehter alleen Willem van
Iependaal oak aan Ontwikkeling/De Arbeiderspers een substantiele
bijdrage. In het oeuvre van de andere twaalf zijn de uitgaven bij
Ontwikkeling/De Arbeiderspers van zeer ondergesehikt belang. We
kijken ten slotte naar de groep auteurs die noeh (eehte of 'bijna'-)
debutanten zijn, noeh gevestigde auteurs, maar sleehts twee of drie
titels uitbraehten v66r hun Ontwikkeling/Arbeiderspersdebuut. Op-
merkelijk is, dat van deze aeht auteurs er sleehts een, de jeugd-
auteur Johan Sehaake, blijvend het merendeel van zijn titels bij De
Arbeiderspers onderbrengt.

We kunnen nu de volgende conclusies trekken. Het aandeel van
kleine oeuvres (drie titels of minder) in het segment Nederlandstalige
'levende' fietie bleek hoog (bijna tweederde deel) en constant. Het
feit dat een fonds veel kleine oeuvres telt is uiteraard nadelig voor de
continuiteit, omdat dit tot versnippering leidt. De reeks grote
oeuvres (vier of meer titels) in Diagram S liet zien, dat er tot 1928
regelmatig produktieve auteurs bijkomen. In de jaren dertig daalt
deze instroom van grote oeuvres en vallen enkele andere stil. De
belangrijkste fietieauteur, A.M. de Jong, levert na 1935 geen
nieuwe fietietitels meer aan het fonds.

De analyse in de voorgaande paragraaf wees uit, dat de overgrote
meerderheid (94%) van titels oorspronkelijk was, dat wil zeggen
door deze uitgeverij voor het eerst gepublieeerd. Gelet op de oor-



spronkelijkheid van auteursoeuvres binnen de Nederlandse 'leven-
de' fietie, bleek eenvierde van de titels echte debuten, ruim de helft
van de titels van de hand van debuterende en 'bijna'-debuterende
auteurs, en eenzesde van de hand van gevestigde auteurs (met vier
of meer titels op hun naam). Studie van de oeuvres die in de loop
der jaren werden opgebouwd wees echter uit, dat slechts zeer weinig
auteurs een duurzame bijdrage leverden aan het fonds van Ontwik-
keling/De Arbeiderspers of aan andere fondsen. Er is wel een aan-
houdende entree van beginnende auteurs (met name in de periode
1925-1934), maar hiervan leveren slechts drie auteurs een bijdrage
van betekenis of van langere duur (De Dood, Pleysier, Stuiveling).
En van hen staat alleen Pleysier het merendeel van zijn titels af aan
Ontwikkeling/De Arbeiderspers. Vier andere beginnende auteurs
brengen het wel tot een oeuvre van enige omvang, maar bij andere
uitgeverijen. Van de reeds gevestigde auteurs levert alleen Van
Iependaal een bijdrage van grotere omvang (vier titels) aan Ont-
wikkeling/De Arbeiderspers, maar ook hij is geen huisauteur in de
hier bedoelde zin. De gevestigde auteurs zijn onbelangrijk voor het
fonds en het fonds voor hen. Uit de groep tussen beide in, komen
drie auteurs met langer lopende fictie-oeuvres voort: A. M. de Jong,
Jan W. Jacobs en Johan Schaake. Maar alleen Schaake brengt het
merendeel van zijn titels onder in dit fonds, en geen van hen levert
na 1935nog fictietitels. We zouden in het algemeen het aandeel van
de grote huisauteurs (ongeacht het aantal titels v66r hun debuut bij
Ontwikkeling/De Arbeiderspers) op kunnen vatten als indicatie
voor het eigen gezicht van de sociaal-democratische uitgeverij. Het
blijkt dan, dat slechts twee auteurs (Pleysier en Schaake) en voor-
namelijk of exclusief voor dit fonds schrijven, er een substantieel
aandeel aan leveren, en er langere tijd aan verbonden blijven, op
een totaal van 64 Nederlandstalige levende auteurs. Als men ook
nog het duo De Jong/Van Raemdonc in zijn kwaliteit van strip-
auteurs meerekent, worden dit er vier. Opmerkelijk is daarbij dat
deze vier oeuvres overwegend of alleen uit jeugdboeken bestaan.

b Vertaalde fictie
In Diagram P was te zien, dat bij de uitbreiding van het fictie-
segment aanvankelijk vooral uit buitenlands aanbod wordt geput.
Na 1925 is het aandeel van Nederlandstalige en van vertaalde fictie
ongeveer gelijk. Over de hele periode gezien komen de meeste
vertalingen uit het Engels, Frans en Duits, waarbij het aantal oor-
spronkeli jk Engelse en Amerikaanse titels groter is dan de Duitse en
Franse titels samen. Tot 1927 domineert Engels- en Duitstalige
fictie, van 1927-1931Engelstalige, daarna wordt de keuze meer ge-
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Diagram U. Omvang en looptijd van oeuvres van vertaalde fictieauteurs
met 3 of meer titels bij 'Ontwikkeling' /De Arbeiderspers, 1916-1939.

spreid. Ook de Scandinavische talen leveren een bijdrage van bete-
kenis. De belangrijkste serie waarin vertaalde fictiewerken zijn
samengebracht is de ARBo-reeks.In hoeverre worden er in de ver-
taalde fictie grotere oeuvres aangelegd? In Diagram U zijn de gro-
tere auteursoeuvres (drie of meer titels) in beeld gebracht.
Tussen 1922en 1931komt er bijna elk jaar zo'n groot oeuvre van

een vertaalde auteur bij. Op het totaal van vertaalde auteurs (lIO)
blijkt echter slechts 10% (r r auteurs) grote oeuvres in het fonds op
te bouwen. De overige 99leveren slechts een of twee titels, wat weer
wijst op de relatieve versnippering in dit fondsdeel. In de jaren
twintig dragen Laurids Bruun, Patrick MacGill en Vicky Baum, en
daamaast de jeugdauteur Allen Chaffee een groot en langer lopend
oeuvre bij. In de jaren dertig zijn dat alleen Upton Sinclair, Ben
Traven en Grace Moon.

c Continuiteit in de subgenres van het fictiesegment
Ook hier zijn binnen het fictiesegment onderverdelingen te maken
naar de subgenres verhalend proza, dichtwerken (inel. liederen-
bundels) en toneel (incl. de in socialistische kriog populaire spreek-
koren). Verhalend proza blijkt ook nu de overhand te hebben. Hoe
duurzaam is niettemin de keuze voor de twee andere subgenres?
Gedichten en liederenbundels maken circa eenzevende van het

segment uit en worden vooral in de jaren twintig in het fonds opge-
nomen. Ze zijn alle van Nederlandse herkomst. Aanvankelijk be-
treft het vooral bundels strijdliederen uit het oude en nieuwe socia-
listisch repertoire. Na 1930geeft men nog maar spaarzaam nieuwe



liederenbunde!s en gedichten uit. In de meeste gevallen gaat het om
een eenmalige keuze: Stuiveling is de enige auteur van wie drie
poeziebundels verschijnen. Toneelstukken beslaan eveneens zo'n
eenzevende van het fictiesegment, en zijn nagenoeg uitsluitend van
Nederlandse herkomst. De bloeitijd valt eind jaren twintig, begin
jaren dertig. In Tabel 14 werden enkele toneelseries en serietjes
vermeld. Beperkte oeuvres komen in het jeugdtoneel tot stand, van
de hand van J. Doffer en Johan Schaake. Voor het volwassenen-
tonee! leveren zowel A. M. de Jong als Cees de Dood drie blij-
spelen, Jan W. Jacobs draagt drie spreekkoren bij. Na 1933wordt
de inbreng van to nee! onbetekenend.

Wat was het aandeel van de jeugdlectuur in dit segment? Jeugd-
boeken maken ruim een kwart van de fictie uit, en daarvan stamt
ruim driekwart van Nederlandse auteurs. We zagen dat de uitbrei-
ding van het fonds met fictie in de beginjaren aanvankelijk vooral
jeugdboeken betreft. De bloeitijd van het jeugdboek valt in de pe-
riode 1925-35; in de Diagrammen S en U zagen we dat er in die tijd
enkele grote oeuvres van jeugdauteurs worden opgebouwd (De
Jong/Van Raemdonc, Chaffee, Moon, Schaake en Pleysier). De
bevindingen omtrent de subgenres in het fictiesegment wijzen uit,
dat dichtbundels, toneelstukken en jeugdboeken een substantieel
onderdeel van het fonds uitmaken tot halverwege de jaren dertig.
Daarna staat fictie zo goed als gelijk met verhalend proza voor
volwassenen.

d Continuueit in de subgenres van het non-ficuesegment
In de Diagrammen P, Q en R was te zien dat non-fictie van over-
wegend Nederlandstalige auteurs blijvend overheerst binnen het
fonds. Na 1925 loopt dit aandeel iets terug, maar door de totale
groei van het fonds ondergaat het aantal non-fictietitels absoluut
gezien nog een stijging. De serie-forrnule blijkt voor dit segment van
ondergeschikte betekenis. De uitgeverij begint weI met allerlei non-
fictieseries, maar geen enkele haalt de twintig titels en de meeste
blijven klein tot zeer klein. Uit Tabe! 13bleek, dat binnen het hele
fonds de grootste oeuvres binnen het non-fictiesegment tot stand
kwamen. Hoe staat het met de looptijd en instraom van deze grote
oeuvres? In Diagram V zijn de oeuvres weergegeven van 24 auteurs
die vijf of meer non-fictietite!s bij Ontwikkeling/xr uitbrachten.
Het diagram laat zien dat deze grate oeuvres direct vanaf 1916breed
(met twaalf auteurs) inzetten. Wanneer in 1929van de produktieve
auteurs van het eerste uur Van Kol, Troelstra, Schaper, Van den
Tempel en Kleerekoper hun bijdragen hebben gestaakt, zijn er van-
af het begin twaalf nieuwe auteurs bijgekomen die op hun beurt een
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substantieel oeuvre aan het fondssegment zullen bijdragen. Vrijwel
aIle grote non-fictieauteurs behoren tot het snxr-kader en zijn als
partijbestuurslid, Het Volk-medewerker of Kamerlid op de voor-
grond getreden.
Hoe staat het met de duurzaamheid van de verschillende boeksoor-
ten binnen dit fondssegment? In eerste instantie werd een aantal
subgenres onderscheiden. Samenvoeging van een reeks kleinere
subgenres leverde de rubriek politieke en sociale onderwerpen op.
Tot deze rubriek zijn gerekend politiek (algemeen, Nederland en
buitenland); socialistische theorie (incl. gescbiedenis van de socialis-
tische beweging en politieke memoires); (anti- )milit~risme; (anti-)
kolonialisme; vrouwenbeweging; sociale positie van de arbeiders-
klasse en vakbeweging; christen-socialisme. De zo ontstane rubriek
politieke en sociale onderwerpen omvatte 45% van de 646 titels in
dit fondssegment. Voegen we de SDAP-congresverslagen en de Ar-
beidersjaarboekjes daaraan toe, dan nadert haar aandeel tot 50%.
Een loglineaire analyse van het aandeel van deze rubriek ten op-
zichte van de overige subgenres binnen dit segment wijst uit, dat dit
aandeel tot 1930 absoluut en relatief domineert. Daamaast blijken
juist weer de grootste oeuvres (zie Diagram V) bij uitstek in dit
fondsdeel te worden opgebouwd. We herinneren ons uit hoofdstuk
m.1.1. de motieven van het partijbestuur om bij de financiele crisis
van Ontwikkeling in 192 I de uitgeverij (tegen het accountantsadvies
in) niet op te heffen, maar juist nieuw leven in te blazen. Het belang
van de uitgeverij voor het uitdragen van SDAP-standpunten op aller-
lei terreinen gaf daarbij de doorslag. De bier gemaakte analyse geeft
aan, dat de uitgeverij aan deze verwachting van het partijbestuur
consequent heeft beantwoord. Het soxs-kader vindt in Ontwikke-
ling/De Arbeiderspers een duurzame pubikatiemogelijkheid. Rond
I930 treedt een koerscorrectie op. Er vindt een relatieve verschui-
ving plaats ten gunste van de subgenres economie, kunst en muziek,
geneeskunde (incl. gezondheid, lichamelijke oefening en sport),
huishouden en vrije tijd. Drie nieuwe non-fictiereeksen beslaan
deze terreinen: de Nieuwe Internationale Bibliotheek, de Kleine Cul-
tuur Bibliotheek en de Practische Gids voor Medische en Hygienische
Vraagstukken. Ook in deze periode echter blijft de inbreng van
politieke brochures en boeken van de hand van het SDAP-kaderaan-
zienlijk.

2.3 CONTINUITEIT EN ECONOMlSCHE OVERWEGINGEN

Welke aanwi jzingen vinden we over de rol van economische over-
wegingen in het uitgavenbeleid van Ontwikkeling/De Arbeiders-
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Diagram V. Omvang en looptijd van oeuvres (met 5 of meer titels) van
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pers? We wezen er al op dat in vergelijking met de ws-analyse het
beschikbare cijfermateriaal meer Iacunes vertoont. Niettemin zijn er
op basis van de verspreide gegevens over herdrukken, oplagen en
series toch weI enige uitspraken te doen. Opnieuw is (voorzover de
gegevens dat toelieten) de relatie onderzocht tussen het verkoop-
succes van titels enerzijds en de uitbreiding/inkrimping van auteurs-
oeuvres en boeksoorten anderzijds. Van de non-fictie, vertaalde
fictie en Nederlandstalige fictie bleek het laatste fondsdeel het klein-
ste aantaI grote oeuvres te tellen. Er Iijkt bier geen duidelijk ver-
band te bestaan tussen het bijdragen van sellers en het opbouwen
van een groot oeuvre. De oeuvre-auteurs Pleysier en Van IependaaI
dragen enkele titels bij aan de ARBo-reeksop het moment dat deze
goed is voor ettelijke tienduizenden exemplaren. Ook A. M. de
Jong brengt het tot enkele herdrukken (vooral met zijn populaire
Frank van Weezel's roemruchte jaren), en in het bijzonder de Bul-
letje en Boonestaak-serie loopt goed. Daamaast doen de boekhan-
deIs van Ontwikkeling/AP goede zaken met de verkoop van A. M.
de Jongs bij Querido uitgegeven romans, zoals Merijntje Gijzen.
Van de andere grote oeuvres tellen echter Jacobs, De Dood,
Schaake noch Stuiveling enige seller. We zagen dat binnen de ver-
taalde fictie grote oeuvres talrijker waren. Hier lijkt de relatie tus-
sen grote oeuvres en de inbreng van sellers duidelijker aanwezig.
Dit geldt weliswaar niet voor de jeugdauteurs Allen Chaffee en
Grace Moon, maar de grote leveranciers van fictie voor volwassenen
hebben allen hetzij een of meer titels in de ARBo-reeks(Traven,
MacGilI, Birmingham en Upton Sinclair de meeste), hetzij titels
waarvoor Brinkmans Catalogus enkele herdrukken vermeldt (Vicky
Baum en Laurids Bruun de meeste). In het non-fictiesegment
bleken de grootste, de Iangstlopende en de meeste grote oeuvres te
worden gevormd. Non-fictieuitgaven leveren echter weinig op, of
zijn verliesgevend.
Al kort na de uitbreiding met fictie stelt de directie vast dat die

economisch gezien meer beloven: 'De omstandigheid, dat uit het
debiet van onze roman-uitgaven e.d. thans een constante bron van
inkomsten is gevormd, maakt het ons overigens mogelijk, om be-
halve wat meer aandacht, ook wat meer kosten aan uitgaven van
wetenschappelijk, cultureel en artistiek gehalte te gaan besteden' .134
We zagen al dat vooraI de ARBo-reeks(een fictieserie) in 1927 als een
'bron van beduidende winst' 135 werd aangemerkt. We vermeldden
tevens het pleidooi van Van der Veen om met een beperkt fonds
zoveel mogelijk exemplaren per titel te verkopen. De individuele
uitgaven en series waarmee dit wordt gerealiseerd (de 200.000-serie,
de 1 mei-reeks), betreffen allemaal fictie. De abonnementen op de



ARBo-reeksvertonen tot aan de Tweede Wereldoorlog een stijgende
lijn. In deze reeks heeft de vertaalde fictie de overhand. In Diagram
Q was te zien, dat het aanbod van deze boeksoort van 1925tot 1939
op peil werd gehouden. We zagen dat rond 1935 in de Nederlandse
'levende' fictie van het toch al beperkte aantal grote oeuvres nog
enkele auteurs (onder wie de lucratieve De Jong) stilvallen of ver-
trekken. Tezelfdertijd wordt het fondsdeel ingekrompen. Wat de
non-fictie aangaat lieten de diagrammen P en Q zien dat dit segment
permanent de absolute meerderheid houdt, ook al is die na 1925iets
minder overheersend. We legden deze stand van zaken uit als een
consequente keuze om na het besluit van het partijbestuur uit 1921
Ontwikkeling/ APtot spreekbuis van het snxr-kader te maken, ook
al werd er op deze uitgaven vaak geld toegelegd. Het lijkt er sterk
op dat interne subsidiering voornamelijk door het vertaalde mo-
derne verhalend proza in de ARBo-reeks mogelijk werd geroaakt.
Voor een deel van deze auteurs betekende dit tevens de vorming
van een kleiner of groter oeuvre, maar hun titels in de ARBo-reeks
bleven in economisch opzicht het belangrijkst, een verkoopsucces
dat mogelijk werd gemaakt door het AP-agentennet.

3 CONCLUSIES

3.1 ONTWIKKELING/DEARBEIDERSPERSALSUITGEVERIJ

In het voorgaande hebben we gezien hoe Ontwikkeling, gesticht op
initiatief van de SDAP,op essentiele punten als de kapitaalverschaf-
fing, de hoofdlijnen van organisatie en bestuur en de personele
bezetting, afhankelijk was van de sociaaI-democratische partij. Bin-
nen deze voorwaarden bleek de uitgeverij echter over een relatieve
zelfstandigheid te beschikken, die haar onder meer in het uitgaven-
beleid nogal wat speelruimte gaf. We zagen echter ook, dat er lange
tijd onduidelijkheid blijft bestaan over wat nu precies tot de compe-
tentie van de directie dan weI tot die van het partijbestuur behoort.
Een onduidelijkheid die juist in de beginjaren veel aanleiding tot
conflicten geeft, orodat de opbouw van de uitgeverij moeizaam ver-
loopt en er van buitenaf allerlei problem en op de onderneming af-
komen. De opstelling van het partijbestuur bij een en ander leidt tot
de conclusie, dat de houding van het bestuur tegenover de uitgeveri j
lange tijd nogal halfslachtig is. Het partijbestuur heeft in 1915 zelf
de stoot gegeven tot oprichting van Ontwikkeling. Het bestuur
maakt echter in later jaren de indruk, de heIe zaak op een koopje
geregeld te willen zien. AIle verzoeken van de achtereenvolgende
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directeuren tot uitbreiding van het bedrijfsvermogen worden gene-
geerd. De sanering van 192 I blijkt maar half werk, omdat de essen-
tie Ie problemen van de uitgeverij niet worden opgelost. Het bestuur
maakt zijn toezegging om Ontwikkeling het monopolie over alle
partij-uitgaven te geven, niet waar. We maakten melding van de
geringschattende houding die men in de partijtop aanneemt ten op-
zichte van de uitgeverij.
Troelstra's ontstemming over een advertentie van Ontwikkeling

in een brochure van zijn hand is symptomatisch voor die houding.
De partijtop neemt de uitgeverij weinig serieus en acht de profes-
sionaliteit van de leiding niet erg hoog. De kritiek die ze binnens-
kamers in enkele gevallen op de falende partijgenoten-directieleden
oefent, is meedogeoloos. De bedekte scepsis van de partijtop jegens
zijn eigen uitgeverij treedt bij enkele gelegenheden openlijk aan de
dag, zoals in 1927 door de beslissing van opnieuw Troelstra, om zijn
memoires niet door Ontwikkeling maar door Em. Querido te laten
publiceren.!" We zagen ook, dat de directie er niettemin in slaagde
door de jaren heen een fonds van vele honderden titels aan te leg-
gen, en de uitgeverij als afdeling van De Arbeiderspers tot een
volwassen onderneming te maken. Tegen die tijd, wanneer boven-
dien de xaao-reeks een commercieel succes is geworden, kan de
uitgeverij grotendeels ongestoord opereren en verstomt de kritiek
vanuit het partijbestuur.
In het voorafgaande kwam tevens het maatschappelijk ingroeipro-

ces ter sprake dat de sociaal-democratie doormaakte. Na een revo-
lutionair-marxistische beginperiode voegde de beweging zich in poli-
tieke beginselen en bestuurlijke praktijk geleidelijk meer binnen de
bestaande verhoudingen en zocht zij toenadering tot andere poli-
tieke stromingen. Dit onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd
over de invloed van dit ingroeiproces op de uitgeverij. We zullen
hieronder deze invloed verder bespreken op de scholingsopvatting
van Ontwikkeling/AP en op haar fonds. Kijken we naar de organisa-
tievorm van de uitgeverij, dan blijkt deze vanaf het begin tamelijk
traditioneel, op basis van een hierarchische bestuurlijke en finan-
ciele verantwoordelijkheid en een voor de uitgeverij gebruikelijke
arbeidsdeling. Er wordt niet geexperimenteerd met enige collectieve
of cooperatieve beheersvorm. Er is evenmin inspraak vanuit de
basis van de partij, zoals in de Biicherkreis van de Duitse SPD.137De
evolutie van de uitgeverij als organisatie is er veeleer een van ama-
teurisme naar professionalisme. Men probeert het van de reguliere
uitgeverij overgenomen organisatiemodel zo vakbekwaam vorm te
geven, dat men op gelijke voet met de collega's komt. We stelden
echter vast, dat de sociaal-democratische uitgeverij grote moeite
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had om dat professionele niveau te bereiken met de beschikbare
arbeidskrachten, aangewezen als ze was op medewerkers uit eigen
kring. Men moet het vaak doen met de tweede garnituur en er is
nogal wat verloop.
Geoefende vakspecialisten van buiten blijken moeilijk tot mede-

werking aan de sociaal-democratische pers over te halen; ook het
salaris is soms een breekpunt. Wat de grondstoffen voor de uit-
geverij betreft, leunt ze (noodgedwongen) voor een deel op de
kopij en de medewerkers van de partijpers, en opereert ze voor een
deel op de open markt. We zullen bij de conclusies omtrent de
fondsanalyse terugkomen op de aanwijzingen voor een actieve ac-
quisitiehouding van de uitgeverij en de problemen bij die acquisitie.
Ook wat het produktieproces aangaat leunt de uitgeverij noodge-
dwongen sterk op de zusterorganisaties van de Rode Familie. In
haar verhouding tot de vakgenoten en boekhandelaren heeft Ont-
wikkeling het in bepaalde opzichten gemakkelijker dan de Wereld-
bibliotheek tien jaar eerder. De commotie over het goedkope boek
en het verkopen op abonnement is enigszins bedaard, en Ontwikke-
lings directielid Van Doom wordt betrekkelijk snel als lid van de
Uitgeversbond geaccepteerd. De van tijd tot tijd in de VBBB ge-
hoorde bedenkingen over de kwaliteit van de boekverkopers van
Ontwikkeling/De Arbeiderspers leiden nooit tot heftige controver-
sen. Ondanks de formele acceptatie van de uitgeverij in vakkringen
blijft niettemin het probleem dat ze met haar uitgaven moeilijk in de
niet -socialistische boekhandel doordringt.
Wat is er ten slotte te zeggen over de dynamiek van het bedrijf als

commerciele ondememing? We schetsten hoe de uitgeverij zich met
vallen en opstaan uit het amateurisme van de beginjaren tot een
professioneler aanpak tracht op te werken. Zij zoekt daarbij nood-
gedwongen naar oplossingen die nieuw zijn in het boekenvak. Het
plan van Van Doom en Masereeuw om het agentennet van Ret VoLk
voor de boekencolportage te gebruiken is een voorbeeld. Maar met
name Van der Veen buit vanaf 1928 de mogelijkheden van dit sys-
teem ten volle uit. Onder zijn leiding vindt een krachtige centrali-
satie plaats (met inbegrip van een straffer financieel beleid en assor-
timentsbeheer), en komt ook de groei van de Arbeiderspers-kranten
tot stand, die weer een verdere uitbouw van het agentennet moge-
lijk maakt. De AP-directeur lanceert bovendien het plan om de AP-
boekenuitgeverij te richten op de massale afzet (via datzelfde agen-
tennet) van een beperkt aantaJ titels. Al wordt dit plan niet onver-
sneden uitgevoerd, toch laat een en ander zien dat de sociaai-demo-
cratische uitgeverij actief haar publiek opzoekt en zich daarbij be-
dient van voor het behoudende boekenvak onorthodoxe methoden.
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3.2 HET SCHOLINGSCONCEPT VAN

ONTWIKKELING/DE ARBEIDERSPERS

Bij de bespreking van het culture le leven in de sociaal-democratie
konden we vaststellen, dat er op dit terrein gevarieerde culturele
keuzen werden gemaakt en uiteenlopende meningen naast elkaar
leefden. De partij stippelt op cultureel gebied geen dwingende lijn
uit en er is veel ruimte om individuele opvattingen naar voren te
brengen. De sociaal-democratie telt voorstanders van het versprei-
den van de gevestigde kunst en cultuur (of een selectie daaruit)
onder de arbeiders, en voorstanders van het vooropstellen van het
politieke beginsel in de cultuur en van een nieuwe socialistische
kunst. De term socialistisch blijkt hier echter nogal vaag en voor
verschillende uitleg vatbaar. In de spaarzame debatten over de so-
ciaal-democratische cultuur mengt de leiding van de uitgeverij zich
nooit, en zij waagt zich evenmin aan expliciete beginselverklaringen
over haar eigen koers. De analyse van het fonds van Ontwikkeling/
De Arbeiderspers maakt het niettemin mogelijk een en ander te
zeggen over de culturele keuzen van de uitgeverij. Bezien we om te
beginnen het fictiesegment. De spreiding van de gevestigde burger-
lijke kunst onder de arbeiders mag dan binnen de sociaal-democratie
voor de een uitgesproken wenselijk, voor de ander nauwelijks prin-
cipieel af te wijzen zijn, de uitgeverij rekent dit Diet tot haar taak.
Het fonds telt zeer weinig klassieken uit de wereldliteratuur, en ook
de Nederlandstalige letterkunde uit vroeger eeuwen ontbreekt na-
genoeg geheel. Het fictiefonds behelst overwegend werken van re-
cente datum en van levende auteurs. Naast de fictie voor volwasse-
nen leveren ook de jeugdboeken een aandeel van betekenis; vooral
in de beginjaren krijgen ze een extra accent.
Wordt de politieke ingroeitendens van de sociale democratie, die

we beschreven, in het feitelijke beleid van de partijuitgeverij weer-
spiegeld door een gestage depolitisering van de fondskeuze? De
analyse van het fonds leidt tot een genuanceerd antwoord op deze
vraag. Wat het fictiefonds aangaat is het Diet zo, dat bij de start een
principieel socialistische literatuurkeuze de toon zet en dat deze
geleidelijk en in dezelfde mate aan terrein inboet als de niet-socia-
listische literatuur veld wint. In het poeziesegment bleken de socia-
listische dichtbundels, de strijdliederen en de agitatorische spreek-
koren weliswaar aanvankelijk in de meerderheid, maar dit type uit-
gaven wordt ook in de jaren twintig nog aangevuld en verdwijnt
nooit uit het fonds. Anderzijds vermeldden we dat het verhalend
proza, dat overheersend voor het fictiesegment zou worden, inzette
met voomamelijk a-politieke jeugdliteratuur. Onder de fictie voor



volwassenen figureert vanaf het begin het a-politieke verhalend
proza naast de geengageerde literatuur. De xaso-reeks (vanaf 1926)
wordt weer uitdrukkelijk gepropageerd 'als een algemeene roman-
bibliotheek van socialistische strekking'. 138 Gelet op de herkomst
van de ARBo-auteurs blijkt deze formulering in de praktijk voor-
namelijk te worden ingevuld als: werken van auteurs die in de uit-
geveri jfondsen van de Europese en Amerikaanse socialistische be-
weging gemeengoed zijn. In een notedop gezegd: deze als socia al-
kritisch 139 bestempelde romans (Sinclair, MacGill, Kirk, Traven
e. v.a.) klagen een kapitalisme aan, dat vaak in extreme situaties
geschetst en ver weg gesitueerd is. De eigentijdse Nederlandse so-
ciale verhoudingen vorrnen nauwelijks het onderwerp van enige
roman, in de ARBo-reeksnoch daarbuiten.

Ook arbeidersliteratuur in de zin van beschrijvingen van het pro-
letariscbe bestaan of van de Ievensloop van individuele arbeiders
brengt de sociaal-democratische uitgeverij nauweIijks. De autobio-
grafisch getinte roman De tocht door het donker van de mijnwerker
Tjeerd Paasman (1929) is een van de weinige uitzonderingen. De
literatuur als wapen in de (Nederlandse) klassenstrijd speelt in het
proza van Ontwikkeling/AP evenmin een rol van betekenis. Naar
aanieiding van het Links Richten-pleidooi voor dit type literatuur
wezen we op de politieke kloof die aan het begin van de jaren dertig
was gegroeid tussen de reforrnistische SOAPaan de ene kant en links-
revolutionairen, syndicalisten en CPHaan de andere. Maar er is te-
vens een verband te leggen met de strategische opvattingen die zich
sinds het Sociaiisatierapport (1920) in de SOAPhadden ontwikkeld
over de verwezenIijking van het socialisme als nieuwe economische
orde. Het socialisatiestreven voorzag in een centralistische ordening
van het economische Ieven in dienst van een doelmatiger produktie.
De interne hierarchic binnen de bedrijven, evenals de premiestelsels
en het stukloon zouden blijven bestaan, en ieder streven naar arbei-
derszelfbestuur werd verworpen en als groepsegoisme van afzonder-
lijke groepen arbeiders bekritiseerd.':" Ook in dit licht heeft de
sociaal-democratie weinig emplooi voor literatuur die de directe
klassenstrijd op bedrijfsniveau wil aanwakkeren en zicb tegen de
kapitalistische verhoudingen binnen de fabriek zelf keert. Volle dig-
heidshalve moet overigens worden gemeld, dat ook in de kringen
die wel het beginsel van de literatuur als wapen in de klassenstrijd
van harte onderscbrijven, weinig van dit soort geschriften daadwer-
lrol~;lr ha." l;r-ht "7;.on Uot ,...",,+ ....1 _ ....hl;t,.,h.olo """'U"'U",,,-'-;_+on uo .....,r.""h"';;..,..........J ..............,.. ...."".... t.. Lt."" ....... .a.""" UU.l. .... uJ. t'''''-'I..I.AUV,,",''''''' J..I.J.U..Llu",,"".I..lP"""J. ... YU.La """"....... .l.j

vende arbeiders is kennelijk niet groot, en een beweging van arbei-
derscorrespondenten zoals in Duitsland ontstaat in Nederland ner-
gens. Vaak is begeleiding van meer ervaren schrijvers nodig (onder
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anderen Jef Last en A.M. de Jong zetten zich hiervoor in) om tot
een boekuitgave te komen.
Wat wijst de studie van het non-fictiefonds uit over de culturele

keuzen van de uitgeverij? Uitgaven van de hand van het sDAP-kader
over politieke, economische en sociale onderwerpen blijken in het
fonds een groot en constant aandeel te hebben. Via de uitgeverij
worden van boven naar beneden de snxe-standpunten over allerlei
kwesties uitgedragen, krijgen de plaatselijke bestuurders en de par-
tijleden een toelichting op de SDAP-politieken worden er propagan-
damiddelen voor de brede kiezersmassa aangereikt. Ook aan de
geschiedenis van de Nederlandse sociaal-democratie en de vakbe-
weging (Vliegen, Loopuit, Werkhoven, Lammers, J. A. Nieuwen-
huis, Swierstra en de partijgedenkboeken) besteedt de uitgeverij
aandacht. Heruitgave van de intemationale klassieke teksten van
het socialisme rekent ze echter nauwelijks tot haar taak. In 1936valt
zelfs in het partijbestuur de opmerking dat met het oog op de 'stan-
ding' van de beweging de uitgave van klassiek-socialistische werken
overbodig is geworden. 141

Vanaf het midden van de jaren twintig komen ook andere terrei-
nen dan politiek, economie en vakbeweging meer aan bod, waarbij
de uitgeverij elementaire, populair-wetenschappelijke en weten-
schappelijke geschriften naast elkaar uitbrengt. Pretentieloze werk-
jes over hobby's, huishouden, gezondheid, sport en spel figureren er
naast populair-wetenschappelijke geschriften die bevindingen van
de gevestigde wetenschap voor een groter publiek bevattelijk
maken, en naast werken in de traditie van het wetenschappelijk
socialisme. De term 'arbeiderswetenschap', die in dit verband wordt
gebruikt en bij voorbeeld wordt gehecht aan de Nieuwe Intematio-
nale Bibliotheek (1932),t42 blijkt diffuus te worden ingevuld. Naast
voortbouwen op het wetenschappelijk socialisme wil men ook de
kennis van de gangbare wetenschappelijke disciplines naar de ar-
beiders toe vertalen. We zagen echter, dat er in de partijtop bij
voortduring ontevredenheid heerste over het populair-wetenschap-
pelijke en wetenschappelijke aanbod van de uitgeverij. Inderdaad
bleek bij ooze fondsanalyse dat het maar om een handvol titels gaat.
In hoofdstuk II hebben we bij de bespreking van het scholiogs-

concept van de Wereldbibliotheek naast de culturele keuzen ook de
pedagogische aanpak van de uitgeverij onder de loep genomen.
Voor Ontwikkeling/De Arbeiderspers hebben de moeilijkheden die
de sociaal-democratische uitgeverij ondervindt met het uitbouwen
van haar non-fictiefonds tot gevolg, dat de pedagogische begeleiding
van de nieuwe lezers niet uit de verf komt. De Nieuwe Intemationale
Bibfiotheek, die een non-fictietegenhanger van de omvangrijke



ARBo-reeks had moeten worden, wordt een fiasco. Van het leiding
geven op verschillende terreinen, dat redactie en uitgeverij met deze
reeks in de zin hadden, komt weinig terecht."" De Kleine Cultuur
Bibliotheek en de Practische Gids voor Medische en Hygienische
Vraagstukken leveren wei een reeks inleidende populair-weten-
schappelijke werken op medisch en cultureel gebied (schilderkunst,
muziek, architectuur, film), maar blijven beperkt in omvang. In
andere disciplines heeft het fonds voor de algemene ontwikkeling
noch de kennisverdieping vee I te bieden.
Wordt er in verband met het fictiefonds pedagogische begeleiding

aan de lezers geboden in de vorm van enige letterkundige scholing
of toelichting op het gebodene? Op dit punt blijkt het aanbod van de
uitgeverij heel karig. Enkele poezie-bloemlezingen zijn voorzien
van inleidingen, waarin beknopt wordt getracht de opgenomen dich-
ters in de traditie van de Nederlandse socialistische poezie te plaat-
sen. Het gros van de romans moet het doen zonder enige toelichting
op de auteur, op de verwantschap met een stroming of stijI, of op de
plaats van het werk in de literatuurgeschiedenis. In vertaalde ro-
mans ontbreekt in de regel zelfs de titel en het jaar van uitgave van
het origineel. Het fonds telt enkele literatuurbeschouwelijke wer-
ken, maar deze zijn zeer gering in aantal en hebben nauwelijks
betrekking op auteurs uit eigen huis. Een inleiding in de Neder-
landse letterkunde van Cees de Dood uit 1932, die een herinterpre-
tatie vanuit socialistisch standpunt van de Iiteratuurgeschiedenis be-
doelt te geven, ontmoet overigens binnen en buiten de sociaal-
democratie zo'n verpletterende kritiek, dat ze na korte tijd weer uit
de handel wordt genomen. WeI bevat de Letterkundige Kroniek van
A.M. de Jong in Het Volk (waarin titels van Ontwikkeling/AP naast
werken van andere uitgevers aan bod komen) enige letterkundige
voorlichting. We noemden daamaast de literaire rubriek van A. J.
Luikinga en Marie van Zeggelen in De Socialistische Gids, een blad
dat echter zeer weinig lezers trok ..
Wordt ten slotte op de scholingsopvattingen van de sociaal-demo-

cratische uitgeverij enig licht geworpen door de samenwerking die
ze zocht met andere instellingen? Door het isolement waarin de
sociaal-democratie onder invloed van de verzuiling is geraakt, blijft
samenwerking goeddeels beperkt tot haar natuurIijke partner, het
Instituut voor Arbeidersontwikkeling. In het oorspronkelijke op-
richtingsplan van het IVAOuit 1924, waarin weI de algemene ontwik-
keling. de politieke en economische scholing, maar vee! minder de
letterkundige vorming ter sprake was gekomen, was een hechte
samenwerking met Ontwikkeling voorzien. Directielid Chr. van
Doorn had van 1925 tot 1932 zitting in het bestuur van het IVAO.
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Inderdaad wordt een aantal wetenschappelijke en populair-weten-
schappelijke werken van Ontwikkeling/AP gebruikt a1s studiemate-
riaal voor de rvxo-cursussen. De uitgeverij publiceert tevens enkele
cursussen die speciaal voor het IvAOzijn geschreven, zoals Pleysiers
De mensch in de leerschool van moeder aarde (1931) en De geschie-
denis van het Nederlandsche volk in verband met de geschiedenis der
mensheid (1932) van N. Tj. Swierstra. Ook voor de elementaire cur-
sussen van de Arbeidersavondscholen levert de uitgeverij enkele
leerboeken. Het kaderblad van het IVAO,De Toorts, brengt bespre-
kingen van titels uit het fonds en ook annonces van de uitgeverij,
waarin ze restpartijen titels tegen voordelige prijs aanbiedt. Ge-
meten naar de totale achterban van de sociaal-democratie is echter
de werkingssfeer van het IvAObeperkt: aan de cursussen nemen in
de regel maar enkele honderden mensen deel. De letterkundige
vorming neemt in het rvxo-aanbod een marginale plaats in. In 1936
krijgt dit onderdeel kortstondig wat meer aandacht. In het Ontwik-
kelingsplan van het Instituut wordt het idee gelanceerd om van het
IvAOde 'georganiseerde lezerskring van De Arbeiderspers' \44 te ma-
ken, door het inrichten van leesclubs die actuele romans bespreken.
Voor deze leesclubs brengt De Arbeiderspers een aantal syllabi uit,
die als leidraad bij de lectuur moeten dienen. Maar ook hier wordt
maar een beperkte groep bereikt.

3.3 HET FONDS: PROFIEL EN CONTINUITEIT

Het fonds omvatte over de periode 1916-1939 in totaal 1070 titels.
De uitgevoerde analyse vestigde de aandacht op twee constante
elementen in het fonds: het overwicht van titels van Nederlandse,
levende auteurs en het substantiele aandeel van non-fictiewerk en
hierbinnen van uitgaven op politiek, economisch en sociaal terrein.
Er bleken zich twee substantiele koersaanpassingen te hebben voor-
gedaan: rond 1925een uitbreiding van het fonds met fictietitels, en
vanaf 1930 een diversificatie van de non-fictietitels naar subgenres.
Ook de uitbouw van dit fonds blijkt niet stuurloos of toevallig te
geschieden, maar vertoont in het licht van het verwachte streven
naar continuiteit duurzame accenten die slechts geleidelijk verschui-
ven. Dat men zich als uitgeverij blijvend committeert aan de poli-
tieke publikaties van het soxe-kader, blijkt hieruit dat het betref-
fende fondsdeel Diet alleen het grootst en meest constant is, maar
ook de grootste, langst lopende en meeste grote oeuvres telt. Bleken
series in dit segment geen grote rol te spelen, het bevat weI uitgaven
met een serie-achtig karakter. De lezer die het fonds van jaar tot
jaar voIgt, kan er steevast de belangrijkste partijstukken in ver-



waehten (zoals de programma's, de rapporten van partijcommissies
en de eongresverslagen), maar ook Kamerredes van snxr-parle-
mentsleden, het Arbeidersjaarboekje en de Naar het licht-kalender.
We zagen dat de uitgeverij als tegenwieht voor de verliesgevende
exploitatie van dit type uitgaven meer fietiewerken gaat brengen,
een fondsuitbreiding die mede ten doel had een meer gevarieerd
aanbod te leveren. De geslaagde beginpoging met een aantal (van
andere uitgeverijen overgenomen) jeugdboeken, leidde tot de uit-
gave van verhalend proza voor volwassenen en tot uitbreiding in de
subgenres poezie en toneel. In de jaren dertig werd het fictie-fonds
weer versmald tot hoofdzakelijk romans voorvolwassenen.
Wat wees nadere analyse van de Nederlandstalige fietie van le-

vende auteurs uit? De uitgeverij bleek hier in beperkte mate grotere
en langer lopende oeuvres aan te leggen. Deze groep van grote
oeuvres was eehter tamelijk onevenwichtig samengesteld, omdat
tussen de zeer grote oeuvres van A. M. de Jong en De Jong en Van
Raemdone aan de ene kant en de auteurs met vijf of vier werken in
het fonds aan de andere kant, een tussengroep van middelgrote
auteurs helemaal afwezig was. Daarnaast bleek in de jaren dertig
zowel de voortzetting van de grote oeuvres als de entree van nieuwe
auteurs die tot grote oeuvres zouden aangroeien te stagneren. Wat
de mix aangaat van diverse typen auteursoeuvre in het fonds, bleek
de uitgeveri j in de eerste tien jaar van de uitbouw van het fietie-
segment (1925-35) van jaar tot jaar zeer regelmatig auteurs te laten
debuteren. Ook het aandeel van auteurs met grote vs. dat van
auteurs met kleine oeuvres bleek zeer constant. Tegelijkertijd ves-
tigde de fondsanalyse de aandaeht op een aantal problemen in dit
segment. Het hoge aantal kleine tot zeer kleine oeuvres leidt tot een
versnippering die de continuiteit niet ten goede komt. Het geringe
aantal grote en langlopende oeuvres in dit segment springt des te
meer in het oog, wanneer in 1935de inbreng van A. M. de Jong en
de Bulletje en Boonestaak-strips stokt. Letten we op de binding van
de auteurs met grote oeuvres aan het fonds, dan blijkt het aantal
auteurs van grotere, langer lopende Nederlandstalige fietie-oeuvres
die zieh exclusief aan de uitgeverij binden nog miniemer (Arie
Pleysier, Johan Sehaake, en A. M. de Jong/G. van Raemdone aIleen
als duo). De 'eigen kweek' blijkt ofwel weinig op te leveren, of (bij
een voortgezet oeuvre) vaak door te stromen naar andere uitgeve-
rijen. Het vasthou den van Nederlandstalige fietie-auteurs is niet al-
Ippn in (tpv::I1 v::In riP rlp.hllt::lntp.n p.p.n nrohleern. maar ook hii auteurs
A - - -- --- 0 - . -- . --- - - - - - - ---- -- -- - - - c - - - - - - 1 - - J

die al enkele of vele titels op hun naam hadden staan en van wie de
uitgeverij enig werk publieeert. Ontwikkeling/AP pikt weliswaar
een graantje mee van de reputaties van gevestigde auteurs als N. van
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Hichtum, Theo Thijssen, de dichters Samuel Bonn en Martien
Beversluis, en de jeugdauteurs H. J. van der Kraan, H. E. Kraay en
A. D. Hildebrand, maar vrijwel nooit slaagt de uitgeverij erin (enige
uitzondering: Willem van Iependaal) om zo'n auteur blijvend van
zijn of haar eerdere uitgever(s) los te weken.
In een voorgaande paragraaf werd de vraag gesteld in hoeverre

het de uitgeverij is gelukt het werk van de eerste generatie socialis-
tische literatoren tot zich te trekken. Hiervan blijkt bij nadere be-
sehouwing geen sprake, maar dan ook werkelijk in geen enkel op-
zieht. Van Gorter, Henriette Roland Holst, Heijermans, Van Col-
lem, Adama van Scheltema noeh Querido brengt de uitgeverij enige
tite!. Opmerkelijk is tevens, dat een aantal soeiaal-demoeratische
literatoren uit de tweede generatie, ook degenen die mede bepalend
geweest zijn voor het letterkundige gezicht van de soeiaal-democra-
tie in het Interbellum, aan de partij-uitgeverij voorbijgaan. Zoals
Volk-redaeteur Kees van Bruggen zijn romans bij de Wereldbiblio-
theek publiceerde, zo geeft soxe-Kamerlid en gemeentebestuurder
Theo Thijssen met zijn romans voorrang aan Van Dishoeck. Het
passeren van de eigen uitgeverij gebeurt ook door minder prorni-
nente auteurs uit SDAP-kring, zoals Marianne Philips (Van Dis-
hoeek) en Marie van Zeggelen (Scheltema & Holkema, Meulen-
hoff). Het meest opmerkelijk in dit verband is natuurlijk de positie
van A. M. de Jong die zijn meest succesvolle werken steeds bij
Querido heeft ondergebracht en vanaf 1935 zijn fictieproduktie al-
leen nog aan deze uitgeverij afstaat. In dit jaar komt de continuiteit
van het Nederlandstalige fietiesegment van het AP-fonds nog verder
onder druk te staan. Nieuwe debuten verschijnen er nauwelijks
meer. Van de twee grote oeuvres die in het fietiefonds dan naast
Van Iependaal nog worden voortgezet, Pleysier en Stuiveling,
maakt ook de laatste zich allengs los van de uitgeverij. Overigens
doet het verschijnsel van de afvalligheid zich ook elders in het fonds
voor. Troelstra's beslissing om zijn memoires buiten de partij-uit-
geverij om te publiceren vindt navolging van Wibaut (Levensbouw,
Querido 1936) en van J. F. Ankersrnit (Een halve eeuw journalistiek,
Querido 1938). De bekende dissertatie van Boekman over Overheid
en Kunst in Nederland (Hertzberger & Co., 1939) loopt de uitgeverij
eveneens mis. Ook deze ontwikkeling doet aan het kwaliteitsmerk
van de uitgeverij geen goed. Van de geijkte uitgeefmethode om het
onbekende nieuwe te combineren met het gevestigde oude, maakt
Ontwikkeling/AP nauwelijks gebruik. De breedte van het fonds, ge-
meten naar variatie in diverse fondsdelen, houdt (zeker voor 1930)
niet over. In de Nederlandse fictie blijft de inbreng van gevestigden
beperkt en vluehtig, en hebben mini-oeuvres en eendagsvliegen de



overhand. De meest prominente soeiaal-demoeratische publieisten
staan hun belangrijkste werk af aan de coneurrentie.
De aequisitieproblemen van Ontwikkeling/AP wat betreft de Ne-

derlandse fietie worden vergroot door het feit dat de uitgeverij geen
eigen literair tijdsehrift heeft, dat nieuwe auteurs kan aantrekken.
Opmerkelijk genoeg versehijnt het enige literaire tijdsehrift van uit-
gesproken sociaal-demoeratisehe signatuur uit het Interbellum (Nu,
1927-28, hoofdred. A. M. de long en Is. Querido), niet bij Ontwik-
keling maar bij Em. Querido. De uitgeverij staat buiten de spraak-
makende debatten en vernieuwingen in de Nederlandse literatuur in
de jaren twintig en dertig. Deze spelen zieh af rond andere uitgeve-
rijen en literaire bladen. De fondsanalyse geeft aanwijzingen dat de
uitgeverij de moeilijkheden met de Nederlandse fietie compenseert
met het brengen van meer vertaalde fietie. Opname in de ARBO-
reeks en koppeling met het afzetkanaal van het agentennet brengt
een deel van deze vertaalde romans tot hoge oplagen. De ARBO
wordt daardoor de grootste en langst lopende serie van het fonds en
geeft het fietiesegment weer de continuiteit, die aan de Nederlands-
talige inbreng ontbreekt. We zagen tevens dat in vergelijking met de
Nederlandse fietie (met uitzondering van de Bulletje en Boonestaak-
reeks) in de vertaalde fietie grotere oeuvres en een hoger aantal
grote oeuvres werden aangelegd. Hierin is een aanwijzing te vinden
dat ook Ontwikkeling/ APde vraag naar individuele titels honoreert
met het uitbouwen van auteursoeuvres.

3.4 HETECONOMISCHEBEDRIJFSRESULTAAT

Onze bevindingen omtrent de interne subsidiering kunnen we als
voIgt samenvatten: met de opbrengst van de vertaalde romans in de
ARBo-reeks compenseert de uitgeverij het verlies op de talrijke uit-
gaven op politiek, soeiaal en economisch terrein en op de (populair-)
wetenschappelijke titels. Wat was nu het totale eeonomische be-
drijfsresultaat van de uitgeverij? Ontwikkeling ging, zoals we zagen,
van start met een aandelenkapitaal van f 4000,- en in de beginjaren
klaagde de directie voortdurend over gebrek aan kapitaal. Op en-
kele kritieke momenten moet het partijbestuur bijspringen, waarbij
Wibaut in enkele gevallen uit zijn persoonlijke vermogen de tekor-
ten bijpast. De slechte resultaten van de beginjaren waren aanlei-
ding tot het accountantsadvies (in 192 I) om met de boekhandel op
+-.- 1.... .......... ....1 .... ....1 ...... .! .............. __ --=: :_ ........_ 1_1 .....! ....._-1 ............._ •• ...- ...............__ T_
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Tabel 15 is op basis van aecountantsrapporten en brieven een aantal
gegevens bijeengebracht over bedrijfsvermogen, ornzet en winst/
verlies van Ontwikkeling. 145



Tabel 15 Bedrijfsvermogen, omzetten, winsten en verliezen van
Ontwikkeling 1916-1928

Jaar Bedri jfsvermogen OmzetinJ Winst Verlies
Aandelen (f 4000.-) Uitgeverij Uitgeverij Uitgeverij
en obligaties +

boekhandel

1916 1.308
1917 12.000 415
1918 15.000 49.500 3.000
1919 87.500 3.600
1920 21.100 27.478 105.000 17.000
1921 29.750 28.870 100.000
1922 40.000 31.184
1923 41.760 1.628
1924 50.429 gem. 6.694

winst
388

1925 69.905 p.j. 14.360
1926 84.061 2.450
1927 109.596 9.616
1928 162.698 18.130

In 1920 is er nog het fikse verlies van f 17.000,-. In een accountants-
rapport uit 1928wordt geconcludeerd, dat de boekenuitgeverij in de
jaren 1921-1927gemiddeld per jaar een nettowinst van f 388,- heeft
geboekt.!" Afgezet tegen de gemiddelde ornzetten per jaar over
dezelfde periode (ca. f 60.000,-) betekent dit een nettowinst van
minder dan 1% van de ornzet. Deze cijfers geven aanwijzingen dat
Ontwikkeling tot 1921 gemiddeld verliesgevend is geweest en in de
jaren twintig in doorsnee een zeer bescheiden positief resultaat heeft
opgeleverd. We zagen dat de opname van Ontwikkeling in de NY
De Arbeiderspers gepaard ging met een forse kapitaaIuitbreiding
voor het hele sociaal-democratische perswezen, maar ook dat de
boekenafdeling ten opzichte van het krantenbedrijf een sterk onder-
geschikte plaats innam. De jaarverslagen van het boekenbedrijf die
nog beschikbaar zijn vermelden voor het jaar 1932 een winst van
ruim f 25.000,-, en voor 1933-1936verliezen van enkele tienduizen-
den guldens per jaar. 147 Deze gegevens hebben echter betrekking op
de resultaten van de gecombineerde uitgevers- en boekhandelsacti-
viteit en van de handel in titels van andere uitgevers. Het aandeel
van de eigen uitgaven in het bedrijfsresultaat is in deze cijfers Diet



zichtbaar. We moeten het doen met de vaststelling dat de boeken-
uitgeverij, als onderdeel van de hele AP-boekenafdeling en in de
schaduw van het grote krantenbedrijf, de economische crisis van de
jaren dertig heeft overleefd en tot aan de Tweede Wereldoorlog
haar titelproduktie kwantitatief op peil heeft gehouden. Enkele ge-
gevens over de verkochte oplagen zijn bijeengebracht in de vol-
gende paragraaf.

3.5 VERSPREIDING VAN LITERATUUR

De voorgaande schets van de geschiedenis van Ontwikkeling/AP
heeft laten zien hoe de uitgeverij boeken probeerde te verspreiden
onder nieuwe lezers, en hoe ze zich kweet van 'haar hooge culturele
taak ( ... ) op commercieele grondslag'. 148 Een aantal elementen in
haar aanpak kwamen we al tegen bij de Wereldbibliotheek: de com-
binatie van oude en nieuwe afzetkanalen; de abonnementenformule
in samenhang met een systeem van reducties, van spaarzegels of
afbetaling en met een tevoren vastgestelde boekenkeuze; en ten
slotte het zoeken van bondgenoten ter vergroting van de afzet. In
hoofdstuk II bespraken we het advies dat ex-Ontwikkeling- en ex-
Wereldbibliotheekmedewerker Lakmaker in 1921 aan Leo Simons
van de WB uitbracht. Om onder de arbeidersbevolking blijvende
resultaten met de boekenverspreiding te behalen was de vrijwillige
inzet van eenlingen volgens Lakmaker niet voldoende, maar dien-
den er duurzame verbindingen met de organisaties van de arbeiders
tot stand te worden gebracht. De WB bleek zelf niet in staat om
Lakmakers suggestie (een net van professionele agenten) te verwe-
zenlijken. Dit lukt Ontwikkeling wel, op basis van de koppeling van
dit net van boekencolporteurs aan de landelijke organisatiestructuur
van partij, partijpers en vakbeweging. In de loop van de jaren twin-
tig neemt de afzet van de sociaal-democratische kranten en boeken
zo toe, dat veel plaatselijke agenten van de boekenverkoop hun
broodwinning kunnen maken. Ontwikkeling-directeur Van Doorn
meent dan ook in 1928 dat juist de gezonde economische basis (de
agenten krijgen vaste provisies en hebben het monopolie op de afzet
in hun gebied) deze distributie-organisatie tot een succes heeft ge-
maakt en, met haar vierhonderd agenten, tot een unicum in de
Nederlandse boekenbranche.!"
De uitgeverij wordt echter afhankelijker van dit eigen net van

boekwinkels en agentschappen naarmate door de toenemende ver-
zuiling de niet-socialistische boekhandel voor haar steeds moeilijker
toegankelijk wordt. Dit betekent dat Ontwikkeling/xr het reguliere
boekhandelspubliek, dat voor het merendeel hoger geschoold is en



tot andere richtingen behoort, moeilijk kan bereiken. Onder de
afnemers in eigen kring (te bereiken in samenwerking met pers,
vakbeweging, IVAO en VARA) , overheersen de arbeiders, al zijn de
ongeschoolden hierin ondervertegenwoordigd. De SDAP vindt voor-
namelijk haar aanhang onder de geschoolde arbeiders en het witte-
boorden-proletariaat (lager kantoorpersoneel, onderwijzers, kleine
ambtenaren). Wat de absolute omvang van de achterban en daar-
mee van het natuurlijke werkterrein van de uitgeverij aangaat, le-
verden de Tabellen 10 en 11 gegevens over het kiezerscorps en de
ledentallen van de diverse organisaties. Die achterban is over-
wegend te vinden boven de grote rivieren. Daar ligt dan ook (met
uitzondering van westelijk Overijssel en de Veluwe) het belangrijk-
ste verspreidingsgebied van de sociaal-democratische pers, tevens
het werkgebied van de agenten van De Arbeiderspers (in 1939was
hun aantal gestegen tot ruirn achthonderd).

Welke gegevens hebben we over de absolute aantallen titels die
Ontwikkeling en de boekenuitgeverij van De Arbeiderspers in to-
taal wisten af te zetten? In Tabel 16 zijn enkele cijfers bijeenge-
bracht over de verkoop van eigen uitgaven in de periode 1926-
1932. ISO

Tabel 16 Afzet van uitgaven Ontwikkeling/ De Arbeiderspers in exx.
exx.

1926
1927
1930
1931
1932

136.150
162.300
201.550
206.950
224.450

Voor latere jaren zijn gegevens over de totale aantallen verkochte
exemplaren niet meer voorhanden. Wei geeft de bewaarde corres-
pondentie aanwijzingen over de gemiddelde oplagen in de verschil-
lende fondssegmenten en over de verkoop van individuele titels. In
het non-fictiesegment haalden de kleine politieke vlugschriften een
oplage van enkele duizenden tot enkele tienduizenden, de meer
lijvige brochures enkele duizenden (met uitschieters), Wetenschap-
pelijk werken werden afgezet in 500 a 1000 exemplaren. Periodieke
uitgaven als de Arbeidersjaarboekjes en kalenders deden tussen de
5000 en 20.000 exemplaren. Kleinere series telden enkele honder-
den abonnees en daarnaast was er nog de losse verkoop. In het
fictiesegment worden voor dichtbundels, romans buiten de series en
kinderboeken oplagen vermeld van enkele duizenden, maar bij de



Bulletje en Boonestaak-strips was dit aantal veeIhoger. Het aantal
abonnees op de ARBo-reeks(zes romans per jaar) klom in de jaren
1926- 1932 op tot 7500, om in 1939 tot boven de 15.000 te stijgen.""
Daamaast werd van deze romans nog een beperkt aantal afgezet in
de losse verkoop. De vier delen van de 200.000-serie uit 1937 haal-
den een oplage van 50.000, en ook de 1 mei-serie uit 1938 gaat in
vele tienduizenden exemplaren de deur uit. We vermeldden al de
topper Ret Boek voor de Jeugd, dat in 1938 voor het eerst verschijnt
en waarvan 75.000 exemplaren verkocht worden.
De oplage van vele uitgaven wordt dus in duizenden en tiendui-

zenden uitgedrukt, en er zijn zelfs uitschieters tot 50.000 en hoger.
Toch zijn er in eigen kring van tijd tot tijd kritische geJuiden te
horen over het behaalde resultaat. In 1927 trekt Koos Vorrink in het
rvxo-blad De Toorts een vergelijkiog met de inspanningen van an-
dere uitgevers, zoals J. H. Kok te Kampen, die onder de arbeiders in
christelijke kring tienduizenden exemplaren van de romans in zijn
vet-reeks verkoopt.!" Vorrink meent dat de lectuurpropaganda in
sociaal-democratische kring hierbij ten achter blijft. Niet alleen is
een aantal van zevenhonderd abonnees voor het kaderblad van de
ontwikkelingsorganisatie veel te laag; van de boekenaanbiedingen
die Ontwikkeling in De Toorts aankondigt, gaan steevast slechts
enkele honderden exemplaren de deur uit. Ook in de jaren dertig
geeft de AP-directieraad ondanks incidentele successen enkele keren
blijk van ontevredenheid. Men neemt daarbij het aantal abonnees
van de kranten als maatstaf voor de vaststelling, dat de uitgeveri j
voor haar boekenafzet nog lang Diet het onderste uit de kan heeft
gehaald. Wanneer men het aantal abonnees op de sociaal-democra-
tische dagbladpers als een indicatie opvat voor het aantal huis-
houdens dat het potentiele afzetgebied voor de boekuitgavenvorrnt
(even voorbijgaand aan afzet buiten de eigen kring), dan blijkt dit
aantal inderdaad nog drie a vier maal zo hoog te Jiggen als de op-
lagecijfers van de meest succesvolle uitgaven. Het aantal ARBO-in-
tekenaars bedraagt tussen 1927 en 1932 zo'n 6% van de dagblad-
abonnees (weer: met voorbijgaan van de eventuele abonnees buiten
deze kring), een percentage dat later in de jaren dertig Jicht stijgt.
De oplagen van romans buiten deze serie belopen enkele procenten
van de aantallen dagblad-abonnees, de oplage van (populair-)
wetenschappeJijke werken ligt flink lager. De conclusie is, dat het
gedrukte medium van de sociaal-democratie dat daadwerkelijk de
ml'l~~l'I bereikr hii uitstek de krant is. en dat het boek hierbii aanzien-
------ - ~ - - -. " ' w

Jijk achterblijft.



IV. Vergeli jking en conc1usies

I DE WB EN ONTWIKKELING/DE ARBEIDERSPERS:

EEN VERGELIJKING

De twee voorgaande hoofdstukken hebben ampel materiaal opge-
leverd over de wijze waarop de twee uitgeverijen binnen het kader
van hun doelstellingen continuiteit voor bun ondememingen tracht-
ten te bereiken. De vorm van ooze conclusies rond een en ander
werd gedicteerd door de structuur van de beide boofdstukken. In dit
slothoofdstuk trekken we een meer rechtstreekse vergelijking tussen
werkwi jze en resultaten van de WBen die van de sociaal-democra-
tische uitgeverij. am te veel herbalingen te voorkomen, passeren
hierbij niet opnieuw bet functioneren als bedrijf en bun fondsen
uitgebreid de revue. Er is voor een andere aanpak gekozen. In de
voorgaande boofdstukken kwam enkele keren bet voorstel tot
sam enwerking bij de boekenverkoop ter sprake, dat de WB in 1928-
1929 deed aan Ontwikkeling. Naar aanleiding van dit voorstel stelde
directielid Chr. van Doom van Ontwikkeling een vertrouwelijke
nota op, waarin hij zijn mening over de ws-suggestie en over de
implicaties ervan voor de sociaal-democratische uitgeverij uiteen-
zette. In dit laatste boofdstuk gebruiken we deze nota als uitgangs-
punt voor een vergelijking van de uitgeverijen. Van Dooms be-
schouwing is informatief, omdat zij de aard en de werkwijze van de
WB en van Ontwikkeling uitvoerig naast elkaar zet. Uit Van Dooms
oordeel over de sterke en zwakke kanten van de Wereldbibliotbeek
is af te leiden hoe de Ontwikkeling-directie op dat moment de WB als
concurrent ziet. In de derde plaats is de aard van de argumenten die
Van Doom aanvoert om de WB-suggestie uiteindelijk af te wijzen,
interessant.

Wat was de essentie van het voorstel? Ten eerste zou bet Instituut
voor Arbeidersontwikkeling zicb officieel acbter de boekententoon-
stellingen (met verkoop) van de WB moeten stellen en deze in zijn
plaatselijke afdelingen moe ten propageren. In ruil daarvoor zou
Simons' uitgeverij op die tentoonstellingen ook bet fonds van Ont-
wikkeling ter verkoop aanbieden (en daarbij boekbandelskorting
krijgen). Bovendien zou de WB een Abonnement Naar Vrije Keuze
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invoeren waarvan eenderde dee1van de geldswaarde aan Ontwik-
keling-uitgaven zou mogen worden besteed. 1 In zijn bespreking van
het voorstel wijst Van Doom op de belangrijke overeenkomst tus-
sen de Wereldbibliotheek en zijn eigen uitgeverij, die ook hier al
veelvuldig aan de orde is geweest: beide uitgeverijen trachten zowel
via de reguliere boekhandel als op andere manieren hun publiek te
bereiken. Als verschil ziet Van Doom echter, dat de WB alleen met
haar reizende tentoonstellingen boeken kan verkopen buiten de
boekhandel om. Bovendien is, zo meent hij, de WB nog afhankelij-
ker van die tentoonstellingen geworden, omdat ze het enige middel
zijn om haar gigantische voorraden kwijt te raken. 'De WB stikt in
zijn voorraden en moet dit teveel slijten tot elken prijs.' 2 Ook heeft
Van Doom uit betrouwbare bron vemomen, dat de WB ondanks
haar substantiele omzet een zeer zwak rendement behaalt. Bezien
we Van Dooms opmerkingen in het licht van onze bevindingen in
hoofdstuk II, dan lijken zijn kanttekeningen inderdaad gegrond.
Sterk oplopende voorraden en een achterblijvende omzet hadden de
WB genoopt tot de financiele sanering van 1922-23. De oorspronke-
lijke poging van de uitgeverij om van de Jaargangen der Wereldbi-
bliotheek-Nederlandsche Bibliotheek de economische ruggegraat van
de WB te maken was mislukt, en het aantal abonnees op deze reeks
was met vele tienduizenden achtergebleven bij de verwachtingen.
Het jaarverslag van 1927 (het jaar waarover Van Doom naar eigen
zeggen vertrouwelijke informatie had) vermeldt bij een bruto omzet
van circa f 250.000,- een verlies voor de uitgeverij van ruim
f34.000,-.

In zijn afweging van het voorstel komt Van Doom tot een oordeel
over het we-fonds. Het gehalte van het fonds bestempelt hij als 'in
het algemeen voortreffelijk', en hij constateert tevens dat het in
omvang volstrekt superieur is aan het aanbod van Ontwikkeling. De
toon waarop Van Doom in deze passages over de Wereldbiblio-
theek spreekt, is er een van onverholen waardering voor wat de WB
tot stand heeft gebracht, en royale erkenning van de beperkingen
van het eigen fonds. Onze studie van de beide uitgeverijen maakt
het mogelijk om Van Dooms nota in het perspectief te plaatsen van
de evolutie die de WB en Ontwikkeling tot 1929 hebben door-
gemaakt. Het onderzoek heeft tal van bevindingen opgeleverd, die
aan de oordelen in de nota relief geven. In de eerste plaats be-
schikken we nu over materiaal waarmee we de verschillen in grond-
slag en uitgangspunt tussen de ondememingen nader kunnen bepa-
len. De WB huldigt als zelfstandige en ideologische pluriforme uit-
geverij in haar fonds het 'staalkaart'-principe. Uiteenlopende le-
vensbeschouweIijke opvattingen (waarvan de socialistische er een



is) komen in haar uitgaven aan bod. Daarnaast stipten we de per-
soonlijke reserve aan, die WB-directeur Simons tegen sociaal-demo-
cratie en socialisme koesterde. De uitgeverij Ontwikkeling wordt
gesticht door en blijft in diverse opzichten afhankelijk van de so-
ciaal-democratische partij. We zagen dat het verspreiden van SDAP-

geschriften door de jaren heen een essentieel onderdeel van haar
taak blijft. Maar buiten de verkiezingsbrochures en de partijstukken
bleek het aanbod zeer divers. De opvattingen over wat onder socia-
listische uitgaven moet worden verstaan, blijven in hoge mate impli-
ciet, en de uitgeverij mijdt principiele debatten over dit onderwerp.
Het aanduiden van de concurrentie als de 'burgerlijke' uitgeverij
lijkt niet zozeer te wortelen in een principieel-politiek gefundeerd
meningsverschil over de aard van een sociaal-democratische uitge-
verij, maar heeft meer weg van een etiket voor de niet-socialistische
vakgenoten.

Dit relativeert al enigszins de verschillen tussen de Wereldbiblio-
theek aan de ene kant en de sociaal-democratie en Ontwikkeling
aan de andere. We zagen ook dat de opvattingen over het gevestigde
burgerlijke culture Ie erfgoed niet zeer sterk uiteenlopen. Vanaf de
beginjaren van de WB blijft vanuit de sociaal-democratie principiele
kritiek op het 'burgerlijke' karakter van deze uitgeverij achterwege;
er weerklinken aileen positieve geluiden. In deze zin blijkt Van
Dooms waardering voor de WB een lange voorgeschiedenis te heb-
ben. We zagen dat Simons van zijn kant al in de beginfase steun

Boeken ter waarde van f 17.50 voor f 12.50 op wekelijksche of masn-
delijksche afbetaling, Aile boeken worden terstond geleverd. Deze
collectieve abonnemenlen werden reeds afgeslolen mel de afdeelingen
Arnhem, Aasen, Eindhoven, Hilversum, Kampen, Koog aan de Zaan,
Yelp en Zaandam van her Insrituut voor Arbeldceeontwikkeling.
Wendt U tot de besturen dezer afdeelingen of lot ons om inlichtingen.

VRAAGT ONZEN VOLLEDIGEN CATALOGUS
Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur
(WERELDBIBLIOTHEEK) - AMSTERDAM - SLOTERDIJK

Van groote beteekenis voor de afd e e Ii ng e n van het

Instituut v. Arbeidersontwikkeling
zijn de voor haar led en zoo goede en goedkoope
COLLECTIEVE ABONNEMENTEN NAAR

VRIJE KEUZE VAN DE WERELDBIBLIOTHEEK

Annonce van de WB in Arbeidersjaarboekje voor 1927.



zoekt onder leden en sympathisanten van de sociaal-democratie:
Wibaut als mededirectielid (en geldschieter), Is. Querido en Frans
Coenen als redacteuren van De Ploeg. Ook in later jaren is er een
voortdurend grensverkeer tussen beide uitgeverijen. WB-mede-
werker en snxe-lid Lakmaker, die in het Gedenkboek uit 1915 de
ws-propaganda onder de arbeiders had besproken, was in 1918-1919
directeur van Ontwikkeling, om vervolgens aan zijn oude werkgever

VOOR AFDEELINGEN VAN HET

INSTITUUT VOOR
ARBEIDERSONTWIKKELING
alsmede voor parti]- en vakbondsafdeellngen organiseert
het Hoofdbestuur der "W.B .•Vereeniglng" gaarne een

TENTOONSTELLING
WAARAAN VERBONDEN EEN

LEZING MET LICHTBEELDEN
zonder oat dit voor de afdeelingen onkosten veroorzaakt.
Blj voldoende belangstelling I!>de

WERELDBIBLIOTHEEK
bereld, den leden van bovange-
noemde afdeelingen een belang-
rljke red u c ti e te verleenen op
hun boekaankoopen. Voor lnllch-
tingen wende men zich tot de

MAATSCHAPPlJ VOOR GOEDe EN
GOEDKOOPE LECTUUR

(WERELDBIBLIOTHEEK)
AMSTERDAM • SLOTERDIJK

Annonce van de WB ui Arbeidersjaarboek]e voor 1928.
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Simons advies uit te brengen over het opbouwen van een soortgelijk
agentennet a1s

t
de sociaal-democratische uitgeverij voorbereidde. In

de jaren dertig zou opnieuw een ws-medewerker in dienst van De
Arbeiderspers treden. Sociaal-democraten van hun kant boden de
WB hun diensten aan. Th. van der Waerden vertaalde Rathenau
voor de WB, Rudolf Kuyper Damde redactie van de Bibliotheek voor
Socia Ie en Bedrijjswetenschappen op zich. In ]925 was A. H.
Gerhard betrokken bij de sticbting van de Wereldbibliotheek-Ver-
eeniging, en twee jaar later zette IVxo-voonnan Piet Voogd in Boe-
kennieuws uiteen wat het ws-fonds allemaal te bieden had aan ar-
beiders. Het eerste Gedenkboek van de WB bij het tienjarig bestaan
kreeg in Het Volk een zeer positieve recensie, waarbij lovende
woorden over de WB werden geuit.' In 1917 vermeldt Ontwikkeling
onder de catalogi die ze gratis aan haar lezers ter beschikking stelt
ook de Loopmare en bet Nieuwsje van de Maatschappij voor Goede
en Goedkoope lectuur, 'wier uitgaven wij met bijzonderen aandrang
in de belangstelling onzer lezers aanbevelen.' 4 We zagen dat in het
Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan tal van prominente leden van
SDAPen NVV aan het woord kwamen om de betekenis van de WB voor
de arbeidersklasse te onderstrepen. Ook het eredoctoraat van Leo
Simons en zijn heengaan in 1932 waren aanleiding tot betuigingen
van waardering en lof aan het adres van de WB.

We plaatsen voorts Van Dooms vergelijking van de fondsen van
de twee uitgeverijen in het perspectief van bun voorgeschiedenis.
Van Doom raamt bet aantal leverbare titels van Ontwikkeling op
eenvijfde van die van de WB. Een taxatie die van een te grote be-
scbeidenheid getuigt: de totale titelproduktie van Ontwikkeling ligt
sinds haar oprichting aanmerkelijk hoger. De WB heeft ruim tien
jaar voorsprong, en het ligt voor de hand dat zij op een groter fonds
kan bogen. Maar Ontwikkeling heeft sinds de start in 1916 gemid-
deld 20% meer titels uitgebracht dan de WB. Ontwikkeling publi-
ceert in de periode 1925-1930 jaarlijks zelfs tweemaal zoveel nieuwe
titels als Simons' uitgeverij. In 1930 telt bet ws-fonds zo'n 950 titels
en heeft de sociaal-democratische uitgeverij met een kleine 600 uit-
gaven haar achterstand behoorlijk ingelopen. Waar het bedrijfs-
verrnogen van Ontwikkeling in de tienduizenden, en dat van de WB

in de bonderdduizenden guldens wordt uitgedrukt, slaagt de sociaal-
democratiscbe uitgeverij er niettemin in om in de jaren twintig haar
omzet herhaaldelijk te verdubbelen en het verschil met de wn-omzet
gestaag te verkleinen. De lacunes in bet AP-cijfermateriaal op dit
punt laten geen precieze omzetvergelijking voor de jaren dertig toe.
Uit de cijfers in de Tabellen 8 en 16 zou men echter kunnen op-
maken dat de uitgeverijen elkaar aan het begin van de jaren dertig
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in verkoopaantallen zeer dicht genaderd zijn. Ook wat de top-
oplagen van individuele bestsellers aangaat doet de boekenafdeling
van De Arbeiderspers niet meer onder voor de WB.Met het werven
van vaste abonnees op haar Algemeene Roman Bibliotheek van Ont-
wikkeling (xasoj-reeks ten slotte zal ze succesvoller zijn dan de WB
met haar laarabonnementen WB-NB ooit geweest is. We kwamen
echter in het voorgaande 66k tot de conclusie dat de verkoopresul-
taten van beide ondernemingen hun beperkingen hebben, indien ze
gemeten worden' naar de totale omvang van hun potentiele publiek
of naar de aanvankelijke doelstellingen.

Welke kanttekeningen zijn er te plaatsen bij de ontwikkeling van
de beide fondsen in de jaren twintig? De koerscorrectie van de
Wereldbibliotheek na de Eerste Wereldoorlog impliceert, dat ze
haar titelproduktie vermindert in dat fondssegment, waarin ze het
meest van Ontwikkeling verschilt: het overwicht van het fictieseg-
ment als geheel neemt af; de uitgave van oudere fictie en van de
klassieken van de wereldliteratuur wordt getemperd. Ontwikkeling
daarentegen breidt vanaf I923-24 haar aanbod van moderne Neder-
landstalige en vertaalde fictie uit. Dit naar elkaar toegroeien van
beide fondsen zal in de jaren dertig een vervolg krijgen. In hoofd-
stuk II werd vastgesteld dat de WBhet stagnerende aanbod bij het
verhalend proza van levende Nederlandstalige auteurs compen-
seerde met vertaalde moderne fietie, deels uit kleinere en exotisehe
taalgebieden. De soeiaal-kritisehe romans hieronder (van Viksten,
Jarnefelt, de 'Duitsche Jack London' Lohndorff, Tokoenaga,
Istrati) doen sterk den ken aan het type werken, dat de soeiaal-de-
mocratisehe uitgeverij in haar ARBo-reeksbrengt. Evenals de ARBO-
redaetie put ook de WB uit het werk van jonge Sowjet-auteurs
(Ehrenburg, Sjolochow, Iwanow). De Arbeiderspers breidt juist het
non-fictiesegment uit met titels op het terre in van gezondheid, huis-
houden en vrije tijd en komt dieht bij het aanbod dat de WBeerder
met haar Volksbibliotheek en haar Handboekjes had gebraeht. Met
de populair-wetenschappelijke titels in de Nieuwe Internationale Bi-
bliotheek treedt De Arbeiderspers in het voetspoor van de Ency-
clopaedie van de WereldbibLiotheek. In de tweede he 1ftvan de jaren
dertig brengt de AP bovendien voor het eerst enkele letterkundige
klassieken: werk van Multatuli en Van Lennep, Dickens, Hugo en
Balzac (overigens allen auteurs die ook in het we-fonds voor-
komen).

Gaan we na welke auteurs in beide fondsen voorkomen, dan blij-
ken dit naast de laatstgenoemde vijf klassieken nog zeventien schrij-
vers en sehrijfsters te zijn. Onder hen zijn de moderne buitenlandse
auteurs Alexander Kielland, Maxim Gorki, H. G. Wells, Jack Lon-
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don, Upton Sinclair, Thomas Mann en Andreas Latzko. Drie Ne-
derlandse levende fictie-auteurs hebben werk aan beide fondsen
afgestaan: N. van Hiehtum, Nellie van Kol en Cees de Dood. In het
non-fictiesegment hebben zeven auteurs (R. Casimir, E.J. van Det,
A. H. Gerhard, Joh. Sehaake, ds. G. Horreus de Haas, Otto van
Tussenbroek en Frank van der Goes) bij beide uitgeverijen titels
ondergebraeht. Gelet op de vele honderden auteurs in de beide
fondslijsten lijkt deze overlapping sleehts gering. In enkele gevallen
laat zich een iets geprononceerder coneurrentie tussen beide uit-
geverijen vermoeden. Van Upton Sinclairs The Jungle (oorspr.
1906) publieeert de WBal in 1907 een vertaling die zeer sueeesvol zal
zijn, maar ze slaagt er niet in om enige andere titel van deze schrij-
ver te verwerven, terwijl Ontwikkeling/De Arbeiderspers in later
jaren negen titels van deze sehrijver brengt. In de jaren twintig en
dertig versehijnt om en om bij de WB en bij Ontwikkeling/De Ar-
beiderspers het werk van Andreas Latzko, die in beide fondsen een
substantieel oeuvre zal opbouwen. De eoneurrentieverhouding tus-
sen be ide uitgeverijen heeft nog een andere dimensie. We wezen in
het voorgaande op het volledig ontbreken van enig werk van de
eerste generatie Nederlandse sociaal-democratische prozaschrijvers
en diehters in het Ontwikkeling/xr-fonds. Opmerkelijk is nu, dat
een aantal van deze auteurs weI in het we-fonds is vertegenwoor-
digd. We zagen hierboven dat niet aIleen Het Volk-joumalist Kees
van Bruggen een oeuvre van betekenis bij de WB opbouwt, maar dat
de uitgeverij bovendien werk van Henriette Roland Holst en
Samuel Bonn brengt. De grote blikvanger is echter Herman Heijer-
mans, die met elf titels als soeiaal-democratisch auteur prominent
aanwezig is in het we-fonds; daamaast is er het omvangrijke oeuvre
van de 'fellow-traveller' Is. Querido. Bovendien had de WB het aan-
gedurfd om (in I9II-12) in drie delen Marx' Kapitaal (deel I) in de
vertaling van Frank van der Goes uit te brengen. Hiermee verseheen
voor het eerst een wetenschappelijk verantwoorde, Nederlandse uit-
gave van de klassieke tekst van het socialisme bij uitstek. In de
eoncurrentiestrijd om sociaal-democratische auteurs die de SDAP-

uitgeverij vanaf 1916 zou leveren, is de WB voor Ontwikkeling niet
de grootste opponent (dat zijn eerder Brusse, Van Dishoeck en Em.
Querido). De uitgeverij slaagt er eehter niet in, enige van de ge-
noemde sociaal-democratische auteurs van de WB los re weken .
Het is echter vooral op het punt van de verspreidiag van boeken

dat de WB en Ontwikkeling in de loop van de jaren twintig elkaars
eoneurrenten bij uitstek worden, een concurrentie die in de jaren
dertig zal voortduren. Van Doom constateert in zijn nota dat
van aIle collega-uitgevers de WB de enige is, die er 'principieel een
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systeem van maakt' om het publiek dat het natuurlijke werkterrein
van Ontwikkeling vormt, te bereiken. 5

Het voorgaande overzicht van de geschiedenis van de WBliet zien,
hoe de sociaal-democratische achterban geleidelijk een essentieel
werkterrein voor Simons' uitgeverij werd: door de samenwerking
met de Centrale Commissies voor Arbeidersontwikkeling; met de in
de sociaal-democratische pers veelvuldig geadverteerde Arbeiders-
jaarreeksen; door de inschakeling van prominente SDAP-ersbij de
propaganda voor ws-uitgaven; en vanaf 1925 in het bijzonder door
de wa-boekententoonstellingen, die in overleg met 1VAOen VARA-
afdelingen en drankbestrijdingsorganisaties werden opgezet. Het
ws-voorstel tot samenwerking met Van Dooms uitgeverij, dat de
aanleiding tot diens nota vormt, is een logisch vervolg op deze ont-
wikkeling en onderstreept eens te meer Simons' bedoelingen. Niet
aIleen richten beide uitgeverijen zich op nieuwe lezers, Diet alleen
doen ze dat beide zowel via de reguliere boekhandel als via nieuwe
kanalen; ook de kringen waarin ze dat nieuwe lezerspubliek zoeken,
vallen in de loop van de jaren twintig steeds meer samen.

Een vergelijking van de twee uitgeverijen krijgt extra relief wan-
neer we terugkeren naar de probleemstelling van deze studie: de
vraag, in hoeverre de beide uitgeverijen binnen het kader van hun
doelstelling culturele en economische continuiteit realiseerden.
Analyse van de fondsen bracht aan het licht, welke (duurzame)
accenten de beide uitgeverijen in hun aanbod aanbrachten. In het
geval van de Wereldbibliotheek wees het onderzoek uit, dat deze
uitgeverij econornische continuiteit nastreefde steunend op drie pij-
lers: ten eerste de oudere Nederlandstalige klassieke fictiewerken
(Wolff/Deken, Multatuli, De Genestet, De Schoolmeester, Vondel),
die vooral op scholen werden gebruikt; ten tweede de modeme
Nederlandstalige fictie van levende auteurs (Scharten-Antink, Claes,
Van Suchtelen e.a.), overwegend verkocht via de reguliere boek-
handel; ten derde de Abonnementen Naar Vrije Keuze, de voor-
deelkeuzen uit het oude fonds die vooral via de ws-tentoonstellin-
gen een arbeiderspubliek bereikten. In het geval van Ontwikkeling
wees fondsonderzoek uit, dat zij het verlies op de partij-uitgaven
trachtte te compenseren met vertaald modern verhalend proza in
serievorm op abonnement, en dat zij vanaf de tweede helft van de
jaren twintig steeds meer succes boekte met haar ARBo-reeks.Door-
slaggevende factor voor dat succes bleek het netwerk van eigen
winkels en agenten. De vorming van dit netwerk werd weer verge-
makkelijkt door de organisatorische structuur van de sociaal-demo-
cratie. Die kende al uit de tijd van de Brochurenhandel de traditie
om de plaatselijke afdelingen in te schakelen bij de verkiezings-
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propaganda en bij de verspreiding van brochures en vlugschriften.
Ten behoeve van de partijkrant Het Yolk en de regionale bladen
was, parallel aan de partijstructuur, een uitgebreid netwerk van
talrijke plaatselijke agenten en colporteurs opgebouwd. Na de ver-
smelting van Het Yolk met Ontwikkeling in I923-24, trachtten Van
Doorn en Masereeuw rut agentennet rechtstreeks voor de boeken-
verspreiding te benutten. Een essentiele voorwaarde voor het succes
van het net achtte Van Doom het feit, dat door de omzetvergrotin-
gen in de jaren twintig steeds meer vertegenwoordigers van hun
agentschap hun beroep konden maken. De uitgeverij trachtte de
kwaliteit van haar agentennet voortdurend te verbeteren door regel-
matige contacten met en controle op de agenten, garandeerde hun
een redelijke provisie en legde vast, dat aIle verkopen in een be-
paald gebied via de plaatselijke vertegenwoordigers liepen. Volgens
Van Doorn gaf dit beginsel in het bijzonder aan het agentennet een
gezonde economische basis. Het is deze opzet, in combinatie met de
koppeling aan de Rode Familie, die aan de sociaal-democratische
uitgeverij in vergelijking met de Wereldbibliotheek 'veel doeltref-
fender en veel duurzamer middelen' voor de boekenverspreiding
verschaft." Uiteindelijk is dan ook de zorg om de stabiele econo-
mische grondslag van zijn agentennet voor Van Doom de doorslag-
gevende reden om het ws-voorstel tot samenwerking af te wijzen. In
het ws-plan zouden immers de agenten worden gepasseerd bij de
verkoop van Ontwikkeling-titels (en ook titels van de WB), en zou-
den de winsten uit die verkoop de WB toevallen. De ondergraving
van de economische grondslag van het sociaal-democratische distri-
butienet zou de boekenverspreiding weer terugbrengen tot de twij-
felachtige basis van vrijwilligheid en incidentele initiatieven. En de
geschiedenis van het distributiebeleid van de WB had juist de tekort-
komingen daarvan uitgewezen.
Vrijblijvende aansporingen in de beginjaren aan de lezers (in de

Correspondentiebladen, De Ploeg en de Loopmare), noch de oproep
voor de zogenoemde leeskringen hadden veel effect gesorteerd. De
organisatie voor 'flinke, beschaafde jonge vrouwen' (het idee uit
19IO) was er nooit gekomen. We zagen hoe Lakmaker de afhanke-
lijkheid van vrijwillige inzet en incidentele, individuele sympathie
voor het ws-werk als de zwakke plek had aangemerkt in de WB-

contacten met de arbeidersorganisaties. De oproepen voor Boek-
liefhebbers (1921 - 1923) en Boekenconsuls (1923), alsook de aanspo-
ringen gericht tot individuele Wereldbibliotheek-Vereeniging-Ieden
(vanaf 1925) om voor de WB te werven, hadden evenmin geholpen.
Ook Ontwikkeling van haar kant had slechte ervaringen met distri-
butievormen die op de vrijwillige inzet van de lezers waren geba-



seerd. De Vereeniging voor Boekenvrienden (1924), waarvan de
ondersteunende propaganda taken sterk doen denken aan de opzet
van de Wereldbibliotheek-Vereeniging van een jaar later, sterft na
korte tijd een zachte dood. Indien Ontwikkeling zou ingaan op het
ws-voorstel tot gezamenlijke bewerking van de rvxo-afdelingen,
door de leiding van het Instituut geratificeerd, zou de WB op haar
beurt de voordelen plukken van de sociaal-democratische organisa-
tiestructuur en een duurzaam en economisch interessant werkterrein
rijker zijn. Het is opmerkelijk dat Van Doom de dreigende econo-
mische uitholling van zijn agentennet tot hoofdargument maakt om
het ws-voorstel te verwerpen, en volstrekt niet rept van enige ideo-
logische of politieke bezwaren. Zijn overwegingen vinden gehoor
bij de Raad van Beheer van Ontwikkeling. Wanneer kort daama de
grote NY De Arbeiderspers een feit wordt, zetten de Wereldbiblio-
theek en de boekenafdeling van de AP hun inspanningen langs ge-
scheiden wegen voort.

In dit licht is het interessant nog eens te kijken naar de fonds-
delen, waar de economische continuiteit van de twee uitgeverijen op
steunde. De conclusie dringt zich op, dat er een relatie is te leggen
tussen de beschikbare distributiekanalen en de wijze waarop afzon-
derlijke fondsdelen aan die continuiteit kunnen bijdragen. Ontwik-
keling/ AP verschaft zich blijvend toegang tot een publiek van
nieuwe arbeiderslezers via haar agentennet, dat de regelmatige afzet
van ettelijke tienduizenden exemplaren van titels mogelijk maakt.
De Wereldbibliotheek ontbeert een distributiekanaal van een verge-
lijkbare omvang, sociale spreiding en duurzaamheid. Dit noopt de
WB te meer niet alles op een kaart te zetten. Onze bevinding dat het
ws-fonds in economisch opzicht op drie pijlers rust (Nederlands-
talige klassieken voor het onderwijs, modem Nederlandstalig ver-
halend proza en de via de ws-tentoonstellingen gesleten oud fonds-
selecties), ondersteunt deze concIusie.

2 LESSEN VOOR HET UITGEVERIJONDERZOEK

Het vertrekpunt van dit onderzoek lag bij de vraag naar het functio-
neren van de uitgeverij als culturele institutie. Een verkenning van
de literatuursociologische en kunstsociologische literatuur wees uit,
dat er rond het functioneren van culturele instituties wel allerlei
vragen zijn opgeworpen, maar dat de uitgeverij als voorwerp van
studie nog een braakliggend terrein vormde. Om tot een uitwerking
van de vraagstelling voor het onderzoek te komen maakten we ver-
volgens een rondgang door een Iiteratuurbestand, waarin de uit-
geverij vanuit verschillende invalshoeken werd belicht: essays over
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de taken van de uitgeverij, uitgeversbiografieen en uitgeverijge-
schiedenissen. Dit leverde op vier punten conclusies op met betrek-
king tot de onderzoeksvragen. Na ons onderzoek van de twee uit-
geverijen in kwestie is bet nu ecbter mogelijk een volgende stap te
zetten en ook tot conclusies te komen met betrekking tot de onder-
zoeksresultaten op deze vier punten.
Het eerste punt betrof de eigen hoedanigheid van de individuele

uitgeverij, zoals die in een fondsprofiel tot uitdrukking zou komen.
Onze analyse van de titelproduktie van beide uitgeverijen laat zien,
dat men inderdaad sceptisch kan staan tegenover een enkelvoudige
formulering van een programma van een uitgeverij of van een pro-
fiel dat een fonds zou vertonen. Studie van de samenstelling van de
fondsen en van de diverse typen auteursoeuvre wees uit, dat een
uitgeverijfonds uit zeer uiteenlopende bestanddelen is opgebouwd
en steeds in beweging is. Dit noopt niet aIleen tot wantrouwen je-
gens al te simpele definities van een profiel, het bevestigt ook ooze
eerdere reserves om de zogenoemde geestelijke bouding van de
uitgever als een betrouwbare toetssteen voor de fondskeuze op te
vatten. Een omvattende analyse van een titelbestand, waarin uiteen-
lopende factoren zijn betrokken, levert zoveel nuances op in het
beeld van een fonds, dat men in het algemeen voorzicbtiger wordt.
Voorzichtiger in het vertrouwen op de overwegingen, waaraan de
uitgeverijleiding zelf gewicht zegt te bechten, maar ook voorzichti-
ger jegens een eendimensionale voorstelling van de doelstellingen
van een uitgeverij.
Wat waren de bevindingen omtrent de opstelling van de uitgeve-

rijen bi j het vormen en propageren van hun fonds? De voorgaande
hoofdstukken leverden uitvoerige aanwijzingen dat men daadwer-
kelijk actief aan fondsvorming deed. Aan het streven naar conti-
nuiteit in overeenstemming met de doelstelling van de uitgeverij
bleken twee aspecten te zitten, het vraagstuk van de acquisitie (hoe
komen we aan grondstoffen ofte weI manuscripten) en dat van de
afzet (hoe slijten we onze boeken). De duurzaambeid van diverse
accenten in bet fonds wijst erop, dat men niet met aIle winden
meewaait of, hoofdzakelijk van externe krachten afhankeJijk, een
zigzagkoers vaart. Minder dan op een voortdurend laverende zeil-
boot (om in scheepstermen te blijven) lijken de uitgeverijen op
mammoettankers, die hun koerswijzigingen geleidelijk, maar wel
doelbewust laten verlopen. Het streven naar continuiteit blijkt niet
aileen uit de duurzame accentuering naar boeksoorten in de fond-
sen. Het blijkt ook uit de mix die de fondsen vertoonden (ouder/
recent werk, titels van debutanten/gevestigden, van huis-/gast-
auteurs), uit de bantering van de serie-formule en uit het aanleggen



van auteursoeuvres. De uitgeverijen trachten niet alleen grote en
langlopende auteursoeuvres op te bouwen, ze pogen tevens nieuwe
auteurs te vinden en auteurs met grote oeuvres exclusief aan zich te
binden. De fondsanalyses laten iets zien van de zeer extensieve
inspanningen die uitgeverijen zich hierbij moeten getroosten. Over
een aantal decennia gezien gaan de uitgeverijen relaties aan met
vele honderden auteurs, voor wie zij een of enkele uitgaven rea-
Iiseren. In dit verband is te denken aan de karakteristiek van Rei-
nold Kuipers, die ieder uitgeversarchief deels als een 'graftombe'
bestempelde.? Van de onafzienbare rij namen die ook de fondslijs-
ten van de Wereldbibliotheek en Ontwikkeling/De Arbeiderspers
vult, levert slechts een handjevol auteurs de uitgeverij grotere en
langer lopende oeuvres op; het aantal auteurs dat de uitgeverijen
exclusief aan zich weten te binden, is nog geringer. De meeste
auteurs weten zich niet met een oeuvre van betekenis in de fonds-
lijsten te handhaven en (op een enkele uitzondering na) evenmin de
blijvende aandacht van de kritiek en het publiek vast te houden. De
smalle basis van grote auteursoeuvres en eigen auteursoeuvres
treedt daarmee aan het licht als een probleem voor zowel de WB als
Ontwikkeling/ AP. Voor ons was dit aanleiding nader te bezien hoe
de uitgeverijen soelaas zochten voor deze moeilijkheid.

De voorgaande hoofdstukken wezen uit, dat de beide uitgeverijen
zich niet aIleen bij de vorming van hun fonds actief en sturend
opstelden. Ze trachtten tevens de receptie van hun aanbod bij an-
dere instituties en bij het publiek positief te beinvloeden, en de
afzetkanalen voor hun boeken te verbeteren. Wat de beinvloeding
van de beeldvorming betreft springen vooral de wn-inspanningen in
het oog. Op grote schaal stuurt de WB recensie-exemplaren rond, ze
tracht positieve recensies uit te lokken, zoekt medestanders onder
verschillende gezindten, gunstige kritieken worden omstandig rond-
gebazuind, grote namen worden geworven voor allerlei nevenactivi-
teiten die ze ontplooit. In het eerste hoofdstuk werden twee extreme
visies over de positie van de uitgeverij in het culturele produktie-
proces tegenover elkaar geplaatst. Aan de ene kant is er de idealis-
tische visie, die aan de uitgeverij vooral een dienende functie toe-
kent, culturele overwegingen een hoofdrol toedenkt en de uitgeverij
opvat als een doorgeefluik van immanente artistieke waarden. Aan
de andere kant is er de meer realistische of, zo men wil, cynische
visie, volgens welke een uitgeverij uit haar culturele produkt vooral
economisch voordeel wil halen. Het hier uitgevoerde onderzoek
maakt het mogelijk, het niveau van een louter abstracte discussie
over culturele dan wei economische factoren die bepalend zouden
zijn, te overstijgen.
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Deze studie heeft twee verschillende vormen van interne subsidie-
ring Iaten zien, die aanleiding geven het denken in eenvoudige op-
posities tussen uitgeefoverwegingen ais de bovengenoemde, aan-
merkelijk te nuanceren. De uitgeverijen volgen de signalen van de
markt, maar houden tegelijk hun oorspronkelijke doelstellingen in
het oog. Men is zeker niet blind voor de economische implicaties
van het fondsbeleid en voor de afzetkansen, wat de doorgeefluik-
these relativeert. Maar er ontstaat evenmin een totale concentratie
op succesvolle titels of segmenten onder het afvoeren van verlies-
gevende uitgaven, wat de economische visie relativeert. De uitge-
voerde fondsanalyse maakt het tevens mogeli jk iets te zeggen over
de, vaak benadrukte, rol van het toeval in het beleid. Ook de WB en
Ontwikkeling/ AP hebben natuurlijk met het toeval van doen. Zo
werd Simons bij de start van zijn onderneming volkomen verrast
door het verkoopsucces van Sara Burgerhart (zes drukken in tien
jaar), een succes dat tal van volgende uitgaven mogelijk maakte. Al
kunnen de uitgeverijen de rol van bet toeval niet uitbannen, er zijn
weI aanwijzingen dat ze op verschillende manieren die rol onder
controle tracbten te houden. De eerder beschreven pogingen om
diversiteit in het fonds te scheppen zijn daar voorbeelden van: men
combineert bekende oude met onbekende nieuwe titels, gevestigde
(kiassieke/vertaaIde) auteurs met beginnende auteurs. Ook in de
series van de beide uitgeveri jen is de strategie herkenbaar om gere-
puteerde auteurs (bij voorbeeld Couperus in de Nieuwe Romans van
de WB) als locomotief (vgl. de in hoofdstuk I besproken opvatting
van Rectanus) voor minder bekende titels te laten fungeren. De
uitgeverijen zetten niet alles op een kaart, maar leveren een naar
boeksoort divers fonds, waarin ieder iets van zijn gading vindt. Ook
de regeimatige dosering van debuten geeft een aanwijzing dat men
voortdurend vooruit denkt, niet gaat zitten wachten tot nieuwe sue-
cesvolle auteurs zich vanzelf aandienen, maar zelf voorzover moge-
lijk enige greep op de toekomstige ontwikkelingen tracht te krijgen.
Deze voorbeelden van de wijze waarop de uitgeverijen de rol van

het toeval tracbten te beperken door risicospreiding, raken aan bet
derde en vierde punt van ooze vraagstelling: bet paradoxale begrip
kwaliteitscriterium en de rol van economiscbe overwegingen in uit-
geefbeslissingen. Het kwaliteitscriterium wordt door be ide uitgeve-
rijen naar voren gebracbt (de 'Goede Lectuur' van de Maatscbappij,
de 'booge cultureele taak' van Ontwikkeling, bet 'boog litterair ge-
halte' dat de AP in het vooruitzicbt stelt)." Maar de fondsanalyse
wijst uit, dat beide uitgeverijen (de WB voorop) zich niet aileen op
hun eigen oordeel verlaten. De bovengenoemde combinaties van
het bekende met het nieuwe, het gevestigde met bet onbekende, van
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het klassieke met het vernieuwende, wijzen erop dat men ook voor
elders uitgesproken kwaliteitsoordelen oog houdt en blijvend plaats
inruimt voor wat op gezag van anderen het predikaat culturele kwa-
liteit he eft gekregen. We constateerden bovendien merkwaardig sta-
biele proporties in de entree van debutanten ten opzicbte van
auteurs die bij andere uitgeverijen al een oeuvre hadden opge-
bouwd. Dit doet vermoeden, dat men over langere tijd een bepaalde
minimumruimte in het fonds reserveert voor auteurs met grote
oeuvres en voor gevestigde reputaties, die de culturele waardering
van de buitenwacht (de literaire kritiek en de lezers) voor het fonds
als geheel kunnen verhogen.
Het streven naar risicospreiding was ook in economiscb opzicbt te

bespeuren in de beide fondsen. Niet aIleen trachten de uitgeverijen
van jaar tot jaar in bun fondslijst verscbillende ijzers in bet vuur te
houden en het economisch draagvlak breder te maken dan een indi-
viduele succesauteur of bestseller. Ook met het constant doseren
van debutanten kijkt men in economiscb opzicht naar de toekomst.
Voor het veilig stellen van de economische continuiteit is men ten
slotte niet aIleen aan de acquisitiekant actief, maar ook aan de af-
zetkant, door voortdurende pogingen tot afzetverboging en klan-
tenbinding (met de serie-formule, bet auteursoeuvre en de uniforme
vormgeving). Uit de vormen van interne subsidiering die we in de
twee fondsen aantroffen bleek dat de uitgeverijen daarbij de vraag
van de lezers op gedifferentieerde wijze honoreerden. Deze bevin-
dingen relativeren te meer bet zwart-wit-onderscheid van Kurt
Wolff en Bourdieu (zie hoofdstuk I) tussen bet culture Ie en het
economische motief, en maken het tot een twijfelachtig criterium
betreffende de oppositie tussen fondsen. Wat de oppositie binnen
fondsen (tussen uiteenlopende fondsdelen) aangaat, gaf de fonds-
analyse aanwijzingen, dat de verhouding tussen economiscbe en
andersoortige overwegingen genuanceerd ligt. Onderzoek naar de
relatie tussen het economische gewicbt van titels en het ontstaan van
auteursoeuvres, en naar de relatie tussen het economiscbe gewicht
van uiteenlopende fondsbestanddelen en bun selectieve krirnp en
groei, wees uit hoe essentieel het is dat men bet gesegmenteerde
karakter van een uitgeverijfonds in bet oog houdt. Binnen de onder-
scheiden segmenten verloopt zowel de aangroei (acquisitie en
oeuvre-opbouw) als de afzet onder verschillende voorwaarden,
waardoor ieder segment en elk deel daarvan afzonderlijk een speci-
fieke bijdiagc lcvcrt aan de totale doelstelling van de uitgeveri].



3 DE RELATIE VAN DE UITGEVERIJ MET ANDERE LITERAIRE
INSTITUTIES

In het eerste hoofdstuk constateerden we dat bet onderzoek naar
Iiteraire instituties en hun onderlinge verhoudingen nog in de kin-
derschoenen staat. Hieromtrent zijn in het verleden meer vragen
opgeworpen dan in het bestek van dit onderzoek beantwoord kun-
nen worden. We willen ter afsluiting toch een poging doen om, in
het verlengde van de bevindingen, enkele aspecten van de relatie
van de uitgeverij met andere instituties nader te bezien. In welke zin
kan het onderhavige onderzoek meer zicht geven op de verhoudin-
gen tussen uitgeverijen onderling? Ten aanzien van de concurren-
tieverhoudingen tussen uitgeverijen is in hedendaagse beschouwin-
gen vaak de uitspraak te vinden, dat het onder serieuze uitgeverijen
als zeer ongepast wordt gezien om elkaars auteurs weg te kapen.
Ons onderzoek bracht echter aan het licht dat bij deze twee uitgeve-
rijen en in dit tijdvak het grensverkeer van auteurs tussen uiteen-
lopende fondsen zeer substantieel was. Naarmate dit in de loop van
de analyse duidelijk werd, rees de vraag hoe dit te plaatsen. Is
auteurstrouw aan een uitgeverij vooral een naoorlogs fenomeen, en
vertoonden schrijvers en schrijfsters voor 1940 veel minder honk-
vastheid?
Er werd een onderzoekje gedaan betreffende tien vooroorlogse

auteurs met grote oeuvres, die werk uitgaven bij de WB en tot de
literaire canon zijn doorgedrongen (o.a. Willem Kloos, Herman
Heijermans, Louis Couperus, Top Naeff, Aart van der Leeuw).
Deze kleine steekproef wees uit, dat deze auteurs in de regel nogal
wat (soms zelfs meer dan tien) verschillende uitgevers hadden. Maar
in vri jwel aIle gevallen publiceerde een uitgever het leeuwedeel van
het betreffende auteursoeuvre, en brachten andere fondsen slechts
een beperkt deel (soms maar een titel) uit. Van een zekere concur-
rentie tussen de 'hoofduitgever' van een auteur en coUega-uitgevers
die voor titels van dezelfde auteur in de markt waren, bleek dus al
sprake te zijn. Maar in de bovengenoemde steekproef kwam ook de
'grosze Untreue' (Kurt Wolff) menigmaal voor, wanneer auteurs in
de loop der jaren van 'hoofduitgever' veranderden. Zo ging Coupe-
rus van Beijers naar Veen, De Meester van Van Dishoeck naar
Querido, Van Schendel van Versluijs naar Meulenboff en Nijgh &
Van Ditmar, Marie Koenen van Paul Brand naar Het Spectrum. In
hoofdstuk II en III zagen we dat concurrentie in deze zin zich ook
rond de fondsen van de Wereldbibliotheek en Ontwikkeling/De Ar-
beiderspers bleek voor te doen. Beide uitgeverijen verloren echter
veel vaker auteurs (ook grote auteurs) dan dat ze auteurs van andere



uitgeverijen aan hun eigen fondsen wisten te binden. Het onderzoek
leverde een aantal concrete voorbeelden van problemen die de uit-
geverijen in concurrentie met andere uitgeverijen moesten oplos-
sen, bij voorbeeld de werving van debutanten, die gezien de experi-
menten met de romanprijsvragen en de inschakeling van de lezers-
sympathisanten bij de speurtocht naar talent nogal wat moeilijk-
heden opleverde. Ook moesten auteurs worden begeleid, om na een
debuut tot een tweede en derde publikabele titel te komen (een
drempel die klaarblijkelijk voor veeI auteurs moeilijk was te over-
schrijden). En ten slotte moesten auteurs worden vastgehouden,
zodat de materiele en immateriele investeringen in een auteur op
lange termijn voor de eigen ondememing vruchten zouden af-
werpen.
In het verleden is door uitgevers zelf gewezen op het verschijnsel

van de opkomst en neergang van literaire uitgeverijen. De positie
van een uitgeverij ligt niet vast; ze kan zowel qua culture le status als
qua economische positie in opmars zijn dan weI door anderen wor-
den verdrongen. Wim Schouten noemde een aantal Nederlandse
uitgeverijen die aan het begin van de twintigste eeuw van grote
betekenis waren, maar daama hun positie kwijtraakten: de fondsen
van W. L. & J. Brusse, C. A. 1. van Dishoeck, P. N. van Kampen,
A. A. M. Stols en L.1. Veen." Ons onderzoek werpt meer licht op de
factoren die in de onderlinge verhoudingen tussen uitgeverijen be-
palend zijn. Geconcludeerd kan worden, dat het exclusief verwer-
yen van een groep langlopende auteursoeuvres (Bourdieus 'ecurie')
een wezenlijke voorwaarde is voor de continuiteit van een fonds.
Deze conclusie maakt de mate waarin uitgevers dit probleem oplos-
sen, tot een belangrijke toetssteen voor het rijzen en dalen van
fondsen in het uitgeverslandschap naar culturele status en naar eco-
nomische positie. Ons onderzoek heeft ook duidelijk gemaakt dat
de opbouw van een eigen auteursstal bovendien een diachroon
aspect heeft. Men moet steeds opnieuw debutanten aantrekken,
auteurs opkweken en hun vertrek naar andere fondsen voorkomen.
Vemieuwing en verjonging van het uitgeversfonds (in de zin van
Grasset) is een belangrijke voorwaarde voor de continuiteit, en
daarmee een tweede toetssteen voor de mate waarin diverse uit-
geverijen hun bestaan op langere termijn veilig stellen. Ons onder-
zoek heeft ook in dit opzicht een scherper beeld opgeleverd van de
aard van de concurrentie tussen uitgeverijen en enige criteria ter
vergelijking aangedragen.
Geeft dit onderzoek aanleiding tot meer algemene conclusies over

de verhouding tussen uitgeverij en boekhandel? De WB, die ook in
deze zin het spits afbijt, beijvert zich in haar beginjaren voor een



brede toe gang tot de boekhandel en een goede verstandhouding met
de branche-organisatie. Vanaf de beginjaren ziet men echter in, dat
voor de grote stap voorwaarts in de sociale spreiding van het boek
aanvullende kanalen nodig zijn. De geschiedenis van de WB laat zien
hoe de leiding voortdurend naar deze kanalen op zoek is, maar ook
hoe moeilijk het blijkt om ze te vinden. De WB is in sommige perio-
den meer op de boekhandel aangewezen en in andere minder, maar
is er nooit helemaal onafhankelijk van. Een goede verstandhouding
met de boekhandel blijft daarom noodzakelijk. Blijkens uitlatingen
van de directie is die boekhandel vooral van wezenlijk belang voor
de afzet van het nieuwe boek, in het bijzonder het nieuwe Neder-
landstalige fictiewerk. De langlopende en ook economisch belang-
rijke auteursoeuvres die de uitgeverij in dit fondssegment aanlegt en
overwegend via de boekhandel slijt, wijzen op een geslaagde vorm
van klantenbinding. De bevindingen van het ws-onderzoek gaan
niet alleen in de richting van een bevestiging van Tielebier-Langen-
scheidts hypothesen over de vraag naar nieuwe titels vanuit de
'Lesergemeinde' (zie hoofdstuk I). Het materiaal ondersteunt ook
(gezien de constante stroom herdrukken in de omvangrijke Neder-
landstalige fietie-oeuvres) diens stelling, dat een vast publiek een
gunstig effect heeft op de vraag naar oudere titels in een oeuvre.
Indien het hier om een vaststelling van een meer algemeen karak-

ter gaat, zou zij nog een specifieke karakteristiek aan bet licht
brengen van de uitgeverij die van de boekhandel afhankelijk is: een
en ander zou namelijk betekenen dat voor een dergelijke uitgeverij
exc1usieve en langlopende auteursoeuvres in de eoncurrentiestrijd
met andere uitgeverijen niet aileen bij de acquisitie van fundamen-
tee Ibelang zijn, maar dat ze ook noodzakelijk zijn om het boekhan-
delskanaal ten volle te benutten. Het afwijkende karakter van het
Ontwikkeling/ AP-fictie-aanbod levert argumenten voor deze stel-
ling. We zagen dat in het economische zwaartepunt van dit aanbod,
de ARBo-reeks, het auteursoeuvre als bindmiddel een veel minder
prominente rol speelde. In deze abonnementenreeks wordt de klan-
tenbinding veeleer bereikt door de continuiteit van het versprei-
dingsnet, met andere woorden: doordat de AP-agent elke twee
maanden met een nieuwe titel op de stoep staat.
Laat het onderzoek conc1usies toe met betrekking tot de relatie

tussen uitgeverij en literaire kritiek? We zagen dat met name de
Wereldbibliotheek zich inspant om haar titels onder de aandacht
van critici te brengen en er een positief oordeel over uit te lokken.
Ook tracht men literaire critici op verschillende manieren aan zich te
verplichten, bij voorbeeld door het uitbrengen van gebundelde kri-
tieken in boekvorm (van Jaarsma, Is. Querido, Scharten en Van



Campen) of van letterkundige beschouwingen of geschiedenissen
van hun hand (Verwey, Kenis, Van Leeuwen, Poort, Annie Salo-
mons). Daarnaast betrekt de uitgeverij critici bij nevenactiviteiten,
zoals huldigingen en herdenkingen. Indien het oordeel van een lite-
rair criticus enigszins positief uitvalt, maakt de uitgeverij er in haar
werving intensief gebruik van door middel van citaten in fondscata-
logi en reclamemateriaal, met de naam van de krant of het tijdschrift
van herkomst, en, indien bekend, de naam van de criticus erbij. In
hoofdstuk 1werd gerefereerd aan de opvatting, dat de literaire kri-
tiek in dag- en weekbladen te zien is als een selectiemoment in de
vorming van een literaire canon, een moment dat voorafgaat aan de
essayistische en academische literatuurkritiek en voor een eerste
ordening en waardering van de letterkundige produktie zorgt. Daar-
naast vermeldden we de onderzoeksbevinding, dat de literaire kri-
tiek in het bijzonder aandacht heeft voor die auteurs die al meerdere
titels hebben uitgebracht, dus bij uitstek de oeuvre-auteurs voIgt.
Nu was het betreffende onderzoek gebaseerd op materiaal uit de
periode 1975-1980. We kunnen er daarom niet zonder meer een
algemeen geldende regel in zien, die al in de eerste decennia van de
twintigste eeuw bestond. Opmerkelijk is echter weI, dat Neder-
landse proza-auteurs uit het Interbellum die een plaats in de literaire
canon veroveren, bij uitstek oeuvre-auteurs zijn. De spaarzame uit-
zonderingen (bij voorbeeld Nescio) doen niets af aan de constate-
ring, dat het vrijwel steeds auteurs betreft met grote tot zeer grote
oeuvres. Dit geldt ook voor de tien auteurs uit ooze bovengenoemde
kleine steekproef. In dit licht zijn de bevindingen uit vooral het
ws-onderzoek interessant over de factoren die de vorming van grote
fictie-auteursoeuvres beinvloeden, We wezen er op dat de uitgeverij
grote, langlopende auteursoeuvres nodig heeft om het boekhandels-
kanaal maximaal te kunnen benutten. De ws-fondsanalyse liet
echter zien dat in het economisch dragende segment in het bijzonder
die auteurs een oeuvre konden aanleggen, die individuele sellers en
bestsellers aan het fonds leverden. Auteurs die dit niet deden,
kwamen meestal niet verder dan twee of drie titels of hielden het
slechts bij een individuele uitgave. Ook hier rijst de vraag of het gaat
om een verschijnsel dat een omvattender geldigheid heeft dan aIleen
het geval van de Wereldbibliotheek, en dat dus ook een meer alge-
mene relatie zou impliceren tussen economische factoren en keuzen
van de litera ire kritiek. Een en ander lOU tevens inhouden dat de
literatuurbeschouwing bij het bestuderen van het proces van canon-
vorming de invloed van economische factoren ten onrechte heeft
veronachtzaamd.
Welke conclusies zijn er ten slotte te trekken in zake de relatie



tussen uitgeverij en lezers? In boofdstuk I passeerden enkele uit-
spraken van uitgevers en onderzoekers de revue, waarin nogal wat
scepsis doorklonk over de kennis die boekenlezers bebben van bet
aanbod van uitgeverijen. De invloed van bet bandelsmerk van de
uitgeverij als klantenbindende factor werd gering geaebt, al sloegen
sommigen de kennis onder lezers van series iets boger aan. Tiele-
bier-Langenscheidt eonstateerde, dat de door bem bestudeerde uit-
geverijen hun inspanningen tot bet uitdragen van het handelsmerk
eoneentreerden op de litera ire kritiek en op de boekhandel. In ons
onderzoek bleek met name de WB deze methode toe te passen (bij
voorbeeld met speciale circulaires en folders voor de boekbandel).
Maar zowel WB als Ontwikkeling/ AP riebtten zich ook recbtstreeks
tot de lezers. De WB traehtte bij de lezers een club-idee te bevor-
deren; zij deed een beroep op de lezers bij het uitdragen van bet
wn-ideaal, bij bet werven van meer abonnees en bij het rekruteren
van nieuw auteurstalent. Bovendien waren er de inspanningen om
de WB, ter ondersebeiding van de reguliere uitgeverijen, als een
insteling voor volksontwikkeling op idee Ie grondslag te afficberen.
In haar jaarverslagen wees de direetie op bet essentiele belang van
een ruim budget voor reclame en propaganda, omdat deze een voor-
waarde vormden voor bet bereiken van de beoogde doelgroep van
nieuwe lezers. Aan het feit dat Ontwikkeling/ AP niet de reclame-
inspanningen doen die de WB verricbt, is de omstandigheid niet
vreemd dat de sociaal-democratische uitgeveri j in baar agentennet
de 'veel doeltreffender en veel duurzamer rniddelen' (Van Doom)
heeft gevonden om haar publiek te bereiken. In bet reclamemate-
riaal en de tijdsehriften van de WB wordt de naam Wereldbiblio-
theek de lezers voortdurend voorgehouden als een verzamelbegrip
voor de veelheid van taken die ze zieh stelt. Niet alleen is zij uit-
geefster van boeken en tijdsehriften, maar ook is ze hoedster van de
geestelijke cultuur van het Nederlandse Yolk, levert ze een aanvul-
ling op bet binnen- en buitenseboolse onderwi js en werkt ze samen
met insteIIingen voor volwassenenvorrning. 10

De WB gaat in de breedte van baar taakopvatting en in haar recht-
streeks appel aan de lezers veel verder dan de reguliere uitgeverijen.
Zij maakt zieh ook in dit opzieht enigszins tot een buitenbeentje in
vergelijking met de meeste andere uitgeverijen die zicb voor het
uitdragen van hun fonds en bet creeren van een handelsmerk veel-
eer rich ten op de literaire instituties die een bemiddelende rol spelen
tussen uitgeverij en lezers. De lezers hebben missehien weinig oog
voor het handelsmerk als distinetief binnen het totale boeken-
aanbod, maar de literaire kritiek en de boekhandel bebben dat wel.
Zij maken een seleetie en leggen een bepaalde titelkeuze aan de

286



lezers voor. De uitgeverij die een nieuw lezerspubliek wit bereiken
dat de boekhandel bezoekt noch de Iiteraire kritiek volgt, zal door
het gemis van deze intermediairs haar naamsbekendheid bij, de le-
zers zelf moeten vestigen, wit ze duurzaam succes hebben.
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English Summary

This book reports on an investigation into the pre-war history of two
Dutch publishing houses, i.e. 'Maatschappij voor Goede en Goed-
koope Lectuur/Wereldbibliotheek' (Society for the distribution of
good and inexpensive literature/World Library), founded in Am-
sterdam in 1905, and 'Ontwikkeling' (literally 'Development') ,
founded in 1916 on behalf of the Dutch Social Democratic Workers
Party (SDAP).
Both companies saw it as their aim to spread quality books (both

fiction and non-fiction) among the working classes and the people in
general by publishing titles at a low price and by bringing them
within their reach through well-organized distribution. What in-
spired the two Dutch companies were such foreign examples as
'Everyman's Library' in Great Britain or the 'Bucherkreis' and later
on the 'Buchergilde Gutenberg' in Germany.
This book scrutinizes the ways both publishing houses tried to

achieve their aims by comparing their objectives, their publishing
lists and their subsequent distribution policies. Moreover, this study
contains a theoretical reflection of a more general character on the
nature of publishing houses and on possible research approaches to
this subject.

Chapter 1 opens with a concise overview of recent discussions in
the study of literature on the disputed status of hermeneutic text
analysis and of the view (which is steadily gaining ground) that the
study of literature should both revise its methodological approach
and extend or change its objects. For a number of researchers, this
has resulted in a rapprochement between, on the one hand, the
study of literature and, on the other, the social sciences and the
empirical sociology of art; for others, it has resulted in a raised
interest in the institutions which operate in the field of art and
literature. Theorists like Pierre Bourdieu claim that the role these
institutions play in building opinions on works of art and literature,
in setting cultural standards and in indicating how these works
should be perceived and evaluated, is much more crucial than has
been recognized so far. In the field of literature this has been said to



apply also to what have been called 'literary institutions' such as
publishing houses, literary criticism, academic scholarship, the book
trade, public libraries, book clubs and the teaching of literature in
schools. Our review of the research into literary institutions which
has been carried out so far reveals, however, that only few of these
inquiries concerned publishing houses or the relationships between
these and other literary institutions.
Existing studies on twentieth-century publishing houses prove to

be of a rather superficial and anecdotal nature, and a critical attitude
to the publisher or the company in question or a scrutiny of their
fundamental problems is mostly lacking.
To obtain a more precise view of how a publishing house works

and where it encounters its main problems, a body of (auto)bio-
graphical studies and essays by a number of French, British, Ger-
man, Swiss and Dutch publishers and editors has been examined for
the present study. Attention has been paid to four aspects in parti-
cular: the terms in which the singular nature, the 'uniqueness' of a
publishing house and its list are usually described; how publishers
and editors view the position of the publishing company in literary
production as a whole; the criteria that are said to be applied for the
selection of manuscripts, and the economic conditions which influ-
ence a publishing house's policies. Our evaluation of publishers' and
editors' views on these matters induces a certain scepticism towards
their eloquently formulated, but often rather vague and partly con-
tradictory statements. It leads to the conclusion that research into a
publishing house should be more empirically based, that it should
try clearly to define its central problems and that an analysis of a
house's entire list should be part of it.
A number of studies from the past in the field of business history

have provided examples of how an investigation of a commercial
enterprise can be structured. In this vein our study examines the
formal organization of the houses as business enterprises (Chapters
II and III open with this), the ways in which they attract the financial
means that are needed, their recruitment policies, the way in which
raw materials (including manuscripts) to start production are ob-
tained, the ways in which they distribute and sell their books, and
the relationships they build with their partners in the book trade.
Many publishers and editors, however, have indicated the particular
character of a publishing house as a market enterprise by stressing
the fact that a publishing house's most important objective is not to
gain a maximum profit within the shortest possible time, but to
reach a long-term continuity which secures its existence over the
years. Well-known publishers like Stanley Unwin, Peter Suhrkamp,



Kurt Wolff, Gaston Gallimard and Edmond Buchet underline the
importance of attracting a substantial number of prolific authors to
one's list and of keeping them there for a longer period. As a second
condition for a publishing house's continuity the need has been men-
tioned (by Bernard Grasset among others) of an ongoing renewal of
the list by constantly finding new authors who in the long run can
take over when the middle and older generation have stopped sub-
mitting new manuscripts. If the above mentioned views are correct,
this would make desirable a certain mix in a list of different types of
oeuvres (small and big ones, by beginning and established, young
and old authors, exclusively tied to the house or only occasionally
published). In our study these views have been used to elaborate our
analysis of the two companies in question. With the aid of a com-
puter, their lists (numbering 1333and 1070 titles resp.) were ana-
lyzed with respect to the different types of books they contained
over the years: fiction and non-fiction (divided into a number of
subcategories); books originally written in Dutch and works trans-
lated from various languages. The analysis not only shows which
types of books were most prominent on the lists, but also indicates in
what way the houses' publishing policies changed over the years.
With regard to different types of oeuvres on the lists, it appears

that both companies did indeed try to tie a certain number of
authors to their houses by enabling them to build larger oeuvres
over the years. Moreover, our analysis reveals relatively stable pro-
portions of different types of oeuvres (in the above mentioned
meanings), which suggests that the creation and maintenance of a
certain mix for reasons of the houses' cultural and economic conti-
nuity is part of the publishers' policies. The 'Wereldbibliotheek'
publishing house was most successful in building a group of ex-
clusive, prolific, and popular authors, but appears to have had diffi-
culties in finding proper ways to secure the readership is was aiming
at. Its efforts to cooperate with other institutions such as public
libraries, institutions for adult education and trade unions in order
to reach this goal, all met with only limited success. The analysis of
the list of the social democratic publishing company 'Ontwikkeling'
shows that its major task was to publish and spread election pro-
paganda material and writings of prominent party members.
During the twenties, however, fiction literature gained a more

important position on the list. The house had difficulty attracting a
large enough number of Dutch authors who continuously produced
manuscripts and who could be kept on the list for a longer time. As
an alternative to this, 'Ontwikkeling' creates a modern fiction series
consisting mostly of works by foreign writers (among whom there



were such authors as Upton Sinclair, B. Traven, Henri Poulaille,
Ignazio Silone, Patrick MacGill and Alexander Kielland). The read-
ers who subscribed to the series received about six titles a year at a
discount. The series was distributed through the local represent-
atives of the social democratic daily newspapers throughout the
country, which provided the publishing house with a reliable and
economically solid retail network. In this way a permanent link was
created with a considerable number of working-class readers, so that
the series was a success. A comparison of the total sales of the two
publishing houses, however, reveals that even though they both
succeeded in selling many tens of thousands of copies of their indivi-
dual books, their overall sales results were limited when compared
with the total size of the labour movement, let alone with the total
number of potential working-class readers.
Finally in the last chapter some conclusions are drawn with

respect to the relation between publishing houses and other literary
institutions, literary criticism being one ofthem.
The results of our analysis suggest that especially in modern fic-

tion economic factors play an important role in the development of
large oeuvres. As literary criticism seems to focus especially on pro-
lific authors with substantial oeuvres, this would imply that in the
past these economic circumstances have been unjustly neglected by
literary critics.
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Bijlage I: De 66 best verkochte titels uit
het we-fonds 1905-1939

Meer dan 15.000 exemplaren:

EmestClaes Kobeke 1933
Ed. Coenraads Fakkeldragers 1923
Charles Dickens Een kerstlied in proza 1905
L. Falconer De geheimzinnige gouvernante 1909
G. van Hulzen Getrouwd 1905
Karl Marx Het Kapitaal d/. I 1911
M. W. Pijnappel De tuberculose en hare bestrijding 1915
Is. Querido De lordaan II 1914
Is. Querido De Jordaan III 1924
H. Roland Holst De opstandelingen 19IO
C. Scharten/M. Antink De nar uit de Maremmen d/. I 1927
EmestZahn Levensstrijd 19Q8
EmestZahn Menschen 1909
I.Zangwill Het groote geheim van Bow 1909

Meer dan 16.000:

Carry van Bruggen Het huisje aan de sloot 1921
De Schoolmeester Gedichten van den Schoolmeester 19Q8
Nico van Suchtelen Demonen 1920
Carry van Bruggen De verlatene 19IO
Annie Salomons Herinneringen van een onafhankelijke

vrouw 1915
Willem Schiirmann De violiers 1912
J. A. Simons-Mees De veroveraar 19Q6
Joost van den Vondel Gijsbreght van Aemstel 1912
Jakob Wassermann Hetganzenmanneqe 1929
EmestZahn Clari-Marie 19II

Meer dan 18.000:

A. G. L. Bosboom-
Toussaint Majoor Frans 19II

E. J. Potgieter Liedekens van Bontekoe 19Q8
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M. Scharten-Antink Sprotje dl. I 11)06
Herman Teirlinck Het ivoren aapje 1909
L. Tolstoy Iwan de dwaas en andere vertellingen 11)06
R. Casimir Uit de ontwikkelingsgeschiedenis van het

menschelijk denken (1 en II) 1908
E. J. Potgieter Jan, Jannetje en hun jongste kind 1908
Is. Querido De Iordaan 1 1912
Nico van Suchtelen Eva's jeugd 1925
EmestZahn Het gezin van Lukas Hochstraszer 1909

Meer dan 20.000:

W. von Goethe Faust. In Nederlandsche verzen dl. 1 19II
R.L. Stevenson Het zonderlinge geval van Dr. Jekyll

en den heer Hyde 1913
L. Tolstoy Kaukasische vertellingen 1908
L. Tolstoy De kozakken 1908
EmestZahn Onderstroom 1909
Johan de Meester De zonde in het deftige dorp 1912
Nico van Suchtelen Quia Absurdum 1910
Jacob Wassermann Christiaan Wahnschaffe 1925

Meer dan 22.000:

C. Scharten/M. Antink Een huis vol mensch en 1908
C. Scharten/M. Antink Het leven van Francesco Campana dl. 11 1924
C. Scharten/M. Antink Het leven van Francesco Campana dl. III 1925
J. Starcke De sexueele opvoeding onzer jeugd 1913
Joost van den Vondel Adam in ballingschap 1908
John Galsworthy De Freelands 1920
Albert Verwey Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche

dichtkunst 1905
Henri van Booven Tropenwee 19IO
W. H. Idzerda Handboekje der practische fotografie 1916

Meer dan 25.000:

Kees van Bruggen Het verstoorde mierennest 1916
A. van Gogh-Kaulbach Maeder 1909
Samuel Falkland
(= H. Heijerrnans) Kleine vertelsels 11)06

M.Scharten-Antink Sprotje dl. I-I1-lIl 1919



Meer dan 30.000:

Andreas Latzko Menschen in den oorlog 1911
Bernard Kellerman Dedwaas 1911
E. Wolff/A. Deken Sara Burgerhart 19O5
Upton Sinclair De wildernis 1907
C. Scharten/M. Antink Het geluk hangt als een druiventrosch 1919

Meer dan 40.000:

Multatuli Vorstenschool 1907
C. Scharten/M. Antink Het [even van Francesco Campana dl. I 1924
P. A. de Genestet Complete gedichten 19IO

Meer dan 4S.000:

Nico van Suchtelen De stille lach 1916

Meer dan 87.000:

Ernest Claes De Witte (Ned. en Vlaamse editie) 1920

Meer dan 94.000:

Multatuli Max Havelaar 1907



Bijlage II: Lijst van uitgaven in de
ARBo-reeks 1926- 1939

Pierre Benoit
George A. Birmingham
Odette Keun
Patrick MacGill
Frank Norris

1927

Schalom Asch
Vicki Baum
George A. Birmingham
Alexander Kielland
Patrick MacGill
Upton Sinclair
Clara Vie big

Jeppe Aakjaer
E. en M. Haldeman-Julius
Alexander Kielland
H.H. Knibbs
Jonas Lie
Arie Pleysier

Ralph Fox
Ed. en Ju1. de Goncourt
Tjeerd Paasman
Arie Pleysier
R. L. Stevenson

1930

Laurids Bruun

De put van Jacob
Het standbeeld van de generaal
Prins Tariel. Een verhaal uit Georgie
Kinderen der ellende
McTeaque. Een verhaal uit San Francisco

Eenpogrom
Veemgericht
Wildzang
Arbeiders
De timmerman van Orra
Jimmie Higgins
Hartstocht

Dienstbaarheid
Een onvruchtbaar [even
Fortuna
RooieJack
Niobe
De roemrijke avonturen van Leen Wouters

Heksenketel
Germinie. De roman van een dienstmeisje
De tocht door het donker
Leen Wouters op de kweekschool
Een broederveete

Een merkwaardige nacht



Carmel Haden Guest
Paul Kenis
H.H. Knibbs
Liam O'Flaherty

1931
Helen Grace Carlisle
Vicente Blasco Ibanez
Rene Maran
A. Newjerow
B. Traven
Mary Heaton Vorse
R. Thames Williamson

1932

Nikolai Bogdanov
Louis Colman
Sandor Kemeri
Andreas Latzko
Albert Londres
B. Traven
Theo Thijssen

1933
Josef Maria Frank
Leonhard Frank
Scott Nearing
Henri Poulaille
Robert Tressall
Ramon J. Sender

1934
Arie Pleysier
Simon Franke
Andre Baillon
B. Traven
Fritz Rosenfeld
Marguerite Audoux

1935
Irene Nemirovski
A.M. de Jong

Kinderen van de mist
De apostels van het nieuwe rijk
Temescal
De verklikker

Moederhart
De indringer
Djoema. De hond der wildernis
Het Landvan belofte
Het doodenschip
Staking
Taliak, zoon der aarde

Het eerste meisje
Gevelde boomen
Weg der smarten
De dag des oordeels
Uit het bagno ontsnapt
De witte roos
Het taaie ongerief(i.s.m. Van Dishoeck)

Marie Szameitat
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Goede en Goedkoope Lectuur, -beter bekend onder de naam
Wereldbibliotheek. Deze bracht klassieke werken uit de wereld-
literatuur in voor arbeiders betaalbare uitgaven. Bovendien was de
Wereldbibliotheek actief op een breed terrein van onder andere
nieuw verhalend proza, tonee\stukken, kinderboeken en populair-
wetenschappelijke werken.

In 1916 richtte ook de Sociaal Democratische Arbeiderspartij
(SOAP) haar eigen uitgeverij Ontwikkeling op. Ze begon met ver-
kiezingsbrochures en partij-uitgaven. Vanaf de jaren twintig kwa-
men daar dichtbundels, toneelstukken en romans voor de arbeiders
bij. In 1929 werd Ontwikkeling opgenomen in de boeken- en kran-
tenuitgeverij van de sociaal-dernocratie , De Arbeiderspers.

Wereldbibliotheek en De Arbeiderspers waren vindingrijk in het
bedenken van manieren om hun boeken bij het publiek te brengen
dat zij voor ogen hadden: de nieuwe lezers met een smaUe beurs.
Wat waren de overeenkomsten, wat de verschillen in de aanpak van
de Wereldbibliotheek en die van Ontwikkeling/De Arbeiderspers?
Hoe slaagden ze erin, hun fondsen een eigen gezicht en een solide
economische basis te geven? En lukte het ook echt om de honderd-
duizenden potentiele lezers te bereiken waarop ze mikten? Deze
vragen en andere worden in dit boek beantwoord op basis van nieuw
archiefonderzoek, waarbij vee I tot dusver onbekend materiaal
boven water kwam.

Dit boek laat zien dat modeme begrippen als leesbevordering,
boekpromotie en verticale cultuurspreiding in Nederland al een
lange voorgeschiedenis hebben, en stelt de opmerkelijke voortrek-
kersrol in het licht die de beide uitgeverijen in tal van opzichten
hebben gehad.

Frank de Glas studeerde Nederlands en literatuunveten chap. Hij
schreef dit boek als wetenschappelijk assistent aan de Subfaculteit
letteren van de Katholieke Hogeschool Tilburg/Ka olieke Univer-
siteit Brabant. Hij is momenteel als docent verbonden aan de Facul-
teit der Letteren van de Rijksuniversiteit Utrecht.
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