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'Welkom in 't leven' luidt het onderschrift bij de houtsnede naar een tekening
van Ch. Rochussens 'Premier Bouquet', afgedrukt in het eerste nummer van

Eigen Haard, dat januari I875 verscheen.
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'Het wordt tijd dat wij ons ontdoen van de vreemde voorstelling,
als zou alleen datgene wat een miniem decl van de totale bevolking leest

de moeite van bet bespreken waard zijn:

Godfried Bomans'

Woord vooraf

Het schrijven van een proefschrift vormt de afsluiting van een academische
studie. Ik had de keuze er een te schrijven over een onderwerp Uit de neerlan-
distiek ofde bestuurskunde. Het thema van dit boek is echter noch aan de ene
noch aan de andere discipline ontleend. Het is de fascinatie voor geyllustreerde
tijdschriften die mij leidde naar prof. dr. Joan Hemels.

Een promovendus extra muros is verstoken van het kritisch commentaar van
vakcollega's; daarom is het kritisch commentaar van de promotores van on-
schatbare waarde gebleken. Ik dank de hoogleraren Hemels en Verdaasdonk
voor hun raadgevingen; in het bijzonder prof. dr. Hugo Verdaasdonk. Ik denk
met veel genoegen terug aan de gesprekken die wij hadden in zijn kamer met
uitzicht op een feeeriek verlichte Herengracht te Amsterdam. Zonder zijn hulp
zou het proefschrift in deze vorm niet zijn verschenen. Ik dank Tom Stam voor
zijn ondersteuning bij het verwerken van de gegevens door middel van de com-
puter.

Egmond-binnen, december 2002
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'Tijden en personen bebben dit met elkaar gemeen, dat men,
bun dagelijkscben arbeid halfacbteloos voorbijgaande,
maar bun werk overziende wanneer zij been zijn,
soms versteld staat over betgeen zij

voortgebracbt bebben:

A.C. Kruseman '

Inleiding

'Welkom in 't leven' luidt het onderschrift bij de houtsnede naar een tekening
van Ch. Rochussens' 'Premier Bouquet', afgedrukt in het eerste nummer van
Eigen Haard, dat begin I875 verscheen. Het motto slaat op de blijdschap waar-

mee de oude tuinman het kind van zijn meester begroet, als de nakomeling hem
voor het eerst bezoekt. Het drukt in dit geval uiteraard de wens van de redactie
van Eigen Haard uit dat het nieuwe tijdschrift positief door het publiek zal
worden ontvangen. 'We mogen echter niet meer vragen dan een plaatsje naast
de andere', stelt de redactie bescheiden. Toch pretendeert ze meer. Ze schrijft dat
ze van plan is met Eigen Haardeen blad op de markt te brengen, dat door zijn

geringe prijs in ieder huisgezin gelezen zal worden.3 'Wij willen trachten een
Hollandsch familieblad van de beste soort in het leven te roepen en in het leven
te houden', aldus de redactie in haar 'Woord vooraf' in I875·+ De titel van dit
proefschrift, ontleend aan het onderschrift bij de houtsnede naar een tekening
van Rochussen, geeft in het licht van de dubbele betekenis van het onderschrift
aanleiding idealen te veronderstellen.

Een nieuw blad zag het levenslicht, maar het verschijnen ervan kan ook
worden opgevat als een'welkom in het leven' voor die groepen in de toenmalige
Nederlandse samenleving, die tot dan toe van informatie verstoken waren ge-
bleven, met name op het gebied van kunst, literatuur, techniek en wetenschap.
Het was immers de bedoeling van de redactie kennis onder grote groepen Ie

ri

verspreiden. Volgens de redactie zelf in haar 'Woord voorat   is er echter ook

sprake van een persoonlijk belang om met Eigen Haard op de markt te komen:
Kruseman koesterde reeds lang de wens een geillustreerd weekblad op de markt
te brengen, dat de wetenschappelijke verworvenheden van zijn dagen onder een
groot publiek zou verspreiden. Dat had hij ook getracht te doen met het tijd-
schrift'Kennis en Kunst', waarin hij informatie over kunst en wetenschap onder
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de aandacht van zijn publiek had gebracht. Grote bekendheid had Kruseman
zich als uitgever reeds verworven met publicaties als het 'Album der Natuur',
'De Landbouw- en Nijverheidsbibliotheek', 'De Kamerbibliotheek', 'De Prak-
tische Volksalmanak' en de tijdschriften 'De Aarde en haar Volken' en 'Kennis
en Kunst'. Zijn verdienste was het door deze uitgaven een bijdrage te hebben
geleverd aan het toegankelijk maken van ontwikkelingen op het gebied van
kunst en wetenschap voor een groot publiek.6 Het slagen van de onderneming
met Eigen Haard kan als een van Krusemans laatste uitgeverswensen worden
gezien. Eigen Haardwas een publiekstijdschrift van het type dat halverwege het
midden van de negentiende eeuw in Nederland ontstond. Het waren wekelijks
oftweewekelijks verschijnende, betaalbare familiebladen, gericht op de huise-

lijke kring.' Ze waren gevuld met een keur aan artikelen op hetgebied van kunst,
wetenschap en literatuur, afgewisseld door portretten van grootheden die hun
sporen op deze terreinen hadden verdiend.

In januari I875 verscheen Eigen Haard. De exacte verschijningsdatum staat

niet op het voorblad vermeld. Volgens G.W. Ovink verscheen het eerste num-
mer in december I874· Hij schrijft: 'Eigen Heard dat in I875 verscheen, juister:
in december I874 (···)'·8 Het door Ovink genoemde nummer is door ons echter
in de archieven in Haarlem en Amsterdam niet teruggevonden.  Zelf zegr de
redactie van het blad in het 'Woord vooraf' over het verschijnen van het eerste
nummer dat Eigen Haard een van die bladen is die zich tegen I januari I875

komen melden. In de administratie van Kruseman die zich in het archiefvan de

Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels in Amsterdam

bevindt, is een rekening aangetroffen die de kosten voor het drukken van Eigen

Haard over de periode januari 1875 tot en met december I875 verantwoordt.

Mogelijk duidt Ovink op een proefdrukdie wij, in de archieven en bibliotheken
niet hebben kunnen terug vinden.9

De opkomst van geillustreerde bladen

De geillustreerde pers speelde een bescheiden'° rol in de Nederlandse samenle-
ving, totdat in de tweede helft van de negentiende eeuw de grote familiebladen
ofillustraties doorbraken." Tot I869 hadden de geillustreerde tijdschriften maar
een gering succes gekend en waren de oplagen beperkt gebleven. In het buiten-
land realiseerden bladen als 'Gartenlaube' reeds grote oplagen. De Nederlandse

uitgevers gebruikten die buitenlandse periodieken als inspiratiebron en voor-
I 2beeld voor hun eigen geYllustreerde uitgaven.

Als verklaring voor de grote populariteit van geillustreerde tijdschriften in de
tweede helft van de vorige eeuw, kan volgens Hemels niet alleen het afschaffen
van het dagbladzegel in I869 gelden.u Andere factoren en actoren hebben daar-

bij eveneens een belangrijke rol gespeeld. Welke rol speelde de uitgever bijvoor-
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beeld2 Kruseman bracht Eigen Haard op de markt, nadat hij van het succes en
de opvoedkundige waarde van overeenkomstige buitenlandse geyllustreerde
tijdschriften overtuigd was geraakt.

Jan Romein noemt als voorwaarden voor het ontstaan van een massapers de
aanwezigheid van kapitaal, techniek en uiteraard een groot publiek. 4 Hij wijst
crop dat het succes van de populaire pers parallelloopt met de ontwikkeling van
de grafische industrie." Deze maakte gebruik van nieuwe druktechnieken'6 en
snellere persen voor massaproductie. Door die ontwikkelingen werd het de
uitgevers mogelijk gemaakt grote oplagen te drukken. Bovendien wijst Romein
op het aannemen van wetten die het onderwijs nader regelden, waardoor het
analfabetisme werd reruggedrongen en grote groepen een betere scholing kre-
gen.'7 Het gaat hierbij om groepen die onder andere het potentieel voor bladen
als Eigen Haardzouden gaan vormen. Wanneer Romein echter over de popu-
laire pers spreekt, doelt hij op de krant. Naar zijn mening hebben in de Neder-
land omringende landen identieke factoren bij de opkomst van de krant als
informatiemedium een rol gespeeld. Hij schrijft: 'De ontwikkeling van de po-
pulaire  pers in Engeland verschilt niet wezenlij k van  die  op het vasteland  van

Europa. Ook hier de opeenhoping van grote kapitalen, onmisbaar voor de in-
stallatie van dure machines, wier gestadige verbetering ze gestadig duurder
maakten. Ook hier een massa, die als gevolg van de leerplicht (...) geleidelijk aan
had leren lezen (...). 'i8

Ovink stelt in navolging van Romein dat voor de opkomst van geillustreerde
tijdschriften vanafhet midden van de negentiende eeuw socialeen economische
factoren van belang zijn geweest. Hij schrijft: 'In ons land was de tijd in socio-
logisch en economisch opzicht wel rijp geworden voor een sterke ontwikkeling
van het perswezen. De ondernemingslust en de welvaart namen in de vijftiger
en zestiger jaren [van de negentiende eeuw] snel toe; er groeide een lezerspubliek
dat een uitbreiding, verfraaiing en versnelling van de illustratie rendabel kon
maken. Er lagen voor een uitgever mogelijkheden op een terrein dat noch door
de dagbladen, (...) noch door de populaire geografische en biologische werken
werd bestreken."9 Hemels noemt industrialisatie en emancipatie in de tweede
helft van de vorige eeuw als factoren voor het succes van de geillustreerde pers.
Hij stelt dat een blad als de 'Katholieke Illustratie' tezamen met concurrerende
uitgaven de opkomende middenklasse 'bedienden:° Romein, Hemels en
Ovink wijzen op sociaal-economische factoren die bij de opkomst van de (geil-
lustreerde) pers in de vorige eeuw een grote rol hebben gespeeld. Dat individue-
le ideele beweegredenen tezamen met commerciele motieven een rot kunnen
spelen bij het uitgeven van boeken en tijdschriften blijkt uit de uitspraak van
Kruseman in verband met romans. Hij schrijft: 'Bij de vele lectuur, die in de
romantiek aan de orde is en in den regel, helaas, het meeste geld oplevert, is het
voor ons lezend publiek een weldaad te achten, indien de uitgever zich erop
toelegt om den smaak te leiden en te geven wat goed in plaats van kwaad kan
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doen. Romans behooren nu eenmaal tot de boeken, waarnaar jongen en ouden
in hun velen, soms v661 te velen tijd de handen gretig uitstrekken. In veel gezin-

nen zijn ze dagelijksch brood. En dat dit brood gekruid kan zijn met vergifdat
bewijst het tal van schaamtelooze lectuur, die onverholen uit den vreemde hier
wordt binnengehaald en waarbij de ernst zich de oogen rood schaamt. Maar il
te vaak wordt een roman beschouwd als een onschuldige verpoozing, zelfs in het

huisgezin van den eerzamen, deftigen burger. Onschuldig, waar het oog van
iongeling en maagd gaat schitteren van onreinen gloed? Onschuldig waar zij in
verbeelding heengevoerd worden naar toestanden en idealen, waarvoor de

werkelijkheid geen plaats heeft2 Onschuldig, waar dromen worden gewekt, die
door het nuchtere leven worden weggeblazen en die ontevredenheid, teleurstel-

ling, bitterheid, zoo niet nog veel ergers achterlaten daar, waar zij gezonde,
opwekkende, stalende kracht moesten geven voor de iedereen wachtende prak-
tijk in huis en maatschappij  Toneel en roman kunnen medewerkers zijn aan

volksopvoeding in den besten en ruimsten zin - hoe vaak zenden ze verspestende

dampen over ons uit, opwalmende uit den poel van zinnelijkheid en logen! -
'2'Heeft de uitgever ook in dit opzicht geen invloed en verantwoordelijkheidi

Golden de maatschappelijke 'verantwoordelijkheden' zoals Kruseman ze als
uitgever hierboven formuleert ten aanzien van romans ook voor zijn geillus-
treerde bladen waarvan Eigen Haard ds laatste in I875 op de markt kwam2 De

publiekstijdschriften droegen volgens Ovink in belangrijke mate bij aan de
verspreiding van kennis van kunsten en wetenschappen onder een groot publiek
dat van die informatie tot dan toe verstoken was gebleven.22 Ovink stelt ten
aanzien van Eigen Haard dat het blad een grote opvoedkundige waarde heeft

gehad." Het kon volgens hem bogen op een eigen persoonlijkheid, een eigen

richting en een eigen atmosfeer. Hij schrijft: 'Onder Krusemans leiding, en na
enige jaren onder die van zijn compagnon dr. H.D. Tjeenk Willink, toonde het
een brede belangstelling, een ruimhartige waardering voor persoonlijke ver-
diensten, onafhankelijkheid van politieke of godsdienstige richting en een af-
keer van oppervlakkig effectbejag. Dat maakte het voor de bekwaamsten op
ieder gebied aantrekkelijk erin te publiceren'.'4 Tot de medewerkers van het
eerste uur behoren onder anderen auteurs als Hugo de Vries, C.H.D. Buys
Ballot, C.A.J.A. Oudemans, J.A. Alberdingk Thijm, A.L.G. Bosboom-Tous-

saint, J.J. Cremer en Allard Pierson.

Slechts drie jaar was Kruseman verantwoordelijk voor de uitgave van Eigen

Haard. In I878 deed hij de uitgeverij over aan Tjeenk Willink. Vijfjaar had hun
samenwerking geduurd. Op 29 november 1873 waren Kruseman en Tjeenk
Willink een vennootschap aangegaan; deze werd op I januari I878 ontbonden.

Bij het ontbinden van de vennootschap werd overeengekomen dat de uitgeverij
zou worden voorgezet onder de naam 'H.D. Tjeenk Willink voorheen Kruse-

man Tjeenk Willink'." Toen Kruseman op I 5 april I894 stierf, droeg Tjeenk
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Willink op zijn beurt de uitgaverechten van Eigen Haard een jaar later over aan
de Naamloze Vennootschap 'Het Tijdschrift Eigen Haard' te Amsterdam. Van
de daadwerkelijke overgang van de rechten zijn geen officiele stukken terugge-
vonden. Ook in het adresboek van I895 dat zich in het Gemeente Archiefvan
Amsterdam bevindt, komt de Naamloze Vennootschap 'Het Tijdschrift Eigen
Haard' te Amsterdam niet voor. Voor het eerst wordt de Naamloze Vennoot-
schap 'Het Tijdschrift Eigen Heard' te Amsterdam, als uitgever van Eigen Haard
genoemd in nummer 27 van de jaargang I895.,6

Eigen Haard onder een gunstig economisch gesternte

Tot I87O verkeerde Nederland in de periode van het vroegkapitalisme, aldus J.J.
Brugmans.*, De producent was tevreden met een winst die hem in staat stelde
in zijn levensonderhoud en dat van zijn familie te voorzien. Hij was niet driftig
op zoek naar nieuwe methoden om de productie aan te passen en evenmin was
hij uit op het ontsluiten van nieuwe afzetgebieden.'8 Fabrikanten hadden in
deze periode ruimschoots tijd beschikbaar voor liefhebberijen. Menig fabrikant
wijdde zich aan wat toen als het edelste tijdverdrijfwerd beschouwd: de dicht-
kunst.:, Een indicatie voor de stand van zaken op industrieel gebied in Neder-
land rond I850 geeft de povere Nederlandse bijdrage aan de Londense expositie
van ISSI. Daar was Nederland 'zoo ellendig vertegenwoordigd, dat iedere Ne-
derlander in het glazen paleis zijnen naam van Dutchman verloochende'.,9 Het
was trouwens een uitzondering als men zich als ondernemer in Nederland in die
dagen naar her buitenland begafom zich op de hoogte te stellen van de ontwik-
kelingen op industrieel gebied.1'

Rond I870 was er sprake van een ommekeer in de Nederlandse economie. De

producent was nu niet meer tevreden met de winst die hem slechts in staat stelde
in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Hij streefde voortdurend naar tech-
nische veranderingen, breidde zijn fabrieken uit en paste innovaties toe om zo
zijn winst te vergroten. Het genoemde tijdvak kan immers als het begin van een
industriele revolutie worden aangemerkt.'* Dat er in die jaren ingrijpende ver-
anderingen plaatsvonden, mag onder meer blijken uit het artikel 'Een kijkje in
Twente', dat Brugmans uit'The Economist' van I871 aanhaalt. Daarin wordt de
volgende vergelijking gemaakt tussen het jaar IBSI en I87I: 'Toen [in IBSI] geen
spoorwegen, nu wel; toen geen industrieel onderwijs, thans [in IS/I] een uitste-
kende school te Enschede; toen in hoofdzaak slechts fabricage van calicot en
madapolam, ti'lans vervaardiging van stoffen in de meest denkbare verscheiden-
heid. En niet in de laaiste plaats: de ondernemingsgeest, die in I857 en ook in
I860 nog afwezig was, bleek in I87I te zijn ontwaakt'.,3 Techniek en wetenschap
waren met rasse schreden vooruitgegaan. Deze verandering blijkt eveneens uit
de toename van het aantal naamloze vennootschappen in Nederland. In de
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periode van 1850 toI en met I851 werden slechts I37 naarnloze vennootschappen
voor de patentbelastingl# aangeslagen. In de periode van I860 tot en met 186I
was dit aantal al gestegen tot 254 en in de jaren I870 tot en met I87I was het reeds
opgelopen tot 456." Deden in de jaren vijftig van de negentiende eeuw enkele
buitenlanders en Nederlanders nog tevergeefs pogingen kredietbanken van de
grond te brengen,36 in de jaren zestig werden vooral met Frans en Duits kapitaal
in Amsterdam en Rotterdam dergelijke banken daadwerkelijk opgericht. Ze
maakten een sneller industrialisatieproces, een grotere productie en een voor-
spoediger commerciele expansie mogelijk.17 In IBBI werd de Twentsche Bank-
vereniging en twee jaar later de Rotterdamsche Bank opgerichI. Naar Engels
voorbeeld kwamen in die tijd ook de depositobanken op. Er was sprake van een
toename van investeringen en daarmee van een toenemende volkswelvaart.

Een apart fenomeen vormden de Nutsspaarbanken. Tegen het eind van het
jaar I85I telde de Maarschappij tot Nut van't Algemeen 95 spaarbanken. In I862
was dit aantal gestegen tot I 25. In 1863 kwamen twee kredietinstellingen in
bedrijf die zich de bevordering van handel, nijverheid en andere bestaansmid-
delen ten doel stelden. Deze instellingen, de Algemeene Maatschappij voor
Handel en Nijverheid en de Nederlandsche Crediet- en Depositobank, traden
stimulerend op bij de oprichting van ondernemingen.* Het postverkeer nam
toe. Het aantal brieven met port bedroeg in I848 nog slechts 6078 exemplaren.

In I870 was dat aantal opgelopen toI 33·796 stuks. Het aantal betaalde telegram-
men steeg van I30I in I852 naar I.837·762 in I870·19

De landbouwsector maakte een periode van bloei door. Door droogmaking
van plassen en meren vermeerderde de totale oppervlakte aan bouwland. De
droogmaking van de Haarlemmermeer leverde ongeveer I8ooo ha. bouwland
op. Vooral voor boeren was de periode van I850 tot en met I870 een gunstige tijd.
Nederland ontleende in de laatste decennia van de negentiende eeuw zijn be-
trekkelijke welvaart aan de export van agrarische producten, met name naar
Engeland. Geen andere staat in Europa voerde relatiefzoveel agrarische produc-
ten uit als Nederland.40

Het aantal vissersschepen nam in de periode van 1856 tot en met I87I toe van
I47 tot 200 en was in I880 zelfs gestegen tot 28I. In I856 vingen I47 schepen

246.000 haringen per schip. In I87I ging het om 433·000 haringen. Het gebruik
van zout steeg in die periode van vier miljoen tot acht miljoen kilo.+' Als gevolg
van het afschaffen van de Rijnvaarttollen in I868 werd het verkeer op de rivieren
vergemakkelijkt. De in I872 geopende Nieuwe Waterweg van Rotterdam naar
zee kon vrijwel onmiddellijk goede diensten bewijzen, want in Duitsland ont-
wikkelde zich na de oorlog van I870 een koortsachtige ondernemersgeest.42

Met de opkomst van de moderne industrie nam de vraag naar drukwerk tOe.
In I849 bedroeg het aantal werknemers in de grafische sector 4700; dir aantal
steeg tot ruim 22.Soo in I909. In I849 was 7,6 procent van de totale beroepsbe-
volking werkzaam in het grafisch bedrijf; in I909 was dat percentage opgelopen
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rot 3,I. Hiermee behoorde de grafische industrie tot de snelst groeiende sectoren
van de Nederlandse industrie. Alleen in de openbare nutsbedrijven, de tabaks-
nijverheid, de chemische nijverheid en fabrieken van bouwmaterialen gaf de
werkgelegenheid een grotere groei te zien.4,

Pershistorisch onderzoek

Hemels wijst in zijn artikel over tijdschriften als historische bron op de voor-
oordelen die bestaan omtrent publiekstijdschriften als object van wetenschap-
pelijk onderzoek. Hieronder dienen te worden gerekend de publiekstijdschrif-
ten die in de negentiende eeuw ontstonden en in het bijzonder de geYllustreerde
tijdschriften. Hij schrijft: 'De stereotiepe verrekening van de maatschappelijke
betekenis van publiekstijdschriften is 66n kant van de medaille, minachting van
degenen die de verdacht gemaakte bladen lezen is de andere kant van dezelfde
medaille. Een onbevangen gebruik van de publiekstijdschriften als bron voor
onderzoek wordt bemoeilijkt, als deze in brede kring niet op hun intrinsieke
waarde worden geschat'.44

Wetenschappelijk onderzoek naar en de gebruikmaking van publiekstijd-
schriften is vertraagd door de onderwaardering waarmee dit type tijdschriften
sinds jaar en dag heeft te kampen. Hemels vervolgt dan ook: 'De in het voor-
wetenschappelijke denken werkzame ideeen en vooroordelen met betrekking
tot publiekstijdschriften in het algemeen en bepaalde titelS in het bijzonder
kunnen vruchtbaar worden gemaakt, door ze om te zetten in probleemstellin-
gen voor empirisch wetenschappelijk onderzoek.'

Communicatieonderzoek

Na de Tweede Wereldoorlog diende zich in de communicatiewetenschap een
onderzoeksaanpak aan die zich onderscheidde van de tot dan toe gangbare
werkwijze.4' Tot de jaren vijftig van de vorige eeuw lag de nadruk bij onderzoek
op de zenderorganisatie. In de 'uses and gratification'- benadering kwam de
nadruk te liggen op de ontvanger.46 De centrale vraag was niet langer hoe de
media op de mensen inwerkten ofwat de media met de mensen deden, maar wat
bepaalde publieksgroepen aan de inhoud beleefden.

Tijdschriften, waaronder geillustreerde, verstrekken informatie. Ze stellen de
lezer in staat zich een mening te vormen over de behandelde onderwerpen. Deze
functie ligt op het niveau van de 'identiteit' van de lezer (waar sta ik, wat vind
ik?). Tijdschriften hebben ook een 'sociale functie', zowel wat betreft het kun-
nen praten over het aangebodene als wat betreft het 'behoren rot' de groep van
lezers van tijdschrift x. En tot slot bieden tijdschriften de lezer 'ontspanning'.
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Wil men van contemporaine tijdschriften het nutvoorde lezer te weten komen,
dan kan men naar de mening van de desbetreffende lezers vragen. Bij historische

tijdschriften ligt dat bepalen van het nut een stuk moeilijker, zeker voor die

perioden uit het verleden, waarvan geen lezers meer naar hun mening gevraagd
kunnen worden.

De commerciele haalbaarheid en het succes van een tijdschrift waren (en zijn

dat heden ten dage nog) afhankelijk van het beeld dat een redactie van haar

lezers had en heeft. Zijn de keuzes van de redactie niet te achterhalen, omdat de

redactionele archieven verloren zijn gegaan, dan kunnen ze toch nog aan de

hand van de bladformule zichtbaar worden gemaakt. De bladformule werd
immers door de redactie zelfontwikkeld en in haar tijdschrift gerealiseerd. Het

gaat er daarbij om vast te stellen welke bladformule de redactie hanteerde om

haar boodschap de lezer aan te bieden. Bij een dergelijk onderzoek vormt het

gepubliceerde materiaal het uitgangspunt. Daarbij kunnen de aantallen artike-

len in de gegeven rubrieken onder andere een indicatie geven van de belangrijk-
heid per rubriek,  naar de mening van de redactie of de uitgever.  In de onder-

zoeksaanpak voor Eigen Haardis uitgegaan van een actor die verantwoordelijk

is voor het laten verschijnen van het blad, de uitgever, maar ook van een actor

die verantwoordelijk is voor de inhoud en weI de redactie. Beide komen in

afzonderlijke delen aan de orde.

De doelstellingen van uitgever Kruseman met zijn blad zijn voor de redactie van

Eigen Haardaanleiding geweest een verklaring op te stellen op grond waarvan

redactionele doelen worden geformuleerd, die 'vertaald' worden in een bladfor-
mule. De bladformule bestaat uit de rubrieken, de inhoud ervan qua aantallen

artikelen en her percentage dat ze in de totale jaargang vertegenwoordigen.47 De

redactionele doelen manifesteren zich in de bladformule. We kunnen de levens-

cyclus van Eigen Haardindelen in perioden die zijn gebaseerd op momenten dat

een actor (de uitgever of de redactie) wijzigingen onderging. Daarnaast is het

van belang de redenen te achter halen die voor uitgever Kruseman van belang

zijngeweestommetEigen Haardopde markt te komen. Mutatis mutandis geldt
dat ook voor de redactieleden in de afzonderlijke redactieperioden. Deze ach-
tergrondinformatie over de redactieleden kan in combinatie met de inhoud van

het blad die uit de leggers wordt afgeleid, inzicht geven in de wijzigingen in de
redactionele doelen en dus in de bladformule. Door middel van het kwantifi-
ceren van gepubliceerde artikelen kan de bladformule in de vorm van grafieken
zichtbaar worden gemaakt.
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Ideeen. opvattingen. idealen. waarden, normen, etc.

\A Actor

A.C. Kruseman
1848 tot 1878 Plan
uitgeversbeleid doelen

motieven

Tijdschriften Boeken 4- Middelen

+
EIGEN HAARD

4
Actor: redactie Eigen Haard 4- Opvattingen, ideeen,

doelen

Redactioneel
beleid 4- Plan

4
Bladformule 4 Middel/beoogd effect

Rubriek A Rubriek B

Figuur I.  In deze figuur worden scbematiscb  de relatie tussen de uitgever,  de redac-
tionele doelen en de  bladformule van Eigen Heard weergegeven.

Uitgever Kruseman streefde met het op de markt brengen van Eigen Haard
doelen na die pasten binnen zijn uitgeversbeleid. Die doelen waren zowel van
materiele als ideele aard. Kruseman moest evenals iedere andere uitgever winst
maken, wilde zijn bedrij f niet failliet gaan. Naast dat materiele doel, had Kru-
seman ook ideele doelen, namelijk het verspreiden van kennis onder een groot
publiek. Deze materiele en ideele doelen werden door de redactie van Eigen
Haard'vertaald' in redactioneel beleid, uitmondend in een bladformule voor
Eigen Haard. Dit

redactionele beleid hield een nadere precisering in van zowel
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de materiele als ideele doelen van de uitgever. Randvoorwaarden als omvang van
het blad (aantal pagina's), de aard van het blad (een geillustreerd tijdschrift), de
prijs, de doelgroep en de onderwerpen gerelateerd aan de terreinen waarover
men artikelen wilde publiceren, bepaalden de redactionele doelstellingen. Deze
redactionele doelstellingen en de ideele doelstellingen van de uitgever kunnen
worden opgevat als effecten die de redactie door het aanbieden van artikelen in

Eigen Haardbij de lezer trachtte Ie bewerkstelligen. Bij effecten kan worden ge-

dacht aan kennis, inzicht, het verkrijgen van vaardigheden of het ontwikkelen
van een bepaalde smaak of visie bij de lezer.

Probleemstelling

Een tijdschrift als Eigen Haard dat een algemeen publiek wil informeren over

ontwikkelingen op uiteenlopende gebieden van wetenschap (techniek) en de
maatschappij, zal een bepaalde verdeling van bijdragen over rubrieken te zien
geven. Dit bepaalt (mede) de formule van het tijdschrift. In het geval van Eigen

Haard is deze formule goed te relateren aan oogmerken die de uitgever met de
publicatie had: 'beschaving' brengen door te informeren over wetenschappelij-

ke, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Aanvankelijk vertoont deze
formule een aanzienlijke stabiliteit; er zijn betrekkelijk geringe schommelingen

in de verdeling van bijdragen over de rubrieken. Ook de aard van de rubrieken
en het aantal zijn redelijk stabiel. Naarmate de tijd vordert nemen de schomme-
lingen in de formule echter sterk toe. Na I9IS is er reden om te concluderen dat
de formule van Eigen Haarddiepgaand is gewijzigd. Ons onderzoeksprobleem
is de radicale verandering in de formule van Eigen Haardna 19IS. Door beschrij-
vend onderzoek te doen naar de formule die Eigen Haardin de verschillende
perioden van zijn bestaan vertoont, proberen we aannemelijk te maken dat

Eigen Haardna I9I8 sterker op het actuele nieuws is gericht dan in de tijd daar-

voor. Na I9d werd Eigen Haardeen tijdschrift dat in hoge mate lijkt op andere
algemene tijdschriften die in Nederland op de markt worden gebracht. Werden
de auteurs aanvankelijk gerekruteerd uit her persoonlijk netwerk van de uitge-
ver en uit de beoefenaren van wetenschap en kunst, na I9I8 werden medewer-

kers vooral gekozen vanwege de reputatie die zij op grond van hun publicistische
activiteiten hadden opgebouwd, eerder dan als beoefenaar van enige vorm van

kunst o fwetenschap. Ook deze verschuiving wijst op een veranderde positie van

Eigen Haard.

20



Onderzoeksvragen

Wat dreef uitgever A.C. Kruseman drie jaar voor hij zijn uitgeverij  in I878 van
de hand deed aan H.D. Tjeenk Willink, het geillustreerde tijdschrift Eigen
Haardopde markt te brengen  Noopten financiele problemen hem een graantje
van de groeiende lezersmarkt mee te pikken en her gunstige economische tij aan
het einde van de negentiende eeuw in Nederland te benutten voor het lanceren
van dit blad2 Ofwaren er maatschappelijke ofideele motieven in het spe12 Welke
opvattingen brachten Kruseman er toe een riskant project te starten, terwijl hi j
tot dan toe maatschappelijk en als uitgever zo veel succes had gekend1 Welke
andere dan commerciele doelen streefde hij met Eigen Haard misschien na2

Kende Kruseman succesvolle geillustreerde tijdschriften uit zijn tijd en ston-
den deze hem als voorbeeld voor ogen oflanceerde hij het tijdschrift op basis van
een idiosyncratische bladformulei Als die bladformule er al was, was die dan
gebaseerd op een expliciet ge formuleerd redactioneel beleid dat voortvloeide uit
zijn beleid als uitgeved Welke doelen streefde hij dan met zijn uitgeverij nog na
in de herfst van zijn zo succesvolle uitgeversloopbaan?

Zelf zou Kruseman slechts drie jaar actief betrokken zijn bij het tijdschrift
Eigen Haard dat van I875 tot I94I bleef bestaan. In die drie jaar nam hij de
beslissing dat het blad er moest komen, maar ook wie er in de eerste redactie
plaats zouden nemen en wat in Eiken Haardgepubliceerd zou worden. Daarmee
zette hij de toon en kwam er een blauwdruk te liggen voor een tijdschrift dat 66
jaargangen zou gaan tellen. Van I875 tot I94I heeft de redactie van Eigen Haarcl
verschillende samenstellingen gekend en is het blad in handen van verschillende
eigenaren geweest. Als er al een expliciete bladformule aan het eerste nummer
van het blad in I875 ten grondslag heeft gelegen, is die dan door de achtereen-
volgende eigenaren van Eigen Haard overgenomen en door de afzonderlijke
redacties tot het verdwijnen van Eigen Haard in I94I gehanteerd2

In het eerste deel besteden we aandacht aan de beweegredenen van de uitgever.
We gaan in op de maatschappelijke, politieke en theologische opvattingen die
hij aanhing. We proberen aannemelijk te maken dat deze opvattingen in grote
mate gebaseerd zijn op het idee dat mensen kennis en beschaving verwerven
door zich als individu, zelfstandig en onderzoekend op te stellen. Scholing en
lectuur zijn de instrumenten die individuen helpen om hun maatschappelijke,
maar vooral hun intellectuele positie te verbeteren. Krusemans uitgeverij wil
dergelijke instrumenten aanbieden. Kruseman onderhield intensieve contacten
met degenen die in zijn tijd spraakmakende bijdragen leverden aan de ontwik-
keling van literaire, maatschappelijke, politieke, theologische en wetenschappe-
lijke opvattingen. Zijn contacten waren van persoonlijke (wetenschappelijke)
aard, maar ook sterk geYnstitutionaliseerd. Vooral in de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen speelde Kruseman een belangrijke actieve rol. Naast andere
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leverde deze institutie hem een uitgebreid netwerk op, dat hem hielp bij het
rekruteren van de auteurs voor zijn boekenfonds, maar vooral bij het aantrekken

van redacteuren voor zijn tijdschriften.

Een uitgever faciliteert: hij zal in de regel nier zelfin zijn tijdschriften schrijven.

De specifieke vorm of de bladformule  is het project van de redactie en van de

medewerkers. Uiteraard zal de formule - opgevat als een aantal specifieke rubrie-
ken en de verdeling van artikelen over deze rubrieken - schommelingen verto-
nen. Gezien de zeer sterke regie die Kruseman voerde bij de inhoudelijke opzet
van Eigen Haard en bij het aantrekken van redacteuren en medewerkers, is het
interessant na te gaan of de bladformule, ondanks de onvermijdelijke schom-

melingen, aanleiding geeft om te concluderen dat Eigen Haardop de beginkoers
bleef. De overwegingen om deze vraag bevestigend of ontkennend te beant-

woorden zijn volgens ons van tweetrlei aard.

A. Wanneer er geen nieuwe rubrieken worden aangetrokken vormt dit aanlei-

ding om vast te stellen dat de bladformule wordt gecontinueerd. Het introdu-
ceren van nieuwe rubrieken en parallel daaraan het elimineren van bestaande

rubrieken daarentegen, geeft aanleiding van een verandering van de bladformu-
le te spreken. Zulke beweringen kunnen nader onderbouwd worden door de
verdeling van artikelen over de desbetreffende rubrieken in ogenschouw te

nemen. Wordt er een aanzienlijke hoeveelheid artikelen in een nieuw toege-

voegde rubriek gepubliceerd en is er een drastische vermindering van het aantal

artikelen in rubrieken die sinds lang in de formule voorkomen, dan trekken we

de conclusie dat er wezenlijke veranderingen optreden in de bladformule van

Eigen Haard.

B. Wanneer nieuwe redacteuren en medewerkers worden gerekruteerd uit de-
zelfde of soortgelijke netwerken als die waaruit eerdere medewerkers kwamen,
dan vormt dit aanleiding om de formule in hoge mate stabiel te beschouwen.

Van veranderingen in de bladformule lijkt daarentegen sprake wanneer redac-

teuren en medewerkers uit andere netwerken afkomstig zijn dan hun voorgan-
gers. De deskundigheid van deze auteurs blijkt uit de maaischappelijke erken-

ning die zij voor hun kennis wisten te wekken. Die erkenning blijkt uit het

beroep, en in samenhang daarmee, uit het functioneren in organisaties die

deskundigheid op een bepaald gebied willen bevorderen. We zullen aanneme-

lijk proberen te maken dat de rekrutering van redacteuren en medewerkers van

Eigen Haard aanvankelijk plaatsvond uit netwerken als geleerde ofeducatieve

genootschappen. Daarna, rond I9IS, uit netwerken van publicisten - dus uit

groepen mensen die erkenning hadden gevonden voor hun kennis en tegelijk

voor hun vermogen op leesbare en interessante wijze te schrijven, ten dienste

van een algemeen publiek.
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We veronderstellen samenhang. Tot slot wordt, zo is de gedachte de stelling, dat
de bladformule van Eigen Haardgeen ofjuist wel ingrijpende veranderingen
onderging, onderbouwd, wanneer we aannemelijk kunnen maken dat wanneer
de formule stabiel blijft, de rekrutering van auteurs en medewerkers uit dezelfde
netwerken plaatsvindt, dat daarentegen wijzigingen in de formule samengaan
met veranderingen van de netwerken waaruit medewerkers uit Eigen Haard
werden betrokken.

Het bronnenmateriaal voor het onderzoek

Bij het beantwoorden van de vraag welke overwegingen voor de uitgever een rol
hebben gespeeld bij het op de markt brengen van Elgen Haardgebruiken we de
volgende bronnen: wetenschappelijke Studies, primaire bronnen, zoals brieven
enzovoort, maar ook religieuze en politieke geschriften, essays, memoires en
biografieen. Deze bronnen stellen ons in staat een reconstructie te maken van
de ideeen die rond I875 bij de uitgever en redactie van het blad hebben geleefd.

Bij het onderzoek naar de schommelingen in de bladformule van Eigen Haard
zal vooral gebruik gemaakt worden van primaire bronnen in devorm van de leg-
gers van het blad en de correspondentie van Kruseman.

Indeling van de te bestuderen perioden

Eigen Haard werd in de periode I875 tot en met 188I zonder inhoudsopgave op
de markt gebracht. In I882 werd deze toegevoegd. Om de schommelingen in
bladformule ookvoorde periode 1875 tot IBBI te kunnen bestuderen is uitgegaan
van de inhoudsopgave van I882 en het overzicht van de gepubliceerde artikelen
in de periode I875 toi en met I88I dat aan het einde van de jaargang ISSI wordt
gegeven. Dat geldt ook voor de inhoud van de jaargangen in de redactionele
periode I883 tot en met I941.
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Versch Jnt  wekel jks.   -  Prlis  per blad franco  per   post 10 Cents

ninw  10¥en,  tor,r51  Iii zich boroopen  op hot tudperk  't  dk

1 EEN WOORD VOORAF. achter haar ligt... . Uen,  Ef m twintig, dortig  jaar  mis-

scltien....   er   is   zatu   eone  ent.Ble,  die  al  orer  de  vijf  mi
zeranlig  of  honderd   telt,   m  toch  nog  elk  jaar  har,   grlizo
krillon om den yinger windt alsof ze een jong meisje vas.

  Naar aanteiding ran do plaat, reiko dit eerst# nommer "Eigen haa d" heeft hot plan ie.U sdiouat M wewn.

oplaistort?...  Noon,  niot  naar  aanloiding,  maar toch  wol  in      Maar er bostaan reeds   onderscheidon tijdgchriften  waarin   nog

rerband met doze reproductia van Ch. Rochassen's Prattli,r  nooit ven woord van vreomde hAnd of een Yertaal,1 :tuk

804.d,    door    ons   mot   con   ]Iollandgchoo    naam    gedoopt,       verscheen ;    die    met    Trumoedigheid    mogen    zeggen,    dat  zij
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1 :2 de franzhe wcar to Keven. IVol is
dom plaat nit rele geko-    landxhon telterknndigen  room.  Ook in  hot roproduceeren van

, omdat   er   workelijk   eenige    Toriantschip   is,   lu 't  dan      de   incesterst,tkken  der  o do  an   nienwore   Nedortandscbo   Schil-

ook  een  zoer  verritdorde,  tns,clien  de  blijdschap  wairmoo  de     derschool  staan  wij  niet  alleen.

  oude    tninman    het   kind    lUM   mmearesso   bogroet,   als do De  omstandigheid,  dat  Te  door den  matigon  prils un On8
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11     derhndsche   pablick    ten   opzichta   van  ons  nieowe   tiidschrift;       tijdschriften,    die    rich    niet   bet   goheclo   land    als    jachtnld

11 doch   hier   gluiten  4,  om  niomand  vat  te  ge·rnn,  otimiddel-     ¥oorstetdon   toon zij begonnon.   Ook   is  er Ran dezon   onzen

1 -uk   de   Teeks   dr,  pergegkingl)n,   ton  *di  de   und: clit  tich      wenicli   werke'Uk  to  reel   persoonlik   belang  wbonden  om  het

on·rerdoeld to laton ricliton op de plaat zelro. 1(en bewondore   publick  aan  't ganscljoluk belanglooze van onze poging te

daarin  do  grestige  orvatting,  rermeng,1  met  diep  ge,oel  voor     docn  gelooven.

natnar en  knnst  boide,  men  remimo  ook  niet de karaktoris- En dots mogen 4 in boginsel niot meer Fragon d in m

'eke  grocpeering on  bet l,ezinldo in elk figunfo op to merken.    plialsjo  naast  de  anderi.   Docli  bclmudon,  hot   volle rocht

Int rns nu over ons tii,lschrift 't eon on ander mogen  ran do concirrentio.
zeggen

Wil wilton ernslig tracht(,n een KIollaildsch familieblad r:ln

Wat  Bl   dat  ziin 7   "Eigen   IInard"  is   con   van  do   veto  uit-      do    best*    soort   in   het   loren   to   roepon   en   in het loren   ta

I gaven  die zich tegen  1 e  Jannari konien annlnrelen. Wil spreken      hooden.   Wij   geloo,en  rast, dat  Kinst, Wetenschap  crl  I tter.

de  rotte wa:trheid als we zeggen, goede voornemers te hebben,    knode voreenigd in knon band  wolkom milen zijn niot sloclits

p     raar   wie  onder de  znsters ,  zoowel  oudere  119  jongem,  heeft     in   do  talen  der  leoncreenigingen  en  de  kaston der leesbiblio-

die niet; 0011 do conten toch beginnen elk jair weer een  thiken, maar in elken liciselijken kring, bij den haard en

L- -- ---I -

Het voorblad van het eerste nummer van Eigen Haard. januari I875
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DEEL I

A.C. Kruseman: uitgever en idealist

(IBI8 - I894)
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A.C. Kruseman, I862 naar een lithografie van A.J. Ehnle te Haarlem. In: Nieu-
wenhuijzen, Kruseman en Haarlem. 'Een rondleiding door het familiealbum',
Maastricht 2000.



'Ik acbt bet mijn maatscbappelijken pligt,

op bet gebied van geloof wetenscbap en hunst,

als uitgever, als middenpersoon,
ganscb onzijdig te zijn en te blijven'.

A.C.  Kruseman  '

A.C. Kruseman: uitgever en idealist

ISIS - I894

A.C. Kruseman

Arie Cornelis Kruseman werd op II oktober IBIB te Haarlem geboren als jongste

in een gezin met zes kinderen. Zijn vader dr. Hendrik Dirk Kruseman was

apotheker en zijn moeder stamde uit een geslacht van metselaars en steenkopers.

Nadat hij de lagere school had doorlopen, ging hij naar de Latijnse school die

hij na twee jaar weer verliet.' De reden van zijn vroege vertrek is niet bekend.

Als vijftienjarige kwam hij in de leer bij de Erven Bohn, boekhandelaren Ie

Haarlem. Tijdens zijn leertijd bij Bohn, werd hij lid van het Haarlemse dicht-

lievend genootschap Democriet.' Op de Latijnse school had hij al deel Uitge-

maakt van het letterkundig kransie Legendo crescit humanitas, waI aangeeft dat

hij van jongs af in literatuur gdnteresseerd was.

In 1836 vertrok Kruseman naar Amsterdam om te gaan werken bij de firma

Sybrandi boekhandelaren en later bij boekhandel Westerman & Zoon. Onder

leiding G.R Westerman zette hij de eerste schreden op het pad van boekhande-

laar. In Amsterdam leerde hij Eduard Douwes Dekker kennen en sloot hij

vriendschap met Frederik Muller.4 Dit zou een vriendschap voor het leven

worden. Muller had een boekhandel te Amsterdam en was evenals Kruseman lid

van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. Na zijn

opleiding aan her Gymnasium te Amsterdam en zijn studie aan het Atheneum

aldaar, ging hij in de leer bij zijn oom, de boekverkoper Johannes Muller. Fre-

derik Muller was de zoon van Samuel Muller, professor aan het Doopsgezinde

Seminarie te Amsterdam. Deze hoogleraar was aanhanger van het modernisme

in de theologie, een richting die ook in het leven van Kruseman een belangrijke
rol zou spelen.
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De belangstelling van Frederik Muller ging in het bijzonder uit naar het an-

tiquariaat. Om zich hierin te kunnen specialiseren nam hij na zes jaar ontslag

bij zijn oom en trad hij in dienst bij Jacobus Rading. Wat Kruseman intrigeerde

was dat Frederik Muller, afkomstig uit een intellectueel gezin, op 26 jarige leef-

tijd zijn boekhandel in een kelder in Amsterdam was begonnen en zich vanuit

die positie had ontwikkeld tot een autoriteit van internationaal niveau op het

gebied van het antiquariaat. Het catalogiseren van belangrijke bibliotheken

werd aan de zorg van Muller toevertrouwd. Reisverslagen van beroemde Neder-

landers werden in archieven opgespoord en door hem gecatalogiseerd. Muller

was de ontdekker van het handschrift van Spinoza's'Tractatus de Deo' en bracht

verloren gewaande brieven van Descartes boven water. Hij catalogiseerde alle

toi dan toe verschenen dissertaties, waardoor hij deze literatuur overzichtelijk

en toegankelijk maakte. In zijn 'Essai d'une Bibliographie Nedrlando-Russe,
Catalogue des livres, atlas, planches hollandais et dtrangers' uit I859, bracht hij

alles bijeen dat verspreid en vergeten was over de handelsrelaties met Rusland

en de landen van noordelijk Europe.'
Deze activiteiten van Muller maakten grote indruk op Kruseman. In I878

nam Muller het initiatiefom tot een Nederlandse bibliografie te komen, een ini-

tiatief dat Kruseman tot het schrijven van zijn 'Bouwstoffen' inspireerde. Veel

eerder namelijk in 184I, had Muller blijk gegeven van zijn passie voor bibliogra-

fieen. In een briefvan 20 augustus van dat jaar nodigt hij Kruseman uit zitting

te nemen in een leesgezelschap dat bijeen komt met als doel Nederlandse en in
het buitenland verschijnende journaals te bespreken. Behalve Franse en Engelse

journaals zoals 'Bulletin de Bibliografie' en de 'Literary advertiser' zouden ook

bladen als'De Gids' en'De Recensent' worden besproken. Bovendien kwam het

gezelschap iedere tWeede donderdag van de maand bijeen om over 'zaken de

boekhandel betreffende' met elkaar van gedachten te wisselen. Kruseman ging

in op het verzoek en werd lid. Tegelijk met Kruseman werden diens vriend J.H.
Gebhart en RN. van Kampen lid van het leesgezelschap. De vriendschap met

Gebhart en de contacten met Van Kampen zouden eveneens een leven lang
duren.

Op I januari I840 trad Kruseman in dienst bij Koenraad Fuhri, boekhandelaar

in Den Haag. Hier deed hij zijn eerste ervaringen op als uitgever. De verbintenis

zou slechts drie en een halve maand duren. Ondanks die korte periode zou Kru-
seman 'daar van nabij zien waI uitgeven in de beste betekenis van het woord

eigenlijk was', aldus Enschedd. 6 Kruseman zelf meende dat hij in die beperkte
tijdbij Fuhri zoveel kennis had opgedaan, dat hij een boekhandel kon beginnen.

Die gelegenheid deed zich voor op 4 april I840, toen in de 'Opregte Haarlem-

sche Courant' een advertentie verscheen, waarin de boekdrukkerij, boek- en
papierwinkel van J.J. Beets te koop werd aangeboden. Op I mei I840 nam

Kruseman de zaak over en hij vestigde zich 21 jaar oud, in Haarlem.7 Ter voor-

bereiding van zijn zaak raadpleegde hij zijn oude werkgevers. Zo kreeg hij een
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positief commentaar van RE  Bohn op een circulaire die hij van plan was te
versturen. K. Fuhri Stuurde Kruseman enig 'commissiegoed' om op de plank
van zijn nieuwe winkel te leggen. G.J. Westerman wenste Kruseman veel succes
met de start van zijn zaak. 8

De idealen van Kruseman reikten echter verder dan het vakvan boekverkoper
alleen, aldus EnschedE. Hij richtte naast de boek- en papierwinkel een beperkte
leesbibliotheek in en organiseerde daar regelmatig boekbesprekingen, zodat zijn
klanten steeds van nieuwe werken op de hoogre bleven. Met het organiseren vandeze activiteiten laat zich reeds de boekhandelaar en uitgever met een educatief
oogmerk kennen.

Kruseman begint een drukkerij

In I850 werd de boekwinkel van Kruseman uitgebreid met een drukkerij en een
binderij. De zaak verhuisde naar een ruimer onderkomen. Zoals bij het begin
van zijn boekwinkel in 1840 wisselde Kruseman ook bij de opening van zijn
drukkerij ideeen uit met vrienden/vakgenoten over de keuze van de technische
outillage die nodig was om een optimaal product op de markt te kunnen bren-
gen. Kruseman wilde daarbij voorop lopen. Hij orienteerde zich vaak interna-
tionaal en koos voor moderne technieken. Over de keuze van de materialen
voerde hij met zijn vriend Gebhart correspondentie die op 25 februari I850 werd
afgesloten met een verzoek van Gebhart aan Kruseman om hem zinkplaten te
doen toekomen, zodat hij zelfkon beoordelen ofhet gebruik ervan tot een beter
resultaat zou leiden dan de tot dan toe door hem gehanteerde methode9. Kru-
seman zou in zijn leven als uitgever veel waarde hechten aan de keuze van
materialen en machines die tot de modernste van zijn tijd behoorden.

In ISSI bezocht hij in Londen de eerste wereldtentoonstelling. Het initiatief
voor deze tentoonstelling was uitgegaan van de Engelse prins-gemaal Albert van
Saksen-Coburg. De tentoonstelling werd door koningin Victoria geopend.
Kosten noch moeite waren gespaard om op deze tentoonstelling te laten zien
hoe de Engelse industrie zich ten opzichte van die in andere landen had ontwik-
keld. In Hyde Park werd een imposant gebouw uit staal en glas opgetrokken dat
al snel de bijnaam Crystal Palace kreeg. Het was ontworpen door de architect
Joseph Paxton. In de pers werd in lovende woorden geschreven over de tentoon-
stelling. Het is kenmerkend voor Kruseman dat hij het belang van deze wereld-
tentoonstolling inzag en zich naar Londen begaf. Tijdens zijn bezoek aan Lon-
den las hij 'The Illustrated London'. Door het succes van het blad raakte Kru-
seman ervan overtuigd dat geillustreerde tijdschriften aantrekkelijker waren
dan niet geYllustreerde. Ze zouden de boodschap krachtiger kunnen overbren-
gen. Het voorbeeld van'The Illustrated London' sterkte hem in zijn mening datdoor middel van een geyllustreerd tijdschrift kennis onder een groot publiek
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verspreid kon worden. Enschedd beschrijft het bezoek van Kruseman aan Lon-

den als volgt: 'In prachtige kasten hadden de voornaamste uitgevers hun fonds-

werken, schitterend gebonden, tentoongesteld en in bijgelegen cataloog om-

schreven. Maar er was meer'. (...) 'Hij kreeg het oog op nieuwe ondernemingen;

hij werd verrast door nieuwe vormen; hij werd verrukt door de keurigheid van
uitvoering; hij werd verbaasd door toepassing van allerlei vinding. Hij hoorde

met wellust het ratelen der pas ontdekte snelpers; hij bewonderde den vooruit-

gangder lettergieterij en der zetkunst; hij staarde met genot op de wonderen der

houtsnijkunst; hij kreeg achting voor de kleurendruk der lithographie; hij werd

meegesleept door het fabrieksmatig en goedkoop vervaardigen van het keurigste

bindwerk en keerde (...) terug om zijn eigen aandeel, hoe gering ook, te nemen

aan een algemeene hervorming'.'° In een briefaan j.E. Potgieter uit I857 schreef

Kruseman dat hij liever literatuurvan goede kwaliteit drukte, dan middelmatig
werk en dat hij zich bij de keuze van het te drukken werk niet slechts tier leiden

door commerciele belangen."
In I858 deed Kruseman de boekwinkel en in I861 de drukkerij van de hand,

zodat hij van afdat moment nog alleen de uitgeverij over had. De redenen voor

het afstoten van de boekwinkel en de drukkerij zijn onbekend. Mogelijk onder-
vond hij te veel concurrentie van drukkers als A.W. Sijthoff. Als uitgever met een

educatieve missie wilde Kruseman met zijn boeken en tijdschriften ontwikke-

lingen in de wetenschap en letterkunde onder grote groepen verspreiden:' Hij
was van mening dat dat voor uitgevers in her algemeen zou dienen te gelden.

Aan het einde van zijn toespraak als voorzitter van de Vereeniging ter Bevorde-

ringen van de Belangen des Boekhandels formuleerde hij zijn visie: '(...) de

ernst, om ons zelven en elkander gedurig te wijzen op de, hoe nederig ook, toch

zoo gewichtige post die ons op het maatschappelijke arbeidsveld is toever-

trouwd:  bij ons de bewustheid te verscherpen dat wij voor een deel de leiders

zijn van dat zegenrijkste en regelijk gevaarlijkste aller werktuigen, de drukpers,

en ons met alle besefvan onze verantwoordelijkheid te doen streven naar het no-

bele van ons bedrijf: verspreiding van licht, beschaving en veredeling'." Verhe-

ven doelstellingen van een bevlogen mens.

Voorzitter van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des

Boekhandels

In de inleiding van 'Bouwstoffen' geeft Kruseman aan hoe hij de positie van een

uitgever ziet. Hij schrijft daar: 'Geen beroep, dat ernstiger is; geen vak dat vaak

lichtvaardiger wordt opgenomen, lichtvaardig allereerst in den degelijksten zin:

lichtvaardig uit eigen wetenschappelijkevoorliefde ofuit persoonlijke hooghar-

tigheid; lichtvaardig, om roem te zoeken in het uitgeven van hoogst geleerde,

maar hoogst onverkoopbare kopijen. Al te geleerd-gezinde boekverkoopers zijn

3I



te allen tijde slechte handelaren geweest. Er zou menig droevend voorbeeld zijn
aan te halen van uitgevers, die, toegevende aan eigen neigingen of zich opoffe-
rende voor de heilige wetenschap, hun stoffelijk belang met voeten traden en
met een bankroet eindigden. Der wetenschap dienst te doen, is des uitgevers
plicht; zich haar ten believe uit te kleeden, is een maatschappelijke zonde. Wie
of uit zwakheid, of uit ijdelheid, afgetrokken boeken ter perse legr met de be-
wustheid, dat zij geen genoegzaam debiet kunnen hebben, is meer te beschul-
digen dan te beklagen'. Hij wijst er verder op dat een uitgever goed moet besef-
fen wat hij als handelaar te doen en te laten heeft.

Kruseman begon zijn uitgeverij met een nieuwe lichting auteurs. De'Heiloo-
sche school"+ met onder anderen J.R Hasebroek, Nicolaas Beets, W.J. Hofdijk
en A.L.G. Bosboom Toussaint, publiceerde schetsen en novellen die bij Kruse-
man werden uitgegeven. De voorkeur van Kruseman voor uit te geven boeken
ging in die tijd uit naar letterkundige werken met theologische onderwerpen."
Hij koos zijn auteurs met zorg en zijn uitgaven waren van hoge kwaliteit. Daar-
door maakte hij als uitgever snel naam:6 Reeds in zijn leertijd bij Fuhri in Den
Haag was hij in contact gekomen met de schrijvers Sam. J. van den Bergh en
W.J. van Zeggelen:7 Beiden waren oprichters van het literair genootschap 'Oe-
fening kweekt Kunst' in Den Haag. Hun intensieve vriendschap met Kruseman
komt ook tot uitdrukking in de omvangrijke correspondentie die ze met hem
voerden. Geen onderwerp werd daarin gemeden.

Ofschoon Kruseman al jaren lid was van de Vereeniging ter Bevordering van
de Belangen des Boekhandels'R, bezocht hij nauwelijks de jaarvergaderingen.
Die vergaderingen waren echter niet onbelangrijk. Er werd door het bestuur
verantwoording afgelegd van het financiele beleid van het afgelopen jaar en bij
dergelijke gelegenheden werden commissies uit de leden van de Vereeniging
samengesteld, ter bestudering van onderwerpen die voor de Vereeniging van
belang waren. Eerder ingestelde commissies deden verslag van hun bevindin-
gen. Nieuwe leden werden voorgesteld en actuele kwesties die van belang waren
voor her boekenbedrij£ werden besproken. Kruseman werd in de jaarvergade-
ring van I871 gekozen in het bestuur van de Vereeniging. Bij de opening van de
Ssste Algemeene Vergadering van de Vereeniging een jaar later, op I4 augustus
I872, hield hij, omdat hij inmiddels voorzitter was geworden, een toespraak.
Daarin schetste Kruseman een positief beeld van de branche van uitgevers en
boekhandelaren. Hij herinnerde eraan dat in tien jaar tijd vrijwel alle drukke-
rijen op de snelpers waren overgegaan en vroeg zich af:'Zijn de oplagen van onze
editieen niet minstens verdubbeld  en (...) 'Hebben wij niet nog onlangs ver-
baasd gestaan toen wij, ten behoeve van onze Tentoonstelling in Londen de
ongelooftijk lange lijst onzer tijdschriften onder het oog kregen '11' Hij wees
bovendien op de gevolgen die de afschaffing van de zegelwet voor de ontwik-
keling van de krant had. 2(j

Kruseman was van augustus I87I tot augustus I875 voorzitter van het bestuur
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van de Vereeniging. In zijn openingstoespraak bij gelegenheid van de 57STE
jaarvergadering van de Vereeniging in I874 kondigt hil zijn vertrek als volgt aan:
'Zal het mijnentwege voor de laatste maal zijn - het is toch alleszins goed, dat
veteranen bijtijds naar den achtergrond wijken en de taak overgeven aan jeug-
diger en frisscher krachten'." Van de positieve toon van zijn speech in I872 is
weinig meer over als hij besluit met te constateren: 'Inderdaad, alle andere re-
denen tot ingenomenheid en voorliefde daargelaten, op het gebied van den
handel is onze boekhandel in menig opzicht een stiefkind'.--

H.D. Tjeenk Willink compagnon en opvolger

In 1873 associeerde Kruseman met dr. H.D. TjeenkWillink (I843 - I9I7), zodat
hij zich in I878 uit het bedrij f kon terugtrekken. Tjeenk Willink was de zwager
van de zoon van Kruseman, Jan Nieuwenhuijzen Kruseman. Tjeenk Willink en
Kruseman stonden zowel qua theologische opvattingen als qua politieke denk-
beelden dicht bij elkaar. Tjeenk Willink werd in I843 geboren in Zwolle en
studeerde na zijn middelbare school theologie in Amsterdam. Hij promoveerde

in dat vak in I867 aan de Leidse universiteit., waarna hij in dat zelfde jaar werd
beroepen in Tjalleberd en in 187I in Vlissingen. Hier werkte hij slechts twee jaar.
In I873 gaf hij zijn predikantschap op.

Kruseman was gezien zijn leeftijd en de omvang van zijn uitgeverij al enige tijd
op zoek naar een medewerker of een compagnon. Die vond hij in Tjeenk Wil-
link, iemand die in alle opzichten een medestander werd: maatschappelijk,
politiek en zakelijk. Vincent Loosjes publiceert op I2 maart IgI7 een artikel in

Eigen Haard, dat aan Tjeenk Willink is gewijd. Over zijn theologische opvat-

tingen merkt Loosjes op: 'Ongetwijfeld heeft ook Tjeenk Willink, evenals zoo
vele andere moderne predikanten (Busken Huet e.a.) in dien tijd, groote moeite
gehad een gemeente te vinden, welke voldoende aanpassingsvermogen voor die
nieuwe denkbeelden bezat'. Ook politiek stemden Kruseman en Tjeenk Wil-
link overeen. Progressieve liberalen behoorden tot het netwerk van Kruseman,

terwijl Tjeenk Willink als liberaal in de gemeente raad van Haarlem zat. Loosjes
merkt op over Tjeenk Willink als gemeenteraadslid: 'Daar behoorde hij tot de
meest vooruitstrevende liberalen en zijn degelijke adviezen over taI van onder-

werpen van uiteenlopenden aard werden zeer op prijs gesteld'. Ten slotte heeft

Tjeenk Willink evenals Kruseman een vooraanstaande rol in de boekenwereld
gespeeld. Loosjes schrijft daarover: 'Ook in het vereenigingsleven nam hij een
eerste plaats in; meermalen is hij bestuurslid geweest van de Vereeniging ter
bevordering van de Belangen des Boekhandels en in I892 en in I896 was hij haar
voorzitter. In 188I was hij medeoprichter van den Nederlandschen Uitgevers-
bond, terwijl beide vereenigingen hem, nadat hij zich uit zaken had terugge-

trokken, het eerelidmaatschap aanboden:" Hij hadgeen opleiding in de boek-
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handel gehad, maar stamde wel uit een geslacht van uitgevers. Zijn vader, W.E.J.
Tjeenk Willink, dreef met groot succes gedurende een veertigtal jaren een uit-
gebreide boekhandel en uitgeverszaak te Zwolle.

Het overnemen van de zaak van Kruseman betekende voor H.D. Tjeenk Wil-
link dat hij in de voetsporen trad van een man die in de Nederlandse uitgevers-
wereld groot aanzien had genoten. Kruseman had gedurende bijna veertig jaren
met grote kracht en energie een funds tot stand gebracht, waarin de beste au-
teurs vertegenwoordigd waren en dat klonk als een klok.
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Intellectuele invloeden die Kruseman

onderging

Tussen ISSI en 1864 toonde Kruseman een sterke belangstelling voor de ideeen
die door J.H. Scholten (IBII - 7885) aan de Leidse Universiteit werden ontwik-
keld. Deze ideeen had hij leren kennen uit zijn contacten met Conrad Busken
Huet en Allard Pierson. Huet was een leerling van de Leidse hoogleraar
J.H.Scholten en een aanhanger van diens moderne stroming in de protestantse

theologie. 14
Scholten aanvaardde vier jaar na zijn promotie aan de universiteit van Utrecht

op I7 september I840 het hoogleraarschap aan het Rijks Atheneum in Franeker.
Daarvoor had hij twee jaar als predikant te Meerkerk gewerkt. Bij de opheffing
van het Atheneum te Franeker werd hij benoemd aan de universiteit van Leiden,
waar hij op I6 september I843 zijn inaugurele rede hield. Met Scholten begon
een nieuw tijdvak in de protestantse theologie. Hij gaf aan de academische
theologische studie een wetenschappelijke status. Hij publiceerde behalve veel
artikelen twee belangrijke werken te weten: 'De leer der Hervormde kerk uit de
bronnen voorgesteld en beoordeeld' en 'De vrije wil'. Scholtens theologische

opvattingen relativeerden ieder kerkelijk gezag. Noch aan de kerkleer zelf, noch
aan de Bijbel werd enige bindende autoriteit toegekend. Centraal in zijn opvat-
ting stond wat hij noemde de 'innerlijke getuigenis des heiligen levens'. Die

innerlijke, individuele getuigenis was naar Scholtens mening gebaseerd op in-
zicht en kennis. Geen gezag van historische machten werd geaccepteerd, slechts
de autonomie van het individu gold. Het was zijn opvatting dat de mens zelf
door eigen denkarbeid, al waarnemend en redenerend, de wil van God en zijn
wereld zou kunnen vaststellen. In de opvattingen van Scholten ligt opgesloten
dat de theologie verantwoording dient af te leggen wat betreft de grondslag en
de inhoud van het geloof. In zijn theologie ging Scholten terug op de ideeen van

Spinoza. Scholten stelde in navolging van Spinoza dat op grond van wat de
natuur, de geschiedenis en ons eigen levin ons te'zien' geven, men kan besluiten
dat het 'zijn-Gods' de eerste alles veroorzakende oorzakelijkheid is, het alles
werkende beginsel.
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Scholten baseerde zijn godsbegrip op het begrip 'natuurwet', een mysterieuze
kracht die alle verschijnselen dwong tot een eeuwige herhaling van dezelfde

verbindingen. Deze kracht, verstaan als een geestelijke. religieuze wijze van
uitdrukken, vormde zijn godsbegrip." Zo dekten de begrippen de werkzame
kracht Gods, de natuurwet en de natuur die de objecten voor het natuuronder-
zoek leverde elkaar. Binnen de natuurwetten meende Scholten een doelmatig-
heidsstreven en een streven naar vooruitgang en ontwikkeling te kunnen onder-
kennen. Deze vooruitgang zag hij als de ontwikkeling die zich in de natuur en

de geschiedenis als vanzelf aftekent.'6 Zijn opvattingen vormden een stimulans
voor het natuurwetenschappelijk onderzoek, omdat de uitkomsten van derge-

lijk onderzoek een bijdrage zouden kunnen leveren aan kennis omtrent de
werkzame kracht Gods en daarmee aan zijn Godsbegrip.

Naast Scholten stond als tweede 'pijler' van het modernisme C.W. Opzoomer
(182I - I892), Geboren in Rotterdam groeide Opzoomer in de Maasstad op in
een streng calvinistisch gezin. In februari I839 liet hij zich als student voor rech-
ten inschrijven in Leiden. Hij beperkte zich overigens niet tot deze studie. Na
enige jaren stond hij bekend als een knap jurist, theoloog, orientalist en beoe-
fenaar van de klassieke letteren. OP 31 oktober 1845 promoveerde Opzoomer in
de rechten. Op 8 februari I846 werd hij reeds doctor in de letteren honoris causa.

Opzoomer was algemeen voorzitter van de Maatschappij tot Nut van 't Alge-
meen en van de Nederlandsche Protestantenbond. Hij was sinds I855 lid en
vanaf I862 voorzitter van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Op-
zoomer was voorstander van de natuurwetenschappelijke methode en van de
toepassing daarvan op alle kennisgebieden. Hij onderschreef de opvattingen
van de Duitse filosoof K.C.R Krause die in zijn werk'System der Philosophie'
in I828 voor het eerst de term pantheisme had gebruikt. Opzoomers theologie
was monistisch. Hij was van mening dat God niet tegenover de natuur staat,
maar dat de gehele natuur in God wordt gerepresenteerd. Opzoomer zag als taak
voor de wetenschap het empirisch vaststellen van wetmatigheden door het doen
van onderzoek. Zo zouden causaliteitswetten opgespoord kunnen worden. Die
causaliteitswetten zouden een verklaring kunnen genereren voor de natuur
zoals die zich aan ons voordoet. In zijn geschriften nam ook hij afstand van de

opvatting dat het goddelijk gezag was neergelegd in de Bijbel en in de leer van
de kerk. Daaraan kon naar zijn mening geen enkele autoriteit worden toege-
kend. Zowel Scholten als Opzoomer predikten vrijheid van alle geloofsgezag.
Zij accepteerden geen geloofsstelling die niet in overeenstemming was met het
wetenschappelijk denken van hun tijd.

In I827 werd Samuel Muller hoogleraar aan het Doopsgezinde seminarie te

Amsterdam.,7 Hij was de vader van Frederik Muller, de vriend van Kruseman.
De studenten die Samuel Muller opleidde en de ideeen die hij uitdroeg werden
in de doopsgezinde gemeenschap met de nodige scepsis bekeken.*8 Behalve
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Samuel Muller werd ook Sytze Hoekstra als hoogleraar aan het Doopsgezinde
seminarie benoemd. Samen met Muller werkte Hoekstra de ideeen van het
modernisme van Scholten uit. Hoekstra stond een christendom voor zonder

dogma's en wonderen en wilde evenals Scholten geen leer over God, maar over
de mens. Hij baseerde zijn theologie op de geestelijke autonomie van de mens.
Daarmee had ook in doopsgezinde kring het modernisme zijn intrede gedaan.

In de diverse doopsgezinde gemeenten brak een richtingenstrijd uit. In Gro-
ningen leidde dat tot het vertrek van dominee Willem Straatman, ondanks be-

middeling van het liberale lid van de kerkeraad Samuel van Houten. In Haarlem
leidde de benoeming van de modernistische predikant Jeronimo de Vries, stad-
genoot van Kruseman en redacteur van Eigen Haard, tor enige commotie. Het
kerkeraadslid R Elffers bedankte vanwege de benoeming van De Vries na veertig
jaar lidmaatschap voor de kerkeraad, omdat hij zich niet met de modernistische
ideeen kon verenigen. Met de predikant K. de Lanoy kwam het tot een conflict
dat uiteindelijk tot het vertrek van De Lanoy leidde. De Vries was van I872 tot
I908 als predikant aan de doopsgezinde gemeente te Haarlem verbonden. Hij
was van I875 tot IgI3 redacteur van Eigen Haard..9

De moderne theologie zaaide tweedracht in de protestantse gelederen. Kru-
seman nam afstand van de strijdende partijen, omdat zij in hun geschriften
steeds meer op de man speelden in plaats van elkaars theorieen te kritiseren. Hij
kon zich niet meer verenigen met een opvatting die zoveel tWiSt had voortge-
bracht. In I864 wendde Kruseman zich van het modernisme af.

Modernisme en liberalisme

A.C. Kruseman had een progressieve liberale maaischappijopvatting. Van zijn
liberale maatschappijvisie geeft hij blijk als hij opmerkt: 'Aan haar [de Vereeni-
ging] de pligt de teekenen des tijds waar te nemen en de bakens te verzetten naar

't verloop van het getij. Aan haar de roeping waar 't noodig mogt blijken, ver-
ouderde gewoonten te hervormen, nieuwe middelen te beramen ten vooruit-
gang, monopoliegeest te vervangen door eene w begrepene handelsvrijheid,
eene vrijheid die de ziel en het keven is van elken eerlijken wedijver'.'° Enschedd
schrijft: 'Het principe, vrijheid in doen en laten behoorde toi een van zijn ka-
raktertrekken. Die karaktertrek ontwikkelde zich vooral na I85I (...): 'Hijwas
een beslist voorstander van het liberalisme en het vrijhandelstelsel'.  Zelf nuan-
ceerde Kruseman deze visie in uitspraken die hij bijvoorbeeld in het 'Nieuws-
blad voor den Boekhandel' deed. Daar stelde hij bijvoorbeeld in I857: 'hoe
ruimer de vrijheden worden der maatschappelijke belangen, des te strikter
wikke en wege de regtvaardigheid, opdat niet onder den verlokkenden schijn
van dienst te bewijzen aan vrijheid, wetenschap of maatschappij, aan de mora-
liteit ontfutseld worde wat haar eigendom is voor eens en voor altijd'."
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De theoloog Hoekstra bepleitte een sterk individualisme, maar vond ook dat
het individu medeverantwoordelijkheid voor de gemeenschap diende Ie dra-
gen. Dat hield feitelijk een beperking van de persoonlijke vrijheid in. Hierdoor
zou volgens Hoekstra het individu beschermd zijn tegenover de willekeur en het

geweld van het individualisme van anderen. Die vraag naar de medeverant-
woordelijkheid voor de gemeenschap kwam op nadat de theologische strijd wat
was geluwd. Vragen als 'wat heeft het moderne Christendom te zeggen over de

problemen van maatschappij en staat ' werden belangrijk.
Aanhangers van het modernisme waren zoals al is opgemerkt liberaal, omdat

het modernisme zo sterk de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid bena-
drukre. Liberalen meenden bovendien dat de maatschappelijke elite een duide-

lijke politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid had." Krusemans li-
beralisme werd dus behalve door politieke en economische opvattingen, ook
gevoed door het gedachtegoed van het modernisme, met zijn sterke individuele
verantwoordelijkheid in combinatie met de verantwoordelijkheid van indivi-
duen voor maatschappelijke vraagstukken. Het verklaart het lidmaatschap van
Kruseman van het bestuur van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, zijn
vele bestuursfuncties en zijn lidmaatschap van Teylers Tweede Genootschap.

Kruseman lid van Teylers Tweede Genootschap

Toen de dooperse Pieter Teyler van der Hulst op 8 april I778 op 76 jarige leeftijd
in Haartem overleed, bepaalde hij in zijn testament dat zijn erfenis aan de vol-
gende doeleinden besteed diende te worden: het bevorderen van de godsdienst,

de aanmoediging van kunsten en wetenschappen en de hulp aan arme en nood-
lijdende mensen." Om deze doelstellingen te kunnen bereiken werden twee

Genootschappen in het leven geroepen. Het Eerste Genootschap zou zich bezig
houden met Godgeleerdheid en hetTweede Genootschap zou zich ten doel stel-
lenprijsvragen uit te schrijven op het gebied van de natuurkunde, de dichtkunst,
de geschiedenis en de teken- en penningkunst. Van dit Tweede Genootschap
werd Kruseman in I876 lid. Hij ontmoette daar plaaiselijke intellectuelen, zoals
dat ook het geval was bij zijn activiteiten voor de Maatschappij toI Nut van 't
Algemeen. Soms, zoals bij de ontmoetingen met de wiskundige C.J. Matthes,
had Kruseman met vooraanstaande geleerden in zowel de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen als in het Tweede Teyler Genootschap contact.

C.J. Matches (18II - 1871) studeerde wis- en natuurkunde te Leiden.4 Vanwege
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen was hij benoemd als lector bij de
afdeling natuurkunde van het genootschap Felix Meritis. Hij bekleedde naast

zijn lidmaatschap van Teylers Tweede Genootschap, vele functies in besturen
ten behoeve van het onderwijs. Matthes was lid van de Koninklijke Akademie
van Wetenschappen en lid van meteorologische en wetenschappelijke genoot-
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schappen in binnen- en buitenland. Door zijn contacten met mensen zoals
Matthes was Kruseman op de hoogte van de ontwikkelingen op diverse weten-
schapsgebieden. Contacten met deze intellectuelen stelden hem in staat hen te
vragen voor bijdragen aan zijn uirgaven. Zo werden er regelmatig artikelen van
hoogleraren in Eigen Haard en andere door Kruseman uitgegeven bladen gepu-
bliceerd. Een van hen was C.H.D. Buys Ballot (I817 - I890). Hij werd geboren
in Kloetinge in Zeeland. Na het gymnasium in Zaltbommel studeerde hij wis-
en natuurkunde in Utrecht. Hij promoveerde in 1844 en werd reeds in I845
lectorin de mineralogie en de geologic en in I846 bovendien in de theoretische
chemie. Buys Ballot was in I854 medeoprichter van het Nederlandsch Meteo-
rologisch Instituut. Hij werd daarvan de eerste hoofddirecteur. Buys Ballot was
een religieus bewogen mens en een aanhanger van de moderne theologie. Hij
was een warm voorstander van de nieuw opgerichte Protestantenbond(1870).
Hij stond aan de kant van de boeren tijdens de Boerenoorlog in Zuid-Afrika en
had bedenkingen tegen her Nederlandse optreden in Atjeh. Hij was liberaal en
een van de oprichters van de kiesvereniging 'Eendracht maakt macht'. Buys
Ballot nam zitting in veel besturen van maaischappelijke en onderwijsorgani-
saties. Hij werd een gewaardeerd medewerker van Eigen Haard en publiceerde
daarin artikelen op het gebied van weersvoorspelling en meteorologie.

Voor het lidmaatschap van het Tweede Genootschap werd men streng gebal-
loteerd. Nieuwe leden werden aangezocht door de Directeuren van de Teyler
Stichting, in samenspraak met her college waarin de vacature was ontstaan. De
voorgedragen leden werden gekozen bij meerderheid van stemmen, maar de
uiteindelijke benoeming was voorbehouden aan de Directeuren. Om voor dit
Tweede GenOOISchap in aanmerking te komen diende men in Haarlem of na-
bije omgeving te wonen en 'liefhebber te zijn van en ervaring te hebben met de
Natuur-, Dicht-, Historie-, Teeken- en Penningkunde'." De Genootschappen
genoten een groot prestige door de prijsvragen die ze uitschreven. Deze prijs-
vragen werden in internationale bladen gepubliceerd, zodat vanuit heel Europa
gereageerd kon worden. De Genootschappen opereerden zonder politieke of
kerkelijke binding. Overzien we de lijst van leden van Teylers Tweede Genoot-
schap, dan valt op dat in dezelfde periode dat Kruseman lid was, de natuurkun-
dige E. van der Ven en de doopsgezinde predikant Jeronimo de Vries, beiden
redacteur van Eigen Haard, in her genootschap zitting hadden. De Vries was al
medewerker van Eigen Haardvanaf I875· Van der Ven volgde later H.ER. Hu-

brecht op in de redactie van het blad.

Kruseman en de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

De maatschappijvisie van Kruseman mOet ook gezien worden tegen de achter-
grond van de idealen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Op IS mei
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I844 trouwde hij met Anna Maria Goteling Vinnis,36 achterkleinkind van de
oprichter van 't Nut, Jan Nieuwenhuijzen. Zij groeide op in het huis van haar
oom Jan Nieuwenhuijzen, kleinzoon van de stichter van 't  Nut en zoon van de
arts Martinus Nieuwenhuijzen. Het gedachtegoed van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen waarmee zijn vrouw was opgevoed, heeft Kruseman beinvloed
bij het opzetten van zijn funds en uiteindelijk bij het realiseren van het geillus-
treerde tijdschrift Eigen Haard in I875·,

Aan het eind van zijn herdenkingsrede bij het honderdjarig bestaan van 't Nut
in I885 uitte Kruseman zijn waardering voor vader Jan en zoon Martinus Nieu-
wenhuijzen die tezamen aan de wieg hadden gestaan van 't Nut. Hij noemde 't
Nut een toonbeeld van weldadigheid met een ongekende betekenis in de ge-
schiedenis van Nederland. Ook Jan Nieuwenhuijzen begon zoals later Kruse-
man, als boekverkoper in Haarlem. 19

Algehele malaise aan het einde van de achttiende eeuw vormde de directe
aanleiding voor Nieuwenhuijzen senior om zich te bezinnen op mogelijkheden
om verpaupering en decadentie te bestrijden."'
In zijn'Verhandeling over de voortreffelijkheid der Wijsheid' formuleert hij als
volgt welke overwegingen hem ertoe gebracht hebben, de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen op te richten. 'Arme grooten en aanzienlijken in den lande, die
den Mammon tot hun afgod maakten; arme kleinen en nederigen, die verdrukt
werden tot verwaarloozing toe! Arme hoogen en lagen tezamen die zooveel
voedsel kregen voor hun driften, zoo weinig voor hun beter deel, hun hoofd en
gemoed! Ik keerde mijne gedachten afvan de hooger "geplaatsten'".(...) 'Ik zag
velen zuchten en reikhalzen naar wijsheid: maar de weg om tot dezelve te ko-
men, was zo steil, zo moeilijk, zelfs zo kostbaar om te beklimmen, dat duizenden
den moed lieten zakken(...)  Is er, dacht ik toen, geen middel, om deze naar
wijsheid zoekenden de behulpzame hand te bieden - hen toe Ie lichten2 Zou
men voor hen geene geschriften kunnen vervaardigen, opgesteld in eenen een-

voudigen en duidelijken stijl, berekend voor hunne vatbaarheid2 - Zou men niet
alomme die geschriften, voor eenen geringen prijs verkrijgbaar gemaakt kunnen
verspreideni.40 (...) 'Ik stelde mijn plan aan eenige mijner goede vrienden voor.
Het wierd goedgekeurd. Men sloeg aan het werk. Onze Maatschappij werd
opgericht'.4, Aldus Jan Nieuwenhuijzen.

Op 8 november I784 was het de zoon van Jan, Martinus Nieuwenhuijzen die
met een voorlopig plan voor de oprichting van de Maatschappij kwam. Behalve
voor de minvermogende burger, diende er ook gezorgd te worden voor 'verbe-
tering van het Schoolwezen en de opvoeding der jeugd als de voornaamste
grondslag, ter vorming, verbetering en beschaaving van den Burger'.4' Ditvoor-
lopige plan, gebaseerd op de gedachten van zijn vader, werkte Martinus Nieu-
wenhuijzen verder uit tot een blauwdruk. Deze blauwdruk bevatte de doelen die
't Nut de komende decennia zou nastreven.
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Kort samengevat luidden de uitgangspunten van het voorlopig plan als volgt:

I Een nieuwe organisatie zal zich bezighouden met de ontwikkeling van de
onderontwikkelden en de armen.

2 De leden van het genootschap zullen personen zijn die door hun ontwikkeling
en door hun geld in staat zijn anderen te helpen en die bereid zijn daadwer-
kelijk mee te helpen.

3 Het voornaamste middel om het doel te verwezenlijken zal zijn het uitgeven
van eenvoudige boeken bestemd voor de minder ontwikkelden.

4 De leden zullen zich toeleggen op de verbetering van het onderwijs. 4'

De vier uitgangspunten waren ingegeven door een nieuw beschavingsideaal.
Dir nieuwe ideaal was gebaseerd op Verlichtingsideeen. Aanhangers hiervan
zetten zich af tegen het oude beschavingsideaal dat met de Republiek der Zeven
Provincien verbonden was en gebaseerd was op het Noordnederlandse Huma-
nisme. In dit humanistisch beschavingsideaal werden de klassieken nog steeds
als belangrijkste inspiratiebron voor wetenschap en persoonlijkheidsvorming
gezien. De individueel beschavende waarde van wetenschap werd in de nieuwe
opvattingen in dienst gesteld van een groter ideaal: verbreiding van kennis als
onmisbaar ingredient voor een levenskrachtige samenleving.44 In 't Nut vloei-
den de doorde literaire dilettantengenootschappen voorbereide onderdelen van
dit nieuwe beschavingsideaal samen. 45 H. de Veer formuleert het als volgt: 'Het
Nut is langzamerhand geworden, wat men er reeds in den aanvang zonder recht-
streekse aanleiding van maakte: een vrijzinnige vereeniging tot bevordering van
volkswelvaartenvolksontwikkeling door verbreiding van kennis en verlichting,
metbehulp van de resultaten der jongste wetenschap'.46 Hoezeer Kruseman zich
met de oprichters van 't Nut verbonden voelde blijkt uit het feit dat hij in I849
aan de naam van zijn zoon de geslachtsnaam Nieuwenhuijzen liet toevoegen.<

Het derde uitgangspunt van't Nut zou Kruseman realiseren door het uitgeven
van tijdschriften. Het vierde punt trachtte hij te verwezenlijken door als Nuts-
bestuurder scholen te stichten in zijn woonplaats Haarlem, maar ook door
plaats te nemen in besturen van organisaties die toi doel hadden kennis onder
de bevolking Ie verspreiden.

Kruseman als bestuurder en oprichter van scholen

In de ontwikkeling van het Nederlandse onderwijsstelsel van de negentiende
eeuw heeft de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen een belangrijke rol ge-
speeld. Reeds bij de oprichting van 't Nut in I785 werd de bestrijding van her
pauperisme als een van de uitgangspunten voor de toekomst geformuleerd en
streefde't Nut naar een onderwijs van kleuterschool toi en met de opleiding van
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onderwijsgevenden: de kweekscholen. Volksontwikkeling stond op de eerste
plaats. Op tot standkoming van de onderwijswetten die in de loop van de ne-
gentiende eeuw van kracht werden, zijn veel aanbevelingen van 't Nut van in-
vloed geweest. Gestimuleerd door de zoon van de grondlegger van de Maat-
schappij tot Nut van 't Algemeen, Martinus Nieuwenhuijzen, werd de volksont-
wikkeling voortvarend ter hand genomen.4 In de Volksalmanak van I885, ci-
teert Kruseman Martinus Nieuwenhuijzen met betrekking tot dit onderwerp
als volgt: 'Maar boven alles, mijne Heeren!, moet de verbetering der jeugd onze
hoogste wellust zijn. Deeze, met de minste vooroordelen ingenomen, 't minst
verbasterd, is ook het meest geschikt voor ons onderwijs. Wij moeten aanhou-
dend en herhaald, op de overredendste wijze stukken uitgeven over de opvoe-
ding der jeugd'. (...) 'Nimmer moeten wij daarom ook ophouden om gebreken
der Scboolen te verbeteren'. (...) 'Ware vaderlandsliefde is ook het geheele doel
dezer Maatschappij, onze vereenigde poging toi verbetering van School en
Burgerstaat'. En Kruseman vervolgt: 'Al veel te lang was er beschouwd, betoogd,
geredeneerd en geschreven. Handen uitde mouwen! moest ha wachtwoord zijn
der jonge Maatschappij. Het verspreiden van goedkope boekjes over godsdienst
en zedekunde, over wetenschap en maatschappelijke belangen mocht, neen
voorwaar niet, ter zijde worden gesteld. Maar het zuiveren, het omkeeren, het
vernieuwen van het schoolwezen, dat was voor het welzijn van her gehele volk
zo nodig als brood:+9

Kruseman bekleedde in zijn leven vele bestuursfuncties. Hij was bestuurder van
de Afdeling Haarlem van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en is 66n van
de oprichters van de Haarlemse kweekschool voor onderwijzeressen. '° Tevens
nam hij het initiatieftot de oprichting van de Nederlandsche Maatschappij voor
Nijverheid en Handel waarvan hij lange tild secretaris en later voorzitter was.
Ook was hij een van de initiatiefnemers van de stichting van het Museum van
Kunstnijverheid in het Paviljoen Ie Haarlem en was hij medeoprichter van de
Tekenschool ter plaatse." De belangstelling die Krusemanna I863 aandedag
legde voor kunst en wetenschappen was een gevolg van zijn omgang met Allard
Pierson en dr. H.C. Rogge (I83I - 7905) De laarste organiseerde in 1863 in Delft
een tentoonstelling over Zuid-Hollandse oudheden.s' Dat was Rogge op het lijf
geschreven. Geboren in Amsterdam studeerde hij daar aan het Athenaeum. In
Moordrecht en later in Delft werd hij beroepen als remonstrants predikant. Zijn
hart lag echter bij de geschiedenis en, in het bijzonder bij die van de Remon-
strantse beweging. Van Delft verhuisde Rogge naar Leiden, waar hij als leraar
geschiedenis en aardrijkskunde werkte aan het plaatselijke gymnasium en de
HBs. In I867 werd hij bibliothecaris van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde. Elf jaar werkte hij als bibliothecaris van de Maatschappij. In i875
werd hij doctor honoris causa van de universiteit in Leiden. De gemeente
Amsterdam verzocht hem in I878 bibliothecaris van de Amsterdamse Univer-
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siteitsbibliotheek te worden. In 1890 werd Rogge benoemd tot hoogleraar in de

geschiedenis aan de gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Rogges advies

woog zwaar voor Kruseman bij de keuze voor en inhoud van de uitgaven die de
uitgever op historische gebied verzorgde. Tot slot was Kruseman ook medeop-
richter van het Haarlems Museum; ook hieruit blijkt zijn streven kennis over het

verleden voor een groot publiek bereikbaar te maken.
De hoogleraren P.J. Veth en Opzoomer waren lid van het bestuur van de

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Daar leerde Kruseman hen kennen.
Maar ook met mensen als Arnold Kerdijk, Hubrecht en De Veer kwam hij via
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in contact.

Een van de hoogleraar/ medewerkers aan Eigen Haardwas Veth (IBI4 -I895).

Hij werd geboren in Dordrecht en volgde her gymnasium in zijn woonplaats.
Hij studeerde theologie en letteren, waar onder Maleis en Arabische taal- en let-

terkunde aan de universiteit van Leiden. Nadat hij was afgestudeerd werd hij
docent aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda, waar hij naast Engels

ook Maleis doceerde. Veth werd in I84I te Franeker benoemd tot hoogleraar en

promoveerde in dat zelfde jaar tot doctor in de letteren. In Franeker was hij drie

jaar gelijktijdig met Scholten als hoogleraar werkzaam. In I843 vertrok hij naar
de Universiteit van Amsterdam waar hi j Oosterse talen en filosofie ging doce-

ren. Hij was lid van het hoofdbestuur van het Nederlandsch Bijbelgenootschap
en bevorderde in die hoedanigheid en als lid van de commissie voor Bijbelver
talingen, dat er Bijbelvertalingen in Indische talen werden gemaakt. Gevolg van

deze activiteiten was dat er woordenboeken kwamen voor het Javaans, het
Boeginees, het Bataks en het Dajaks. In I843 werd Veth redacteur van'De Gids'.
Dat zou hij tot 1876 blijven. In her hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen behartigde hij de belangen van het onderwijs. Als lid van de
onderwijscommissie van de Maaischappij tot Nut van 't Algemeen bereisde hij

de belangrijkste landen van West-Europa om ter plekke het volksonderwijs te

bestuderen. Veth was een groot kenner van Nederlands Indie. Niet alleen in'De

Gids' publiceerde hij over Nederlands Indie, maar ook in 'Het Tijdschrift van
Nederlandsch Indie'. Hij was een van de samenstellers van het'Aardrijkskundig
en statistisch woordenboek' waaraan van I856 tot 1869 werd gewerkt. In I864
werd hij benoemd aan de universiteit van Leiden bij het nieuw opgerichte in-
stituut waaraan ambtenaren voor Nederlands Indie werden opgeleid. De acti-
viteiten die Veth als gedelegeerde van het comitd ter onderzoeking der Poolzee

ontplooide, trokken de belangstelling van Kruseman. Maar ook Veths werk met

betrekking tot de volkenkundige situatie in Nederlandsch-Indie waren de uit-

gever niet ontgaan. Veth zou een groot aantal bijdragen over deze onderwerpen
in Eigen Haard publiceren.
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Kruseman als progressief liberaal en een maatschappelijk bewogen
mens

Kruseman sympathiseerde met de ideeen van een nieuwe generatie vooruitstre-
vende liberalen die zich omstreeks 1870 aandiende. Deze generatie liberalen
trok zich het lot aan van de massa vanwege de sociale omstandigheden waarin
die verkeerde. Ze vertegenwoordigde een nieuwe stroming in het Nederlandse
liberalisme, met een duidelijk sociale inslag." Een belangrijk decl van de sociale
wetgeving van de laatste decennia van de negentiende eeuw berust op de denk-
beelden van deze sociaal bewogen liberalen. Ze wilden de verhouding tussen
werklieden en beter gesitueerden verbeteren door discussies te organiseren over
onderwerpen zoals arbeidershuisvesting, kinderarbeid,'4 leerplicht en spaarban-
ken. A. Kerdijk." en J. D. Veegense maakten deel uit van deze groep voor-
uitstrevende liberalen. Beiden waren redacteur van 'Vragen des Tijds', het blad
dat ddn jaar v66r Eigen Haard door Kruseman op de markt werd gebracht.

Opvattingen en ideeen die in kringen van de progressieve liberalen omstreeks
I870 leefden, liggen  in het verlengde van de ideeen en/of uitgangspunten van
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Ze werden gevoed door de ideeen die
leefden in kringen van het modernisme, die zich inmiddels ook het lot van
minder bedeelden in de Nederlandse samenleving hadden aangetrokken. Deze
ideeen werden wat betreft de Staatkundige en sociaal-politieke ervan uitgewerkt
in artikelen in 'Vragen des Tijds'. Bijdragen op het gebied van wetenschap,
kunst, literatuur en biografieen werden echter gepubliceerd in Eigen Haard.

Twee hoofdbestuursleden van 't Nut waren redacteur van deze door Kruseman
& Tjeenk Willink uitgegeven bladen, namelijk Kerdijk van 'Vragen des Tijds'
en H. Hubrecht van Eigen HaardY Schrijvend over de redactie van het blad

'Vragen des Tijds' merkt Taal in zijn boek op dat de liberale voorlieden 'S. van
Houten, A. Kerdijk, B.H. Pekelharing, W. Heineken en J.D. Veegens tot de
groep behoorden die ook de sociaal-politieke kleur zou bepalen van het nieuwe
periodiek, de kroon op zijn werk: Eigen Haard (...)'.'R

Kruseman liep al enige tijd met het plan rond een tijdschrift op de markt te
brengen dat sociaal-politieke kwesties zou behandelen." In 1874, 66n jaar v66r
het verschijnen van Eigen Haard. kwam Kruseman met het tijdschrift 'Vragen

des Tijds' op de markt. Voor het verspreiden van de ideeen van de jonge liberalen
was de oprichting van dit maandblad van groot belang.6° Doelvan het tijdschrift
was staatkundige en maatschappelijke actuele kwesties aan de orde te stellen en
te trachten een draagvlak te creeren voor economische en sociale hervormin-
gen.6, Een prominent lid van de redactie van 'Vragen des Tijds' was Samuel van
Houten. Als progressief liberaal schreefhij menig artikel over de maatschappe-
lijke en sociale kwesties die speelden. Deze artikelen publiceerde hij onder meer
in 'Vragen des Tijds'. Geboren in I837 in Groningen, doorliep hij daar het
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gymnasium en studeerde daarna rechten aan de Groningse universiteit. In I859
promoveerde hij summa cum laude tot doctor in de rechten en vestigde hij zich
als advocaat in Groningen. In I864 kwam hij in de gemeenteraad van die stad
en hij werd in I867 wethouder. Twee jaar later werd hij gekozen in de Tweede
Kamer. In de volksvertegenwoordiging manifesteerde hij zich als een vooruit-
strevend liberaal die door middel van een initiatief in 1874 de eerste arbeidswet-
ten tot stand bracht. Hij was minister van binnenlandse zaken in het kabinet
RBell-Van Houten. In I897 verliet hij her Binnenhof, om er in I904 weer als lid
van de Eerste Kamer terug te keren. Hi j bleefde liberale zaak verdedigen tot aan
zijn overlijden op 93 jarige leeftijd.

Kruseman en Busken Huet, een kritische vriendschap

OP 5 april ISSI werd C. Busken Huet als predikant van de Waalsche gemeente
in Haarlem beroepen. 62 In eerste instantie was het contact tussen hem en Kru-
seman zakelijk. Huet opende een rekening bij Kruseman en kocht er zijn boe-
ken. Nadere kennismaking vond plaats op de Debating Society te Haarlem waar
beiden lid van waren. Kruseman en Huet raakten bevriend. Huet zag in Kru-
seman de ideale uitgever voor zijn geschriften. De vriendschap was ook geba-
seerd op hun overeenkomstige theologische opvattingen, zoals hiervoor is be-
toogd.

Huet had in 1854 zijn debuut gemaakt met een bundeltje 'Groen en Rijp'
onder het pseudoniem Trasybulus (Grieks voor Coenraad). Later werd hij als re-
dacteur van'De Gids' gevreesd om zijn kritieken. De invloed van Huet op Kru-
seman komt tot uitdrukking in het fonds van Kruseman. Als aanhanger van de
moderne theologie stond Huet de studie van exacte vakken voor. Zijn invloed
op Kruseman wordt zichtbaar in uitgaven zoals 'Album der NaIUUr', de 'Na-
tuurlijke Historie van Nederland', 'Voorlezingen in Felix Meritis' en de 'Land-
bouw en Nijverheids-bibliotheek'. Het zijn allemaal uitgaven waaruit de be-
langstelling van Kruseman voor natuurkunde, landbouw en geschiedenis
blijkt. Aan de vriendschap met Huet kwam echter een einde toen Busken Huet
het werk van Van Zeggelen en Van den Bergh op een negatieve wijze besprak.
Hij verweet beide dichters middelmatigheid en gebrek aan talent. Het zijn ge-
brekkige taalkenners, 'die zich in dichtmaat keer op keer kwalijk uitdrukken',
aldus Huet. In her septembernummer van 'De Gids' van I864 schreef Huet
buitengewoon cynisch over Van den Bergh en Van Zeggelen. 6, Maar ook het
neersabelen van de inhoud van de verzamelbundel 'Aurora' in het januari num-
mer van'De Gids' I865, waarvan Van den Bergh redacteur was en Kruseman de
drukker, zou aanteiding zijn voor de breuk tussen Kruseman en Huet.

Tegenover de kritiek van Busken Huet op het werk van Van Zeggelen, stond
het artikel in Eigen Haardvan Arnold Ising. Van Zeggelen werd daarin door zijn

5I



opvolger Ising geprezen. Hij noemt Van Zeggelen een begaafd man met een
helder oordeel die zich niet liet ontmoedigen en zich opwerkte vanuit 'een
nederigen stand tot gezeten burger, die zich door eigen studie een letterkundi
gen naam verwierf:* Ising roemt her feit dat Van Zeggelen spreektaal gebruik-
te, waarin de lezer zich herkende. Hij benadrukt bovendien het vermogen van
Van Zeggelen zich bondig uit te drukken. Ising kende zowel Van Zeggelen als
Busken Huet goed en behoorde tot het netwerk van Kruseman waaruit deze me-
dewerkers voor zijn tijdschrift recruteerde. Ising was in I860 secretaris van het
bestuur van het letterkundiggenootschap'Oefening kweekt Kennis' geworden.

Sam. J. van den Bergh was op dat moment voorzitter en Van Zeggelen lid. Toen
Van den Bergh in 1868 overleed en Van Zeggelen de voorzittershamer van het
bestuur van het genootschap had overgenomen, zette Ising zijn secretariele
werkzaamheden onder Van Zeggelen voort. Na diens overlijden op I6 februari

I879, werd Ising zelf voorzitter van het genoemde letterkundig genootschap.
Ising schreef voor hij toetrad tot het bestuur van 'Oefening kweekt Kennis' te
Den Haag, veel bijdragen voor de 'Almanak voor de jeugd' waar hij in I852
redacteur van werd. Ookwas hij drie jaar (I857-I859) lid geweest van de redactie
van 'De Tijdstroom' die werd uitgegeven bij de weduwe D.R. van Wermesker-
ken te Tiel. 'De Tijdstroom' was een tijdschrift gewijd aan letteren, werenschap

en kunst. In het dagelijks leven was Ising werkzaam als stenograaf bij de beide
Kamers der Staten-Generaal. Een positie die hem goed van pas kwam in zijn
hoedanigheid van redacteur van'De Nederlandsche Spectator'. Hij leverde heet
van de naald informatie voor artikelen die betrekking hadden op de Nederland-
se politiek. In I860 trad hij toe de redactie van 'De Nederlandsche Spectator'.
Dit tijdschrift was op I januari I860 ontstaan uit 'De Kunst- en letterbode' en
'de Nederlandsche Spectator'. Tegelijk werd hij in I860 redacteur van'Het Ne-
derlandsch Magazijn'. Slechts zes jaar zou hij van de redactie van dit laatste blad
deel uitmaken. Zijn belangrijkste journalistieke werkzaamheden verrichtte hij
echter voor 'De Nederlandsche Spectator'. Mede redacteuren waren daar o.a.
Robidd van der Aa, Bakhuizen van den Brink en Busken Huet, toen nog pre-
dikant te Haarlem. Ising was een trouw en invloedrijk lid van de redactie, die
geen redactievergadering oversloeg. Ising bleef38 jaar namelijk lid van de redac-
tie van 'De Nederlandsche Spectator'. Dat was tot I898.

Busken Huet werd na het neerleggen van zijn ambt op I januari I862 redacteur
buitenland bij de 'Haarlemse Courant'. In I863 werd Huet in de redactie van
'De Gids' opgenomen. Hij kreeg daar een vaste rubriek'Kroniek en kritiek'. In
1865 vertrok Huet naar Nederlands Indie, waar hij bij de redactie van'De Java-
bode' ging werken. Nadat hij dit blad had verlaten richtte hij het 'Algemeen
Dagblad voor Nederlands Indie' op. Hij keerde in I876 terug naar Europa en
vestigde zich in Parijs. De rest van zijn leven zou Huet zich vooral ontplooien
als literair criticus. Gs

In een artikel in Eigen Haard komt A.W. Stellwagen tot de conclusie dat de
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letterkundige arbeid van Huet 'de overvioedige oogst is van een rijpen geest' die
weliswaar scherp oordeelde, maar dat pas deed na een gedegen onderzoek dat
voor zijn stellingen de bewijsstukken had geleverd.66 Huet had met zijn harde
kritiek zijn commentaren in 'De Gids' veel mensen tegen zich in het harnas
gejaagd. Al eerder had Kruseman zijn bedenkingen tegen deze praktijk van de
literaire kritiek geuit in een discussie die hij gevoerd had met Huet in de Deba-
ting Society te Haarlem.67 Huet op zijn beurt nam de gelegenheid te baar op het
derde congres van de 'Association internationale pour le progr&s des sciences
sociales', dat van 26 september tot I oktober I864 te Amsterdam werd gehouden,
zijn 'critische methode' te verdedigen. Kruseman bleefechter bij zijn opvatting
dat een dergelijke wijze van het geven van kritiek niet door de beugel kon. In
het conflict cussen Huet en Kruseman, koos Pierson de zijde van Huet, zonder
zich overigens van Kruseman te vervreemden.

Kruseman als uitgever van boeken en bladen

Kruseman gold in de negentiende eeuw als een succesvol uitgever. Toch had zijn
uitgeverij aanvankelijk weinig succes. Veel moeite moest hij zich getroosten om
de kopij los te krijgen van auteurs wier werken hij wilde uitgeven. Grofweg
kunnen onderstaande deelgebieden worden gereconstrueerd op basis van door
zijn uitgeverij verzorgde uitgaven:
• Religieuze werken
•  Boeken op her gebied van de wis- en natuurkunde, geografie, volkenkunde,

het zeewezen etcetera.
• Gedichten
• Romans en novellen
• Volksverhalen
• Letterkundige publicaties
• Kunst en cultuur
• Wetenschap
• Geschiedenis
• Vertaalde werken van bekende buitenlandse auteurs. Griekse en Romeinse

klassieke verhalen

In het fonds ziet men de (maatschappelijke) opvattingen van uitgever Kruse-
man weerspiegeld zoals die in de vorige paragrafen zijn besproken. Kruseman
rekende het tot zijn taak kennis van kunst, cultuur en wetenschap te versprei-
den. Over onderwerpen op die terreinen geeft hij zijn werken uit. Zijn belang-
stelling voor zowel klassieke literatuur, maar ook voor de nationale en interna-
tionale literatuur van zijn dagen, komt eveneens in dit fon(is tot uitdrukking.
Maar ook zijn belangstelling voor religieuze vraagstukken zal men in zijn uit-
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gaven herkennen. Overzien we de rubrieken waarin de boeken kunnen worden
onder gebracht, dan kan een parallel worden getrokken tussen die rubrieken en
de inhoud van bladen die Kruseman heeft uitgegeven. Rubrieken als Geschie-

denis, Wetenschap, Kunsten Cultuur en Religie, corresponderen met bladen als

'Kennis en Kunst', 'Wetenschappelijke blaadjes', 'Wetenschappelijke Bladen
met een bijblad over literatuur', 'Kroniek voor Positieve wetenschappen' en

'Christelijk Album' maar ook met bladen als'De Aarde en haar Volken','Album
der Natuur', 'Kroniek voor de Geschiedenis van onze Dagen' en 'Mannen van
Betekenis'. Bezien we het fonds in relatie tot Eigen Haard, dan valt op dat de

inhoud van Eigen Haard overeen komt met de afzonderlijke rubrieken waarin
de door Kruseman uitgegeven boeken kunnen worden ondergebracht. Alle

onderwerpen die in Eigen Haardworden behandeld zien we terug in het boe-

kenfonds van Kruseman. Bovendien kan men constateren dat veel van de au-
teurs van de boeken die door Kruseman werden uitgegeven tevens medewerker
of redacteur waren van zijn bladen en in het bijzonder van Eigen Haard.

Moderne theologie en het fonds van Kruseman

In de periode 185I-I864 gaf Kruseman boeken uit van auteurs die sterk sympa-
thiseerden met de moderne stroming in de theologie. Onder hen waren Busken

Huet en Allard Pierson. Beiden waren aanhangers van de moderne theologie.

De ideeen die zij van hun leermeesters hadden overgenomen over het geloofs-
gezag, maakten dat ze in de jaren zestig van de negentiende eeuw uit het ambt
gingen. Busken Huet legde zijn ambt neer in 1862 en Pierson in 1865.

Nadat Pierson zijn werk als predikant had beeindigd werd hij hoogleraar, eerst

in Heidelberg, later in Amsterdam. Toen het Athenaeum Illustre te Amsterdam
in 18'77 hogeschool werd, werd Pierson een van de eerste hoogleraren in de
kunstgeschiedenis. Hij doceerde gedurende achitien jaar en stond bekend als

een goed en populair docent. 'De gave van het doceren bezat hij als weinigen',
aldus J.C. Matthes in Eigen Haard. 'Hij verstond de kunst om duidelijk en
aangenaam uiteen te zetten. Ook kwam telkens uit hoe verbazend veel hij wist.
Hij sprak de nieuwe talen zuiver en vloeiend; de oude classieke schrijvers las hij

met gemak. Zijn causerieen over beroemde letterkundigen als Shakespeare (...)
schonken een hoog letterkundig genot'. (...) 'Ook de aesthetica en de oude
kunst gafhij op eene wijze, die ze tot boeiende vakken maakte. Met gipsbeelden,

photographieen en teekeningen lichtte hij alles toe'."s Allard Pierson zou een
van de belangrijkste raadgevers worden van Kruseman voor uitgaven op het
gebied van kunst. Dat leidde tot het verschijnen in 1867 van het tijdschrift
'Kennis en Kunst'.
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Bladen

Behalve boeken heeft Kruseman ook een groot aantal tijdschriftenft•, op de markt
gebracht. Ze zullen in chronologische volgorde worden beproken. In I846
bracht hij 'Christelijk Album Woorden van stichting in onze huiskamers' op de
markt. Het werd een goedlopend blad, waarmee Kruseman zijn naam ook als
uitgever van tijdschriften vestigde. Kruseman leverde zelfvoor de eerste uitga-
ven de nodige kopij. In I857 bood hij de uitgaverechten tijdens de eerste fonds-
veiling-' te koop aan voor het bedrag van f 7309,55· Het blad werd gekocht door
Joh. Noman & Zoon te Zaltbommel, die de redactie aan J.H. Hooyer predikant
in Zaltbommel aanbood. Voor Hooyer bleek het een 'vingeroefening'; hij zou
later redacteur van 'De Gids' worden.

'Aglaja', een tildschrift voor Dameshandwerken, verscheen in I848 en droeg
eveneens bij aan de bekendheid van Kruseman als tijdschriftuitgever.7, Het was
een maandelijks verschijnend blad waarvoor hij dezelfde verkooptechniek toe-
paste als bij het op de markt brengen van het'Christelijk Album': colportage en
de verspreiding van een overvloed aan prospectussen. Het idee voor 'Aglaja'
ontleende hij aan soortgelijke bladen in Duitsland en Frankrijk. De uitgave
ervan valt vlak v66r de periode waarin de Maatschappij tot Nut van't Algemeen
zich beijverde voor de oprichting van brei- en naaischolen in den lande.-* Om
aan de benodigde modeplaten voor zijn blad te komen ging Kruseman in I85O
naar Parijs. Daar vond hij na lang zoeken de firma Adolphe et Goubaud & Cie,
uitgevers van het 'Journal des Mademoiselles'. Met hen sloot hij een contract af
voor het uitbrengen van een Franse versie van'Aglaja' onder de titel'Cendrillon.
Revue encycloptdique de tous les travaux des dames'. Daarmee was 'Aglaja' een
internationaal project geworden.-' In november I849 verscheen de Duitse uit-
gave van het blad onder de titel 'Bijou',

Minder fortuinlijk was Kruseman met het geillustreerde, elke zaterdag ver-
schijnende, karikatuurblad 'Polichinel', dat in I849 verscheen. De inhoud hier-
voor werd ontleend aan in het buitenland verschijnende bladen als 'Punch',
'Man in the Moon', 'Charivari', 'Illustration', 'Leuchtkugeln' en 'Fliegende
Blatter'.-4 Het tijdschrift verscheen onder redactie van de tWee Haagse vrienden
van Kruseman, Van den Bergh en Van Zeggelen.

Wat het 'Christelijk Album' was op godsdienstig terrein, moest 'Album der
Natuur' op natuurkundig gebied worden. Dit maandblad kwam in I852 uit en
was een initiatiefvan W.M. Logeman en dr. D. Lubach.-' Kruseman beoogde
met het blad kennis over de natuur Ie verspreiden onder een zo breed mogelijk
publiek. In het bijgevoegde 'Bijblad' werden de wat meer wetenschappelijk
geinteresseerde lezers van informatie voorzien. Het bevatte excerpten uit bui-
tenlandse tijdschriften waarin de vorderingen op verschillende terreinen van de
natuurwetenschap werden behandeld.
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De derde redacteur van 'Album der Natuur' was dr. R Harting. Harting had

geneeskunde gestudeerd in Utrecht en werd hoogleraar in Franeker. Hij was
daar tot de opheffing van dit onderwijs instituut in I843 collega van Scholten
en Veth. Na zijn vertrek uit Franeker werd hij hoogleraar in Utrecht en collega

van Buys Ballot. De motieven van Kruseman om het'Album der Natuur' op de
markt te brengen waren zowel religieus als educatiefvan aard.  Zelf schrijft hij
erover in'Bouwstoffen': 'Dit Album, door de uitstekende vaderlandsche geleer-
den tezamen gebracht, teneinde de kennis der Natuur meer algemeen onder alle

standen der Maaischappij te verspreiden, is bestemd om weldra zijne plaats te
vinden in ieder huisgezin, waar kennis en beschaving worden op prijs gesteld en

aangekweekt. HetAlbumderNatuurworde beschouwd als een tegenhanger van

het Cbristelijk Album. Zoals het laatste zich beweegt op het gebied der schrif-
telijke openbaring, richt het eerste zijn beschouwingen naar her Rijk der Na-
tuur, opdat het zedelijke en zichtbare beide, dienstbaar mogen worden tot
opvoeding van verstand en hart:76 Het oorspronkelijke plan voor her op de
markt brengen van dit tijdschrift, was afkomstig van twee Haarlemse vrienden
van Kruseman, Logeman en Lubach. Het blad werd een succes en het was al snel

even populair als het 'Christelijk Album'. Op de fondsveiling van 1857 bood

Kruseman het 'Album der Natuur' tot verrassing van de redacteuren te koop

aan, omdat hij van mening was dat indien je een blad zou willen verkopen, je
dat moest doen wanneer de populariteit ervan het grootst was.7- In I870 kocht
Kruseman het eigendomsrecht van het'Album der Natuur' terug. De oplage van
het blad was aanzienlijk teruggelopen en het zou niet meer de hoogte bereiken,
die het in de eerste fase had gehaald. In I87O schreef Kruseman nog in zijn
prospectus: 'Z66 tot zijn oorsprong teruggekeerd begint het'Album derNatuur'
een nieuw leven'. (...) 'De beoefening der natuurwetenschap heeft zich een
breeder weg gebaand. Leerlingen van vroeger zijn zelve leermeesters geworden.
De grote maatschappij wil geinformeerd worden over de'heiligdommen' die in
de studeervertrekken van de geleerden zijn blijven liggen'.4 Geleerden werden

dan ook uitgenodigd hun bijdragen aan het blad te leveren. Het debietvan I864
exemplaren bij intekening was teruggelopen tot I273 exemplaren in I870, zodat

het tijdschrift zich slechts met moeite staande kon houden.79

Zoals reeds is opgemerkt, kwam de invloed van Huet en diens theologische
opvattingen na I85I toI uitdrukking in het fonds van Kruseman. Behalve Huet

zou ook mr. J.T. Buys een belangrijke plaats gaan innemen als adviseur van
Kruseman. 8O

J. T. Buys (1828 - 1893) te Amsterdam geboren werd hoogleraar in de staats-

wetenschap aan het Athenaeum illustre te Amsterdam. Hij was gepromoveerd
op een proefschrift over persvrijheid. In I864 volgde op voorspraak van J.K.
Thorbecke een benoeming als hoogleraar aan de universiteit van Leiden. Hij
publiceerde in 'De Gids' en was redacteur van 'Wetenschappelijke Bladen' dat
werd uitgegeven door Kruseman. Het zijn vooral de liberaal politieke ideeen die
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Buys en Kruseman met elkaar deelden. Beiden waren overtuigd aanhanger van
de staarsrechtelilke opvattingen van Thorbecke. Buys ontwikkelde zich tot een
autoriteit op staatsrechtelijk gebied.

Wetenschappelijke informatie voor een groot publiek

Op 15 november I854 kwam Kruseman met een nieuw wekelijks verschijnend

volkstijdschriftie, de 'Wetenschappelijke Blaadjes', op de markt:  Het blad zou
maar kort bestaan. De inhoud van dit tijdschriftje, die voor een groot gedeelte
werd ontleend aan Amerikaanse, Engelse, Franse en Duitse tijdschriften, werd
na de opheffing ervan verdeeld over het al eerder opgerichte'Album der Natuur'
en een in 1856 nieuw uit te geven blad: 'Wetenschappelijke Bladen'. Na overleg
met Buys werd besloten het nieuwe tijdschrift in te richten naar Engels voor-
beeld. Er zouden samenvattingen in gepubliceerd worden van artikelen die in
buitenlandse bladen waren verschenen op het gebied van staatkunde, letter-
kunde en de natuurwetenschappen.82 Aanvankelijk voerde Buys samen met Lo-
geman de redaCtie. Omdat laatstgenoemde een marginale bijdrage leverde,
deed Buys hierover zijn beklag bij Kruseman. Van I859 tot I864 voerde hij de
redactie alleen. In 1864 werd Buys tot hoogleraar staatsrecht benoemd te Lei-
den. Daardoor was hij genoodzaakt van verdere redactionele werkzaamheden
af te zien. 'Wetenschappelilke Bladen' was voorzien van een 'Bijblad' waarin
zoals hierboven boekbesprekingen van zowel Huet als Pierson waren opgeno-
men. In I869 werd een nieuw aanhangsel bijgevoegd onder de titel 'Een over-
zicht van binnen- en buitenland. Nieuw uitgekomen boeken in Nederland,
Frankrijk, Engeland, Duitsland'.

Op Is november I854 bracht H. H8veker, concurrerend uitgever, het 'Familie-
magazijn, lectuur van uitspanning tot verspreiding van nuttige kundigheden'
uit. In navolging van een uitgave van het 'Engelsche Traktaatgenootschap' ge-
titeld'Sunday at home. A Family-Magazine for Sabbath reading', werd volgens
de prospectus gedacht aan een uitgave met een tweeledig doel namelijk: het
publiceren van artikelen met als onderwerp de invloed van de godsdienst op het
dagelijks leven en het bieden van artikelen op het gebied van wetenschap en
kunst beschouwd vanuit geloofsstandpunt.* Kruseman kocht het recht van
uitgaveR+ van HBveker en vormde het blad om toi een geYllustreerd tijdschrift.4
Volgens Enscheddhad Kruseman de titel overgenomen, omdat hij bang was een
concurrerende uitgave naast ziln 'Christelijk Album' te moeten dulden.

In I859 kocht Kruseman twee periodieken: de 'Christelijke Volksalmanak' en
'Het Zondagsblad: In de 'Opregte Haarlemsche Courant' van 25 november
1859 maakte hij het volgende bekend: 'De ondergetekende is door aankoop
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eigenaar geworden van Het Zondagsblad, hetwelk te beginnen met Januarij

1860 geregeld wekelijks bij hem zal verschijnen. Alle middelen zullen worden

aangewend om dit blad eene waardige plaats te geven onder de beste Nederland-

sche Journalen. Haarlem, November I859· A.C. Kruseman'.* Het zou een blad
worden in de geest van 'Wetenschappelijke Bladen' en J.I Buys en Logeman

zouden de redactie voeren. Buys was zoals al is opgemerkt evenals Kruseman een

fervent aanhanger van Thorbecke. Buys omringde zich met jong talent op staat-

kundig, letterkundig en vrijzinnig-theologisch gebied als medewerkers die re-

gelmatig voor het blad schreven.* Logeman realiseerde met zijn bijdragen in
'Het Zondagsblad' een doel dat Kruseman als warm pleitbezorger van de ide-
alen van 't Nut ten volle onderschreef.

Hij besprak in zijn artikelen uitvoerig de totstandkoming en het streven van

de vier jaar eerder in Haarlem opgerichte vereniging'Weten en Werken'. Deze

vereniging stelde zich ten doel om kennis en met name informatie over exacte

wetenschappen te verspreiden:8 Busken Huet zou het feuilleton redigeren en

rechtsgeleerde Van Gigch zou het redactiewerk voor de artikelen op het gebied

van de rechtsgeleerdheid verzorgen. Hij was strafrechtspecialist en lid van de
Amsterdamse gemeenteraad. Behalve genoemde redacteuren zouden letterkun-

digen en wetenschappers hun medewerking aan het blad verlenen. Het plan
beloofde veel en het bracht veel, volgens Enschedd. Het blad was echter geen
lang leven beschoren. In april IBBI werd her opgeheven, omdat de uitgave we-

gens gebrek aan voldoende abonnees niet meer te bekostigen was. Met de zin-

snede: 'De ondergetekende geeft bij dezen berigt dat hij met het einde van deze

maand de uitgave van Het Zondagsblad denkt te staken. A.C. Kruseman',

kondigde Kruseman de opheffing van het blad aan.w" Weinig artikelen in 'Het

Zondagsblad' zijn voorzien van de naam van de auteur. Een keer ondertekent

Busken Huet het artikel dat hij schreef naar aanleiding van een hevige Pinkster-

storm. Het was Kruseman een doorn in het oog, aldus Krelage, omdat het een

persiflage was op de gebeurtenissen tijdens de begrafenis van Isaac Da Costa.

Deze laaiste werd als letterkundige door Kruseman zeer gewaardeerd.,°
In I865 waagde Kruseman wederom een poging met een blad dat beantwoord

de aan wat hij als zijn opdracht als uitgever zag: het verspreiden van kennis en

beschaving, ook in de huiselijke kring. Op de veiling van 26 oktober I863 had
hij uit het funds van Joh. Noman & Zoon te Zaltbommel de maandelijkse

kroniek'Geschiedenis van den Dag' gekocht en het blad omgevormd tot'Kro-
nijk voor geschiedenis en Wetenschap'. De eerste aftevering verscheen in fe-

bruari I865.'1' Het tijdschrift werd onder twee verschillende titels in de handel

gebracht namelijk als: 'Kronijk voor de Positieve Wetenschappen' en 'Kronijk
voor de Geschiedenis van onze Dagen'. Kruseman moest evenals bij het Zon-
dagsblad constateren dat er geen markt voor was. Hij schrijft: 'Door te weinig

deelneming zal de uitgave van de 'Kronijk voor Geschiedenis en Wetenschap'
gestaakt worden'.92
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Meer succes had Kruseman met'De Aarde en haar Volken' dat op Is november
1864 voor het eerst verscheen. Het Franse blad 'Le Tour du Monde' diende als
voorbeeld voor dit nieuwe blad. Kruseman stelde zich in verbinding met de
uitgever, Hachette & Co te Parils, om over de benodigde gravures te kunnen be-
schikken. Het tijdschrift werd gedrukt op papier dat Kruseman speciaal uit
Frankrijk liet komen, omdat hij van mening was dat het zich beter leende voor
het afdrukken van gravures." Het blad werd een succes als gevolg van een goede
prijs - kwaliteitverhouding: een goed verzorgde en rijk geYllustreerde uitgave
tegen een betrekkelijk gering bedrag."4 In I877 deed Kruseman her na 13 jaar van
de hand. Het succes van 'De Aarde en haar Volken' stimuleerde hem tot het
doorgaan met het uitgeven van goed geYllustreerde werken. 95

Naar het Franse voorbeeld 'Le magasin pittoresque', bracht Kruseman 'Ken-
nis en Kunst' op de markt. Het werd positief ontvangen. Het onafhankelijke
'Nieuwsblad voor den Boekhandel'van 28 februari I867 schrijft:96 'Onze Haar-
lemse uitgever (...) heeft een tijdschrift in de wereld gebragt dat een waardig
pendant voor de'Aarde en haar Volken' belooft te worden. Wie de Ie aftevering
van 'Kennis en Kunst' aandachtig inziet, stemt ons toe dat de houtsneden goed
van reekening, en vooral wat die van Franschen oorsprong betreft keurig van
gravure zijn; de tekst, gekozen door Dr. Winkler, is grootendeels oorspronkelijk
en vol variatie. Bovendien is de naam des redacteurs een waarborg dat er geen
onzin verkocht wordt en is de prijs door den uitgever gewaagd goedkoop ge-
steld', zo luidde de waardering van het vakblad.

In het prospectus die bij het verschijnen van de eerste jaargang werd verspreid
staat ie lezen, dat gebruik gemaakt zal worden van nieuwe technieken op het
gebied van de boekdrukkunst en dat 'het blad wil zaaien in ruimen kring; het
wil verspreiden, algemeen bekend maken wat in allerlei boeken staat, die dage-
lijksch vermeerderen en die niet in ieders bezit kunnen zijn (...); het wit naast
kennis, kunstzin trachten aan te kweeken, en daardoor mede invloed uitoefenen
op het praktisch leven - her wil in 6dn woord voor het groote publiek onzes
vaderlands een Volksblad wezen'.9-

Op 28 januari I869 verscheen het blad 'De OudeTijd'. In een bespreking in het
'Nieuwsblad voor den Boekhandel' werd het positiefontvangen.4 Het vakblad
schreef: 'Thans weet ieder onder zijner clienten (...) dat de heer Kruseman
weder het juiste moment voor zijne uitgave heeft gekozen en hij het "grooten
publiek" rijp zal vinden voor het genieten eener wetenschap, die voor het mee-
rendeel nog een gesloten boek mag heeten'. (...)'Door inhoud en vorm geeft'De
Oude Tijd' werkelijk iets geheel nieuws voor een groot publiek, dat in zulk een
genre nog weinig anders zag dan werken op belletristisch of natuur- en aard-
rijkskundig gebied'.„ Bij de fondsveiling van io mei I876 werd het blad over-
gedaan aan de Gebrs. Koster. Met 'De Oude Tijd' trachtte Kruseman de vorde-
ringen van de wetenschap onder een groot publiek te verspreiden. 100
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In 1870 kwam Kruseman met 'Mannen van Beteekenis' en voor de tweede

keer met het tijdschrift'Album der Natuur'. Reeds een jaar daarvoor had hij het

plan opgevat levensbeschrijvingen van beroemde mannen in een tijdschrift op
te nemen. De Frans-Duitse oorlog van I870 tot en met I87I vormde de directe

aanleiding voor 'Mannen van beteekenis' en wel vanwege de vele krijgshaftige
daden van vooraanstaande personen in het kader van deze oorlog:°' Voor de

portretten werd gebruik gemaakt van de techniek van de steendruk.'°'
'Vragen des Tijds' verscheen in I874· Als voorbeeld diende de Britse'Saturday

Review'. Her zou vooral een blad voor het liberate volksdeel worden. Taal

schrijft: 'Van veel belang voor de verspreiding van de ideeen van de jonge libe-
ralen was de oprichting van het maandblad 'Vragen des Tijds' in I874'· (···) 'In
het prospectus werden als doelen genoemd: het behandelen van staatkundige en
maatschappelijk actuele kwesties en het trachten om de openbare mening gun-

stig voor de vereiste economische en sociale hervormingen te stemmen".'°' De

reacties op her blad waren veelal positief, maar het oordeel werd hoofdzakelijk

bepaald door de politieke bril van de commentatoren.

Eigen Haard de afsluiting van een uitgeversloopbaan

Reeds op I2 december I865 schreef Kruseman aan zijn vriend Gebhart: 'Theo-

logie en wijsbegeerte - neen waarlijk niet! Ik kan eenvoudige hoofden benijden,
die daar geen jota van verstaan, en ik zou haast van mij zelv' zeggen dat ik een

lief ding geve, als ik met een spons zekere plaatsen van mijn hersens schoon kon

vagen. Kennis moge magtzijn - onze broksgewijze kennis is soms ook marteling.
Jitristerei und Medizin - bewaar ons van den Booze! Wie vreedzaam is en gezond,

krijgt kippevel van advocaten en doctoren. En onze ferme, goede burgerluidjes
(...) behoeven het niet te weten, dat er zoveel te krieuwen en zooveel te genezen

valt. Maar de boeken die gij mij opnoemt: geschiedenis, staathuishoudkunde

(...) zie, dat is wat ik gaarne in de ruwe handen zie van ons publiek, dat door zijn

lectuur wat winnen moet'.'°4 Hiermee maakte Kruseman duidelijk dat zijn
drijfveer bij het uitgeven van tijdschriften de verspreiding van licht, beschaving

en veredeling was.'°' In een brief aan Hachette, gedateerd 27 september I869,
schreef hij in deze bewoordingen over zijn plan een geillustreerd tijdschrift uit

te geven:'Je me propose de publier au commenfement de I870 un nouvel ouvra-

ge pdriodique, intitult "Histoire de nos jours". Ce sera une revue populaire des

principaux dvdnements dans les divers pays, des biographies et ndcrologies des
hommes les plus illustres, des inventions les plus remarquables etc., etc. en un
mot un ouvrage en livraisons mensuelles, formant un ou deux volumes par an,
contenant l'histoire du temps actuel; une "Illustration" ou un "Monde illustre
en miniature en format de livre"'.'06
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Voorblad van Die Gartenlaube 1857. Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
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Op I januari 1875 verscheen dan Eigen Haard in de afmeting 32,5 x 32 cm, met

twee kolommen per pagina van elk 8,5 cm breedte.'0
Kenmerk van het blad was volgens de uitgever dat het een echt 'Volkstijd-

schrift' was. Daarmee zouden de ideeen van 't Nut door Kruseman worden ge-
realiseerd.'a Tekst en illustratie dienden hand in hand te gaan. Volgens een pros-
pectus uit 1877 stelde Eigen  Haardzich voor, het Hollandse familieblad bij uit-
nemendheid te worden. Het zou alleen bijdragen van Nederlandse schrijvers,

portretten van Nederlandse mannen van betekenis, tal van kunstplaten en elke

week de meest belangrijke nationale toestanden behandelen. Met het uitbren-

gen van Eigen Haardbeeindigde Kruseman de bladen 'Kennis en Kunst', 'Elck

wat wils' en 'De Oude Tijd'. De inhoud van deze uitgaven was nu immers sa-

mengebracht in het nieuwe tijdschrift Eigen Haard. In het tweede deel van dit

proefschrift zullen de redacteuren van Eigen Haardafzonderlijk worden behan-

deld.

Gartenlaube als voorbeeld voor Eigen Haard

OP 5 juni I874 schreef De Veer, een van de drie toekomstige redacteuren van

Eigen Haardaan Kruseman: 'Schikt het u, dan kom ik donderdag e.k. met de

trein van 7 uur, d.c. 7.28 in Haarlem, om met u en uw compagnon over de

Hollandsche Gartenlaube te praten. Geen regenbericht krijgende, reken ik dat

gij thuis zijt (...):"9 In dit briefje wordt expliciet door De Veer verwoord dat
'Gartenlaube' als voorbeeld diende voor het door Kruseman op de markt te

brengen geillustreerde familieweekblad Eigen Haard. Daarmee had hij geen
slecht voorbeeld gekozen."°'Gartenlaube', werd in I853 voorher eerst in Leipzig

uitgegeven en had in 186I al een oplage bereikt van honderdduizend exempla-

ren. Dit aantal was in I875 uitgegroeid tot vierhonderdduizend stuks.

De overeenkomst met'Gartenlaube' is treffend. In de jaargang van I857 van dit

tijdschrift worden de volgende bijdragen in de inhoudsopgave vermeld: gedich-
ten, verhalen, biografieen, geschiedkundige bijdragen, natuurwetenschappelij-

ke bijdragen, artikelen over het menselijk lichaam in zieke en gezonde omstan-
digheden, alsmede cultuurgeschiedenis. Het zijn onderwerpen waarvan ook

Kruseman vond dat ze in 66n blad gepubliceerd moesten worden. Boele van

Hensbroek formuleerde het als volgt: 'Hij had zich ten doel gesteld de beste

buitenlandsche, oude en nieuwe schrijvers in Nederlandsch gewaad te kleeden

en de Nederlandsche wetenschap en letterkunst in behaaglijken vorm aan her
Nederlandse volk aan te bieden'."' Er zou voor elk wat wils in Eigen Haard

gerealiseerd dienen te worden. "' Die gedachte lag ook aan 'Gartenlaube' ten

grondslag. Maar niet alleen qua inhoud heeft'Gartenlaube' model gestaan voor

Eigen
Haard. 'Gartenlaube' was ook een geillustreerd tijdschrift en Kruseman

63



was ervan overtuigd, dat vooral in die illustraties de kracht van een tijdschrift
was gelegen. Het lag dan ook in zijn bedoeling om in het voetspoor van zijn
vroegere'Familiemagazijn' en 'Gartenlaube' maar vooral in dat van 'De Katho-
lieke Illustratie' het nieuwe blad ruim te illustreren."'

De'Gartenlaube' bereikte met haar enorme oplage een groot publiek. Het blad
was van liberale signatuur en behandelde een keur aan onderwerpen, varierend
van literaire tot wetenschappelijke thema's. Daarmee verwezenlijkte het idealen
die ook Kruseman met Eigen Haardnastreef(le namelijk her toegankelijk maken
van wetenschappelijke en culturele informatie voor een groot publiek.

De Katholieke Illustratie

Als tweede voorbeeld voor Eigen Haard, zij het van latere datum, diende 'De
Katholieke Illustratie'."+ Dit blad kwam in I867 op de Nederlandse markt met
als doelgroep het katholieke volksdeel.'" Het succes van het blad was groot. In
668 had het reeds meer dan twintigduizend intekenaren en rond I875, het jaar
waarin Eigen Haardop de markt kwam, lag dit aantal rond de vijftigduizend."6
Met deze oplage scoorde het blad ook internationaal gezien hoog. Ter vergelij-king: in I895 hadden 'L'Illustration' en de 'Leipziger Illustrierte' een oplage van
respectievelijk veertigduizend en twintigduizend exemplaren. Eigen Haardhad
drie jaar nadat het voor het eerst was verschenen, een oplage van (slechts) zes-
duizend exemplaren.

Het doel van de redactie van de 'De Katholieke Illustratie' was een blad voor
het 'roomse' gezin op de markt Ie brengen dat elk wat wils kon bieden. Her
moest ontspanning en verstrooiing brengen, maar bovenal moest het de gods-
dienstige opvoeding van de katholieken dienen. Na een viertal jaargangen deelt
de redactie mee dat ze zich meer op kunst en le[teren wil gaan richten en ont-
wikkelingen op wetenschappelijk gebied aan haar lezers zal aanbieden. Het blad
zou bovendien een meer nationaal karakter krijgen. Dat realiseerde men door
met berichtgeving te komen over Nederlandse instellingen en verslag te doen
van bilzonderheden uit eigen land. In de jaren I899-I900 ontspon zich in de re-
dactie een strijd tussen degenen die het blad meer actualiteitswaarde wilden
geven door artikelen op te nemen over wereldgebeurtenissen en degenen die het
ideaal van de verheffing van her katholieke volksdeel hoog in het vaandel had-
den en daar de nadruk op wilden blijven leggen. Dit betekende dat berichtge-
ving over onderwerpen in verband mer het katholieke geloofde overhand dien-
den te hebben in het blad. Daarbij speelde mee dat de redactie van 'De Katho-
lieke Illustratie' merkte dat terrein werd verloren aan andere geillustreerde bla-
den. Deze ontwikkeling noopte de redactie met ingang van de 45ste jaargang
nieuwe wegen in te slaan. In de jaargang van 19I 2 verklaart ze dan ook dat ze
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weliswaar haar oude idealen trOUW Wil blijven en een blad voor het 'roomse'
volksdeelwil uitbrengen, maar dat ze dat dan in een zo modern mogelijke vorm
zal doen, dat wil zeggen aangepast aan de interesse van de lezer en rekening
houdend met wat zich in de wereld afspeelde. Meer en meer verschijnen arti-
kelen in het blad die wetenschappelijke ontdekkingen als onderwerp hebben.

Als men bovendien in staat zou zijn de lezer sneller te informeren, zou men

daarmee op 66n lijn komen met wat in andere vergelijkbare geillustreerde bla-
den werd aangeboden, redeneerde de redactie.

Evenals bij Eigen Haardis vanaf 19I4 een belangrijk decl van 'De Katholieke

Illustratie' gevuld met oorlogsnieuws. Na 1920 werd de concurrentie van de
neutrale geillustreerde bladen voelbaar. Dit leidde ertoe dat men rubrieken ging
opnemen zoals sport, film en radio om niet uit de pas te lopen met de concur-
renten. Op verzoek van de lezers verdween in de jaargang I929-I930 het Roman-

bijvoegsel. Daarvoor in de plaats kwamen redactionele bijdragen van algemene

strekking.

De opzet van de'De Katholieke Illustratie' is ongetwijfeld voor Kruseman reden

geweest om dir blad als voorbeeld te kiezen voor Eigen Haard. Zijn affiniteit met

i Nut en zijn lidmaaischap van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijver-

heid maakten dat bij de keuze van zijn uitgaven die vooral een rol speelden, die

rekening hielden met wat voor de lezer leerzaam zou kunnen zijn. Zo zou de
emancipatie van het volk met een blad als Eigen Haard een dienst bewezen
kunnen worden, omdat het zich expliciet ten doel stelde kennis onder een groot

publiek te verspreiden. Diende'De Katholieke Illustratie' aanvankelijk als voor-
beeld, toen Eigen Haardeenmaal zijn vorm gevonden had, beinvloedde dit blad

op zijn beurt 'De Katholieke Illustratie', aldus Ovink."-

De eerste redactie van Eigen Haard

Als redacteuren voor Eigen  Haardwetden aangetrokken H. de Veer, tot dan toe
werkzaam bi j 'Her Nieuws van den Dag', dr. H.RR. Hubrecht en J.H. Renne-

veld.a De laaiste zou bijdragen op het gebied van kunst verzorgen, terwill
Hubrecht zich bezig zou houden met bijdragen op natuurwetenschappelijk

gebied. In hun prospectus schreven Kruseman en Tjeenk Willink dat her een
tijdschrift moest worden, dat in elke huiskamer diende te komen waar 'aan-

kweeking van den nationalen zin en ontwikkelingvan smaak en kunstzin wordt
gewaardeerd'. Over de inhoud wordt opgemerkt: 'Zowel aan hetgeen toI het
verle(len van ons volk behoort, als aan het beste wat zich heden ten dage op het
gebied van de kunst en letteren voordoet, zal daarin een plaats worden inge-

ruimd, terwij 1 geene kosten zullen worden ontzien om, bij het geven van afbeel-

dingen der 0,4-Hollandscbe en Nieuwere schildersscbool, van portretten van uit-
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stekende personen, van belangrijkej iten van den dagals anderszins, met het beste
wat van dien aard in het buitenland verschijnt, te wedijveren'.""

Op grond van de eerste redactionele verklaring, kunnen we voor Eigen Haard
de volgende redactionele doelen formuleren, die de redactie van Eigen Haard
met het op de markt brengen van het blad in I875 de nastreefde: 110

- het bevorderen van het lezen van literaire en niet literaire teksten;
- het bevorderen van museumbezoek en kennis van de cultuur van eigen bo-

dem;
-  het bevorderen van kennis van kunst, in het bijzonder van de schilderkunst;
-  het populariseren van wetenschap en techniek door het verspreiden van ken-

nis op deze gebieden, alsmede

-  het volgen en belichten van de actualiteit.

Eigen Haard werd positief ontvangen. De 'Tijdspiegel' schreef: ' Een nobel
drietal staat aan het hoofd van dit blad: een gewaardeerd bellettrist, een goed
kunstenaar en een man van gezag in de sociale wetenschappen'. (...) 'Vijfnom-
mers liggen voor ons, en volmondig verklaren wij, dat de verwachting, door de
namen van uitgevers en redacteurs opgewekt, niet beschaamd wordt. De
plaaten hebben kunstwaarde; de afwisselende tekst is van mannen die hunne
sporen hebben verdiend. Degelijkheid huwt zich aan smaak'."'

Niet alle reacties waren positief. Busken Huet formuleerde zijn kritiek elfjaar
na de breuk met Kruseman als volgt. 'Zonder valsch vernuft kan van Eigen
Haardgezegd worden, dat eigen aard de deugd niet is, waardoor dit weekblad
zich meest van al onderscheidt. Al de beste houtsneden, waarme(ie het versierd
is, zijn Frans. De inrichting van het geheel is gevolgd naar een Duitsch model.
De geabonneerden van leeftijd worden er door herinnerd aan het Penningenma-
gazijn hunner jeugd, dat uit Engeland stamt. Een grooter bezwaar dan dit in-
ternationaal karakter, is de geringe omvang. Er zijn teveel nummers van Eigen
Haard, waarin bijna niets ie lezen staat, en de prent ofprenten bijna de moeite
der kennisneming niet loonen'. (...) 'Etien Haard is tevens klerikaal en anti-
klerikaal, in den zelfden zin als de Tijdspiegel. Geen enkel opstel bewijst, dat de
redactie aan den leiband eener kerkelijke autoriteit loopt. Maar uitde meerdere
of mindere sympathie, waarmede zij over personen spreekt, blijkt nograns hare
denkwijze duidelijk genoeg. Evenzoo in het politieke. Op beiderlei gebied is de
rigting van het blad een gematigd liberalisme; hare schaduwzijden, een te sterk
geloof aan de voortreffelijkheden van eigen inzichten, en aan de overdrijving of
het ongezonde in die van anderen. In novellen wordt vastgehouden aan de
overgeleverde moraal, met bijvoeging van niet meer godsdienst of geloof, dan
een gemengd Nederlandsch publiek van den tegenwoordigen tijd, in vriizinnig
protestantschen kring, van zins is te verdragen'. Ill
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Met Eigen Haardverwezenlijkte Kruseman een ideaal dat mede werd ingegeven
door zijn sympathie voor de ideeen van de Maatschappij tot Nut van 't Alge-
meen. Waardering voor het blad blijkt als in 1889, veertien jaar na het verschij-

nen van Eigen Haard, aan uitgever Tjeenk Willink de D.A. Thiemeprijs wordt

toegekend voor "het steeds zoo actueel en goed geredigeerde tijdschrift Eigen

Haartl".'*' Inventariseren we de door Kruseman uitgegeven bladen dan komen
we tot het volgende overzicht:

Tabel. Overzicht van door Kruseman uitgegeven bladen i846-I875

Jaar Titel Periode tot

1846 Christelijk Album                                                                 2

I848 Aglaja. Tijdschrift voor dameshandwerken 1864

449 Polichinel 1849

I852 Album der Natuur 1909

I854    Wetenschappelijke Blaadjes 1855
>

I854 Familiemagazijn. Lectuur van Inspanning toi
>

Verspreiding van Nuttige Kundigheden
1859 Zondagsblad            2
I864 De Aarde en haar Volken I884

I865'4 Kroniek voor Positieve Wetenschappen 480

Kroniek voor de Geschiedenis van onze Dagen
I867 Kennis en Kunst I87I

I869     De Oude Tijd I874
>18       Mannen van BeteekenisJ0

Album der Natuur 1874

1874    Vragen des Tijds I930

I875 Eigen Haard I94I

67



Conclusies

In dit deel van het proefschrift onderzochten wij de vraag welke opvattingen ten
grondslag lagen aan de uitgeversdoelen van uitgever Kruseman bij het op de
markt brengen van boeken en tijdschriften in het bijzonder het geillustreerde
tijdschrift Eigen Haardin 1875. Doortevens aandacht tebesteden aande context
waarin Kruseman als uitgever werkzaam was ontstond een beeld van de maat-
schappelijke positie van uitgever Kruseman en zijn opvattingen over mens en
maatschappij.

Uit de bestudeerde bronnen komt Kruseman naar voren als een uitgever die
het zijn taak achtte een bijdrage Ie leveren aan de intellectuele ontwikkeling van
het volk."' Aan Muller schreef hij hierover: 'De bewustheid wat gedaan te heb-
ben ten nutte der maatschappij, geen doodeter of geldzamelaar te zijn, maar
ieder op zijn plaats wat te beteekenen en een souvenir van een welbesteed leven
achter te laten - dat is het hoogere begrip van 's menschen bestaan'.'  Die maat-
schappelijke taak zag Kruseman als een roeping, een roeping om niet alleen
jezelfmaar vooral ook je medemens te helpen zich te ontwikkelen. Hij preciseert
zijn visie als volgt: 'De bewustheid, dat wij hier, ieder op zijn eigen plaats, een
taak te vervullen hebben, het diepe besefvan plicht, van verantwoordelijkheid,
allereerst tegenover ons zelven, dringt ons met machtigen drang, te doen wat
onze hand vindt om te doen, en al meer en meer leeren wij beseffen, dat her onze
zuiver menschelijke roeping en geen verdienste is, als wij al onzen tijd en al onze
kracht wijden aan de ontwikkeling van ons zelven en van anderen'."- Hij was er
van overtuigd dat boekhandelaren in dat proces een belangrijke rot hadden te
vervullen, zoals blijkt uit deze passage: 'Bij de vele gepeperde lektuur, die in de
romantiek aan de orde is en in den regel, helaas, het meeste geld oplevert, is het
voor ons lezend publiek een weldaad te achten, indien de uitgever zich erop
toelegt om den smaak te leiden en te geven wat goed in plaats van kwaad kan
doen'.

Kruseman werd een aanhangervan de moderne theologievan Scholten. Daar-
voor waren vooral Busken Huet en Pierson verantwoordelijk. Maar ook via zijn
vriend Fredrik Muller werd hij door de doopsgezinde 'variant' van het moder-
nisme van de hoogleraar Hoekstra beinvloed. Als gevolg daarvan raakte hij
geboeid door de vorderingen die in zijn dagen op wetenschappelijk gebied
werden gemaakt. Die belangstelling zou hij rot het einde van zijn leven behou-
den.  In zijn fonds komt die belangstelling tot uitdrukking. Kruseman gaf bla-
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den uit die de natuur en vorderingen op wetenschappelijk gebied als onderwerp
hebben. Hij beschouwde her als een voorrecht boeken en tijdschriften over
onderwijs, wetenschap, opvoeding en kunst te kunnen uitgeven. Voor de boek-
handelaar die hil eerst was, zag hij in dit verband een taak weggelegd. En over
de uitgever schreefhij dat het zijn plicht is de wetenschap een dienst te bewijzen
door het uitgeven van boeken en het publiceren van artikelen. In een toespraak
formuleerde hij het als volgt:'Gelijk de wijde zee trotsch was op de wimpels van
oorlogs- en handelsvloten; gelijkons nimmer moedezwaard derzelfverdediging
nog heden ten voorbeeld strekt aan alle natieen, die haar vrijheid en zelfstandig-
heid liefhebben als het hoogste; gelijk onze alles ondernemende koopmanschap
de schatten van West en Oost met kwistigen rijkdom uitstortte in onze haven;

de wetenschap de kroon droeg aan onze Universiteiten; onze taaizich haarglorie
schiep uit de pennen van een Hooft en een Vondel; onze schilderschool haar

ongeevenaarde kunstwerken strooide over de wereld, evenzoo spreken onze
oude gebouwen, onze meubelen, ons snij- en metaalwerk van eene hoogte in
kunstzin en werkkracht, waartegenover ons geslacht, helaas, zich maar al te zeer
schaamrood te buigen en te verootmoedigen heeft'. i28

Dat Kruseman als jonge uitgever de wereldtentoonstelling in Londen be-
zocht, geeft aan dat hij open stond voor ontwikkelingen in het algemeen en op
zijn vakgebied in het bijzonder. Het bezoek aan Londen zou een belangrijk
moment in zijn leven worden. Geinspireerd door de mogelijkheden van de
moderne techniek, keerde hij naar Nederland terug.

Kruseman droeg als progressiefliberaal de volksontwikkeling een warm hart
toe en had een speciale relatie met de Maatschappij tot Nut van't Algemeen van-

wege zijn huwelijk met Anna Goteling Vinnis. 't Nut streefde een expliciet in
een beginselprogramma vastgelegd maatschappelijk ideaal na. Kruseman on-
derschreef dit beginselprogramma en maakte het maatschappelijke ideaal tot

her zijne. Als bestuurder van 't Nut werkte hi j mee aan her realiseren van deze
idealen door het oprichten van scholen en instellingen in zijn woonplaats
Haarlem te steunen. Het onderzoek laat zien dat Kruseman veel auteurs rekru-
teerde uit't Nut. Bestuursleden van 't Nut waren redacteur van bladen die door
Kruseman werden uitgegeven. Een aantal van hen behoorde eveneens tot de
progressieve liberalen die rond I87O de 'sociale questie' stelde. In het verlengde
hiervan moet ook het op de markt brengen van Eigen Haard in I875 worden

gezien. Kruseman verwachtte met het uitbrengen van dit blad zijn bijdrage aan
de volksontwikkeling te kunnen leveren. Hij wilde'kennis en cultuur' versprei-
den door middel van uitgaven waarvan de prijs geen belemmering voor aanschaf
was. Bij de introductie van Eigen Haardstelden Kruseman en zijn redactie dat
ze een betaalbaar blad op de markt wilden brengen, dat in iedere huiskamer zijn
plaats zou kunnen krijgen. Kruseman en Tjeenk Willink schreven dan ook in
hun prospectus: 'Wij wenschen ons tijdschrift in elken huiskamer te brengen,
waar aankweeking van den nationalen zin en ontwikkeling van smaak en kunst-
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zin wordt gewaardeerd. De prils is daartoe (...) zoo laag mogelijk gesteld.' (...)
'Zowel aan 't geen tot het verleden van ons volk behoort als het beste wat zich
heden ten dage op het gebied van kunst en letteren voordoet, zal daarin een
plaats worden ingeruimd, terwijl geene kosten zullen worden ontzien om, bij
het geeven van afbeeldingen der Oud-Hollandscbe en Nieuwere Scbilderscbool,
van portretten van uitstekende personen. van belangrijkefeiten van den dag als an-
derszins, met het beste wat van dien aard in het buitenland verschijnt, te wed-
ijveren.'"9 Kruseman was een uitgeveren intellectueel met duidelijke idealen die
hij met zijn uitgaven trachtte te realiseren. Omdat hij zo nadrukkelijk de maat-
schappelijke opvattingen en maatschappelijke verantwoordelijkheid van uitge-
vers en boekhandelaren formuleerde, ligt het voor de hand te onderzoeken of
de hooggestemde idealen worden weerspiegeld in de samenstelling van zijn
fonds. In deel 2 Zal nader ingegaan worden op de netwerken van Kruseman die
hij voor het rekruteren van ziin redacteuren aanwendde.

Van ieder tijdschrift is op grond van de door ons bestudeerde bronnen een re-
constructie gemaakt van de doelen die Kruseman met het desbetreffende blad
nastreefde. In 1852 kwam hij met 'Het Album der Natuur' uit. Dit blad vormde
het begin van een reeks bladen die hi j op de markt bracht en die de natuur als
onderwerp hebben. Op grond van de uitkomsten van ons onderzoek kan wor-
den gesteld dat Kruseman met zijn boeken en tijdschriften beoogde informatie
te verspreiden over onderwerpen uit de natuurwetenschappen, techniek, biolo-
gie, aardrijkskunde, bellettrie, economie, recht, geschiedenis, theologie, maat-
schappelijke ontwikkelingen, maar ook actualiteit, kunst en satire.

Als we de redactionele verklaring van de redactie van Eigen Haard nader be-

schouwen dan wordt duidelijk dat publicaties over deze onderwerpen het doel
van de redactie van Eigen Haardwaren. Kruseman was van de communicatie-
mogelijkheden van een geyllustreerd volkstijdschrift overtuigd geraakt toen hij
in Londen in I851 'The Illustrated London' las. Het succes van'Gartenlaube' in
Duitsland en 'De Katholieke Illustratie' in Nederland sterkten hem eveneens in
de mening dat een geillustreerd tijdschrift het meest geschikt was om de ver-
spreiding van kennis en cultuur voor een groot publiek Ie realiseren.
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DEEL II

Eigen  Haard,   een  geillustreerd tij dschrift
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'Men beefi bet verkondigd: de drukpers is macbtiger dan
de wil van vorsten, geweldiger dan zwaard en kanon.
Zegen en vloek gaan van baar uit over de wereld'

A.C. Kniseman'

Etien Haari een geillustreerd tijdschrift

Eigen Haard behoort tot de geillustreerde publiekstijdschriften zoals die vanaf
het midden van de negentiende eeuw in Nederland verschenen.' Volgens Jan
Blokker behoorde Eigen Haard tot de bladen die niet uitgesproken aan een zuil
waren gebonden. Ze opereerden volgens hem als rijkverluchte familiebladen.'
Ovink karakteriseerde Eigen Haard evenals Blokker als een onafhankelijk blad
met een 'brede belangstelling, een ruimhartige waardering voor persoonlijke
verdiensten, onafhankelijk van een politieke ofgodsdienstige richting en met
een afkeer van oppervlakkig effectbejag'.4 Hemels en Vegt omschrijven Eigen
Haardals 'het protestantse antwoord op 'De Katholieke Illustratie": Zij stellen
dat het tijdschrift bestemd was voor de liberale en protestantse burgerij. Het
doel van de uitgevers van het blad was naar hun mening een ontspannings- en
nieuwsblad met zowel stichtelijke als kunstzinnige illustraties op de markt te
brengen:

Het standpunt van Ovink en Blokker is dat Eigen Haard niet gezien kan
worden als de exclusieve spreekbuis van een kerkgenootschap, een maatschap-
pelijke groepering of een politieke partij. Ik deel dat standpunt. We zagen dat
de uitgeversdoelen van uitgever Kruseman met betrekking tot het tijdschrift
Eigen Haardontleend waren aan de idealen van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen, het modernisme in de theologie en de politieke en maitschappelijke
opvattingen van progressieve liberalen en kunstenaars, intellectuelen en theo-
logen in de netwerken waarvan Kruseman decl uitmaakte: Enerzijds vloeide uit
de ideeen van de moderne theologie onafhankelijkheid en een strikte eigen
verantwoordelijkheid van het individu voort. Anderzijds noopte die eigen ver-
antwoordelijkheid individuen toI het innemen van standpunten inzake politie-
ke en maatschappelijke vraagstukken. Voor Kruseman betekende het dat scho-
ling en mogelijkheden toi ontwikkeling zouden moeten worden aangeboden.
Een mogelijkheid tot ontwikkeling boden zijn tijdschriften en in her bijzonder
Eigen Haard.
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Her wereldbeeld van Kruseman was positivistisch en humanistisch. Het lag ten

grondslag aan zijn uitgeversbeleid. Daarvan leidde hij doelstellingen af, die hij
met bladen uit zijn funds trachtte te realiseren. De redactie van Eigen Haardhad
de taak deze doelstellingen van Kruseman te vertalen in een bladformule voor
het blad.

Probleemstelling

In dir tweede deel wordt onderzocht in hoeverre de bladformule die bij de
oprichting van Eigen Haard m I875 werd gehanteerd tot I94I, is gehandhaafd.
Wanneer geen nieuwe rubrieken worden toegevoegd is er sprake van continue-
ring van de bladformule. Worden er echter nieuwe rubrieken geintroduceerd en

bestaande geelimineerd, dan is er sprake van een verandering in de bladformule.
Van een verandering in de bladformule is eveneens sprake, wanneer er een aan-

zienlijke vermindering van het aantal artikelen plaatsvindt in rubrieken die al
lange tijd in de formule voorkomen.

De redactieleden van I875 tot en met I94I

In de periode van 1875 tot en met I94I veranderde de redactie twaalf keer van

samenstelling. De eerste redactie bestond uit H. de Veer, dr. H.ER. Hubrecht
en J. Renneveld. We kunnen in de levensloop van Eigen Haardeen drietal re-

dactieperioden onderscheiden. Het ziin achtereenvolgens de periode I875 toten

met I9I3, de periode van de eerste wereldoorlog (I9I4 tot en met 1918) en de
periode van I9I9 tot en met 194I. In de samenstelling van de redactie van Eigen
Haard kunnen drie perioden worden onderscheiden.

Ernte periode
I875-1879 H. de Veer, dr. H.ER. Hubrecht en J. Renneveld (tot I878)

I879-1882 H. de Veer, dr. H.ER. Hubrecht en Ch. Rochussen

1882-1886 H. de Veer, dr. E. van der Ven, Ch. Rochussen en J. de Vries

I8861893 J. de Vries, dr. E. van der Ven, Ch. Rochussen en dr. E.D. Pijzel

I893-I896 J. de Vries, Ch. Rochussen en dr. E.D. Pijzel (sedert 1895 directeur
van de N.V. Eigen Haard tot I914)

I896-I898 J. de Vries, dr. E. van der Ven, dr. E.D. Pijzel, E.S. Witkamp
(tot I897)

1898_1906 J. de Vries, dr. E.D. Pijzel, dr. E. van der Ven en ihr. ir. B.W.E van

Riemsdijk
1906-19I3 J. de Vries, dr. E.D. Pilzet, jhr. ir. B.W.R van Riemsdilk en Gos.

de Voogt
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Tweed€ periode
I9I4-I9IS mr. G. Keller redacteur (tevens directeur van de Naamlooze

Vennootschap Het Tijdschrift 'Eigen Haard')

Derde periode
I9Ig-I921 Bern. J. Veldhuis, directeur-eigenaar van de Naamloze

Vennootschap Het Tijdschrift 'Eigen Haard',
Redactie: H J. van Balen (van I januari I979 tot 5 juli I9,I9) daarna
H.G. Cannegieter. (2 augustus I9I9 tot 31 december I92I).

192I-I939 Bern. J. Veldhuis (directeur-eigenaar) en H.W. J. van
Herwaarden (directeur  tot  1936). De redactie wordt gevormd
door het collectief van de medewerkers.

I939-I94I Commissie van redactie: R. van Ruyven, H. van Heerwaarden,

G. van Deth, J Mendels en R van Weel.

De redacteuren van Eigen Haard

Van de 66 jaar die Eigen Haardheeft bestaan is het lange tijd aaneengesloten
redactioneel gedomineerd door de redacteuren J. de Vries en dr. E. D. Pijzel. De
Vries was vanafI875 als medewerker bij Eigen Haardbetrokken. Hij werd in I882
redacteur en bleefdat tot een jaar voor zijn dood in I9I4. Hij maakte dus negen-
endertig jaar deel uit van de redactie. In die periode kon De Vries zijn ideeen met
betrekking tot het redactionele beleid en de bladformule in de redactie van Eigen
Haard inbrengen. Niet alleen als redacteur, maar ook als auteur van bijdragen
die hij voor het blad schreef kon hij zijn invloed doen gelden. Een bijna over-
eenkomstige situatie gold voor Pijzel. Hij werd in 1886 redacteur van Eigen
Haarden beeindigde zijn functie eveneens in I9I4. Na De Vries is hij de langst
zittende redacteur van Eigen Haard Hij maakte achtentwintig jaar deel uit van
de redactie. Bovendien was hij van I895 tot I I4 mededirecteur van de Naam-
looze Vennootschap "Eigen Haard" die het blad na I895 op de markt bracht.
Beiden garandeerden een hoge mate van continuiteit in de bladformule van het
blad. Van de overige redacteuren maakten Van der Ven drieentwintig jaar,
Rochussen zeventien jaar, De Veer zestien jaar en Van Riemsdijk vijftien jaar
decl uit van de redactie van Eigen Haard. De positie van G. Keller is niet geheel
duidelijk. Aangenomen wordt dat hij de directie voerde van de Naamlooze
Vennootschap 'Eigen Haard', maar zeker is dat niet. Tot slot was Bern. J. Veld-
huis gedurende achttien jaar directeur van de Naamloze Vennootschap Het
Tijdschrift 'Eigen Haard', terwijl de redactie onder andere gevoerd werd door
H. G. Cannegieter.
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Jeronimo de Vries, drijvende kracht achter Eigen Haard

Jeronimo de Vries was in I875 door Kruseman geviaagd de redactie van Eigen
Haard op zich te nemen. De Vries had daar van afgezien, maar zich wel als
medewerker beschikbaar gesteld: Hij functioneerde voor Eigen Haard als de
rechterhand van Kruseman en na I878 van Tjeenk Willink. De Vries stamde uit
een erudiet en kunstminnend doopsgezind geslacht.9 Hij werd op I7 juni I838
te Amsterdam geboren. Zijn vader was makelaar in oude kunst in de hoofdstad.
De Vries studeerde klassieke talen en Nederlandse literatuur aan het Athenaeum
Illustre. Eveneens studeerde hij theologie aan het Doopsgezind Seminarie van
Amsterdam. Hier kwam hij in aanraking met de moderne theologie van Schol-
ten zoals die door Hoekstra was uitgewerkt. Hij werd een overtuigd aanhanger
van deze richting.

Via Graft, Krommenie en Wormerveer kwam hij in I872 in Haarlem terecht,
waar hij als predikant verbonden was aan de doopsgezinde gemeente. Zijn aan-stelling als predikant te Haarlem was vanwege zijn sympathieen voor het mo-
dernisme omstreden. Van een aantal kerkeraadsleden kwam oppositie, maar
ook van zijn medepredikant ds. K. de Lanoy. De Lanoy weigerde een avond-
maalsviering bij te wonen waarin de naam van Christus niet werd genoemd. Een
conflict binnen de Haarlemse doopsgezinde gemeente lag op de loer. Een twee
tal artikelen in het doopsgezinde weekblad'De Zondagsbode' waren het gevolg.
De zaak liep met een sisser af. De Lanoy ging met emeritaat en de commissie
die een uitspraak in het conflict moest doen werd ontbonden.

De Vries was jarenlang voorzitter van het hoofdbestuur van de Protestanten-
bond. Daar ontmoette hij mensen als Opzoomeren A. Kuenen. Deze laatstewas
hoogleraar theologie in Leiden en zwager van zijn latere collega Pijzel, eveneens
redacteur bij Eigen Haard. De activiteiten van De Vries voor het hoofdbestuur
van de Protestantenbond, wekten weerstand op binnen de doopsgezinde ge-
meente te Haarlem. Een kerkeraadslid vraagt zich af 'Of het werkelijk pas geeft
dat de leraren onzer Broederschap door den Protestantenbond gewoonweg
ingelijfd worden als moderne predikanten. Moeten wij van dergelijk ingrijpen
van outsiders gediend blijven "° Het had geen effect. De Vries bleefondanks het
protest lid van het hoofdbestuur.

In tegenstelling tot Busken Huet en Allard Pierson verliet De Vries de kerk niet,
maar verwoordde zijn ideeen in preken die respectievelijk in 1894 en I897 wer-
den uitgegeven. Hij was liberaal en als hij over de idealen van de progressieve
liberalen sprak of zijn theologische ideeen verwoordde, deed hij dat op milde
toon, in tegenstelling tot zijn opponenten die elkaar soms te vuur en te zwaard
bevochten."

De eerste publicaties van De Vries stammen Uit I862 en hadden betrekking op
theologische onderwerpen. Hij was in die periode redacteur van het blad 'Los
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en Vast' en publiceerde daarnaast in de Nutsalmanak. Later schreef hij levens-

schetsen van de auteurs Nicolaas Beets en mevrouw Bosboom Toussaint. Veel

van deze levensschetsen publiceerde hij in 'Mannen van Beteekenis', een blad

dat ook door Kruseman op de markt werd gebracht. Kruseman kende De Vries

goed en was op de hoogte van zijn capaciteiten als schrijver en redacteur. De

Vries was zeer erudiet en schreef over de meest uiteenlopende zaken. Naast

theologische hadden vooral historische en kunstzinnige onderwerpen zijn voor-

keur. Zijn theologische activiteiten als predikant combineerde hij met het lid-

maatschap van het bestuur van de Maatschappij tot Nut van't Algemeen en met

zijn directeurschap bij Teylerin Haarlem. Ook was hij bestuurder van de Socie-

teit te Haarlem.
De Vries rekruteerde als redacteur van Eigen Haard medewerkers uit eigen

kring voor het blad. Edn van hen was zijn collega predikant bij de doopsgezinde

gemeente te Haarlem J. Craandijk. Craandijk werd in 1834 geboren te Amster-

dam en studeerde evenals De Vries aan het Doopsgezinde Seminarie aldaar. Hij

kwam in I884 in Haarlem terecht. Craandijk behoorde tot de predikanten zoals

Beets, Ten Kate, Ter Haar, Hasebroek en Haverschmidt, die naast hun werk

voor de kerk ook de letteren beoefenden." Hij was in I873 al door Kruseman

gevraagd om losse schetsen te schrijven over die plaatsen die qua karakter dreig-

den te veranderen.
De Vries kwam in een groot aantal zaken goed met Kruseman overeen en

maakte deel uit van diens netwerk. Ze deelden elkaars theologische en politieke

ideeen en waren beiden maatschappelijk betrokken. Bovendien waren ze het

over de uitgangspunten van Eigen Haard eens. De Vries weigerde in eerste in-

stantie als redacteur de kar te trekken. Zijn eerste publicatie in Eigen Haardhad
als titel 'Een bezoek aan Teyler' en dateert uit I875, het jaar waarin Eigen Haard

begon te verschijnen. Zijn laatste bildrage zou hij op 20 december I9I3 bij de

redactie van Eigen Haardinieveren.De Vries was door Kruseman gevraagd voor

Eigen Haardartikelen op het gebied van kunst en cultuur te schrijven. Aan dat

verzoek voldeed hij maar al te graag omdat het om gebieden ging die zijn inte-

resse hadden. Het aantal bijdragen dat hij voor Eigen Haard schreef loopt in de

honderden. Op 29 april I9I5 overleed Jeronimo de Vries op 76-jarige leeftijd aan

een hersenbloeding.

De redactie in I875

Omdat De Vries in eerste instantie het verzoek van Kruseman afsloeg, ging deze

op zoek naar redactieleden die zijn uitgeversdoelstellingen met Eigen Haard

zouden kunnen realiseren. Toen de redactie van Eigen Haardin I875 aantrad
zaten daarin H. de Veer, dr. H.RR. Hubrecht en J.H Renneveld. Van deze drie

eerste redacteuren bleef Rennefeld slechts drie jaar lid van de redactie.
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Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld werd in 1832 in Neuss in Pruisen
geboren. Hij kreeg een opleiding aan de Koninklijke Akademie van beelden en
kunsten te Amsterdam. In een in memoriam in Eigen  Haardbij zijn overlijden
in I878, geeft de redactie de volgende typering van de mederedacteur die haar
ontvallen is. "Eigen Haard' verloor in Renneveld een medewerker, die meer dan
vele anderen tot zijn bloei heeft bijgedragen (...)'. 'Hij behoorde van de oprich-
ting af tot de redactie van Eigen Haard Met dezelfden ijver waarmee hij zich
kweet van zijn taak als secretaris van Arti et Amicitiae en het bestuur van de
Toneelschool waarnam, deed hij steeds wat voor Eigen Haardte doen was, ja,
door zijn gekuischten smaak en veelzijdige ontwikkeling oefende hij ook op
andere rubrieken van ons tijdschrift vaak een hoogst gunstigen invloed uit'." Als
graveur had Renneveld een zekere reputatie verworven. Hij vervulde vele pu-
blieke functies in Amsterdam en was mede organisator van tentoonstellingen op
het gebied van kunst en cultuurin de hoofdstad. Renneveld was medeoprichter
van de rederijkerskamer'Vondel' te Amsterdam. Geen wedstrijd werd er uitge-
schreven op her gebied van kunst of letteren of Renneveld zat in de jury.  Deze
kunstminnaar pur sang was door Kruseman gevraagd zitting te nemen in de
redactie van Eigen Haardvanwege zijn kennis op het gebied van kunst in het
algemeen en van de graveerkunst in het bijzonder.'+ De zorg voor platen en
portretten was hem in her bijzonder opgedragen. Renneveld maakte slechts
korte tijd deel uit van de redactie. Hij overleed in Ie Amsterdam, 45 jaar oud.

Dr. Henri Frangois Rudolph Hubrecht

Henri Fran ois Rudolph Hubrecht werd op IS september 1844 in Leiden gebo-
ren. Hij studeerde in Groningen en later in Heidelberg waar hij promoveerde
tot doctor in de chemie. Aanvankelijk werkte hij in het onderwijs. Hubrecht
was secretaris van het in Rotterdam opgerichte Anti-Dagbiadzegel-Verbond,
dat zijn werk beloond zag met het afschaffen van de belasting op kranten en
tijdschriften alsmede op advertenties op I juli I869. Spoedig daarna werd hij op
24-jarige leeftijd benoemd tot directeur van de Openbare Handelsschool te
Amsterdam. Hubrecht was tevens mede-oprichter van het Koninklijk Aard-
rijkskundig Genootschap, waarvan prof. dr. P.J. Veth de eerste voorzitter was.
Veth zou later als medewerker veel in Eigen Haardpubliceren. Zowel Hubrecht
als Veth maakten decl uit van het maatschappelijk netwerk van Kruseman.

Samen met Veth organiseerde Hubrecht de eerste wetenschappelijke expedi-
tie naar midden Sumatra, waarvan verslag gedaan werd in Eigen Haard. Om de
maatschappelijke mogelijkheden van werknemers te verbeteren, organiseerde
Hubrecht in het kader van de volksontwikkeling, avondonderwils ten behoeve
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Dr. M. r. R. Mubrecht
15 Sept. 1844-15 Sept. 1914.
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n.enid te worden, omdat ie ver.              /9                      le,en - eene hul,le Mn de.zen
1,ind houilt i et hetgeen ,·olgen lu zes entigjarige,  gelijk  hij  claar nvg
gai'lt.

Stat, in het volle leven, niet

1),·.  Hz,bre:ht  liteft iiamelijk, *b, 1 b
achter,vege mociht h]ij ·en.

nu  onge,-eer  . tertig  ja,9 gele,len,
11,11,re:lit i. g.,•wei:st t.,„ irri·ker

liel,()0111  tot  de  ,·ente  1,•iders van \26'ih j ,·an „,U,sir€Ii·At. 11 ij grlotifde aan
dir tijrim·hrift. Van ls;5 (1.,t Ir* 7 de „„,gplijkheid ,mr <ins 1""1 ""i

f;:1'12;'1;3:7 ,5't: ItZi               . F, # h  in ile toekonist terug te winnen
een  positie  van  beteekeni. 01, (len

hil  41.'1  uit ,·an ile r,·4 1.,·tie; .·rit, Alllilb-i-Aa wereldbol, overe.Ftenimende met
tre,lur,·11,1„  ilrie  jareti,  met  H.  de          i:'3 WI 11IlIlli ,         (len rang dien Nederland nog altild

d."11"11'.a" 1.'.1,•tg :,;,p dm'd. „•,g         -1 .      M»„7'toor,„,„ ' , .S"ma;,h,;er
twee jitri·n met 1 ie Veer alleen. T.qi.0 wetens„liap,  was  het duidelijk (lat

N.*t, I): % Wr, deti litterat,ir, ...../„/1:.» alleen eene zorgvuldige. metho
i,n  ilen..6•ld,...·. vi) ir·:LI de .,irg di,gche ,·(*,rbereiding t„t het ge-
wor 11,· platen rn  tortretten was we-:Ilte resultaat kon ,·neren.

.Vige,traxen, had liuhrr,·lit klaar- En xi,0 zi,·n wij hern on ·ermlieill
1,1,jkelijk tot taak cle red*tie .an arbeiden  ,·c,or iii> „iltwikkeling,·mi

het meer m·tens,·happrlijk gi,- „„8  volk,  spe,·im,1  met  Let 4..,g op

(leelte,  als  ,„,derdepl  Vall het tioe.I den hantle], 0,k na,lal hij was
.*1·111  '1. Ki,jen //ual·d is opgeri,-ht, t. w. cle verlioriling  ;Lig,l,trecien 'tlh ilireeteur van de <)1,enbare II:indel:,seli,k,1
of    Iii·vi·i·     riog    di•    i,it. tri'ng   van   het   :.eestelijk   levi,n vati t.     A ilist.et·(14.1.     welk    atibt hij reeds op 25.jarigen
„11. ,„lk, ,1,jor in tie huisk:mer. in het. liart z:.11 ons 1„,·ftij,1 :mm-: ard had. lk denk hii'r aan zijn V(M,rZittet'.
Ilati,inale. volks]evi·11, belangste·Ilitig 1,· „·,kken v„•,1· .,kuilht,    Helial,  van  de.  T'ere,·niging  „liandel:iondemii3" larmd-

w t,·11 11:11, ell letterk,in,le. cul·Muswen  t,·r  „pli·idiitg mn 1,1111,1(·18|,e,liend,·n j: nail zijn

Met overtlli:irt: moet Hut,i·pc·hi iii, tallk hi·111*.1, aan· Ii,lmtiati-·hal J  ,:in d'* 4'„Ilimis.Mir ;'tior de Iionsulaii·e exatili'ni :
,·:wir,1,   0 11(lit   zij   zoo  g,heel  mi,t  zi ine  nei·dingin   in   over-      alin   zijn   onilt·1 ·viM.,rzitter• cliap   ,·:in  lit   K on.   N<·d.   Aar,1

%
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van de handel. Daartoe richtte hij de Vereeniging voor Handelsonderwijs op.
Hij was tevens een warm voorstander van het vestigen van volksleeszalen, om
zo de voorwaarden te scheppen voor een brede algemene ontwikkeling bij de
bevolking. In I880 nam hij ontslag als directeur van de Handelsschool en werd
hij directeur van de Bell Telefoonmaatschappij. In 28 gemeenten werden onder
zijn verantwoordelijkheid telefoonnetwerken aangelegd. In I896 legde hij de
functie van directeur van de Bell Telefoonmaatschappij neer.

Hubrecht was al vanaf I88I directeur bij de Maatschappij tot Beheer van het
administratiekantoor Hubrecht, Van Harencaspel en Visser en sinds I882 direc-
teur van de AmSIel Hotel Maatschappij. Tevens was hij vice -voorzitter van  de
Kamer van Koophandel en richtte hij samen met de oudminister van kolonien
J.T. Cremer in I9Io het 'Koloniaal Instituut' (het huidige Koninklijk Instituut
voor de Tropen in Amsterdam) op. Hubrecht spande zich zowel politiek als
maatschappelijk in voor het verbeteren van de positie van Amsterdam als han-
delsstad en voor de verbetering van het Noordzeekanaal, zodat de economische
bedrijvigheid van de Amsterdamse haven zou toenemen.

Als liberaal politicus speelde Hubrecht een belangrijke rol in de plaatselijke,
provinciale en landelijke politiek. Hij was voorzitter van de kiesvereeniging
'Vooruitgang' te Amsterdam, werd in I898 lid van Provinciale Staten van
Noordholland en in I9I7 lid van Gedeputeerde Staten. In I90I werd hij voor de
liberalen in de Tweede Kamer gekozen. Tot 19I8 bleef hij lid van de Kamer.
Hubrecht was een maatschappelijk bewogen mens met zorg voor de ontwikke-
ling van de bevolking. Als Amsterdammer en als politicus trok hij zich het lot
aan van de joden in Amsterdam en hij spande zich als Tweede Kamerlid in om
de'Beurs van de diamanthandel' van de grond te krijgen . Toen in 1893 de affaire-
Dreyfus in Frankrijk speelde, werd dit door Hubrecht direct publiekelijk als een
uiting van anti-semitisme aangemerkt.

Hubrecht was een vermogend man. Hij ondersteunde kleine veelal joodse
zakenlieden financieel bij het opzetten van hun bedrijfje door hen tegen lage
rente een bedrijfskapitaal te lenen. Maar ook stelde hij studiebeurzen beschik-
baar voor armlastige studenten. In totaal schonk hij ruim 66n miljoen gulden
voor de afbouw en inrichting van het gebouw van het Koloniaal Instituut dat
hij had helpen oprichten. Dit instituut werd tevens bij testament als enige erf-
genaam van zijn grote vermogen aangewezen. Bij zijn overlijden in I926 werden
echter ook grote sommen gelds aan andere instellingen geschonken. Zo ontving
het Veth-fonds 50.000 gulden en een leesmuseum ontving 25.000 gulden. Maar
ook veel vrienden, priv6personen die geld nodig hadden om een bedrijfje te
kunnen beginnen en verenigingen die zich bezig hielden met activiteiten op het
gebied van kunst en tropische cultuur, werden met bedragen rot IO.000 gulden
of meer uit de nalatenschap van Hubrecht bedacht.
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Als academicus met opleiding in de exacte wetenschappen was Hubrecht in de
redactie van Eigen Haardvooral verantwoordelijk voor het wetenschappelijke
deel van de inhoud van Eigen Haard Hij ijverde onvermoeibaar voor de ontwik-
keling van het Nederlandse volk, zoals bleek uit het stichten van een instelling
voor handelsavondonderwijs. Zijn standpunt in dezen kan het best worden
afgeleid uit de doelstellingen van verenigingen waar bij hij betrokken was.
Hubrecht was ondervoorzitter van het Koninklijk Aardrijkskundig Genoot-
schap en het Koloniaal Instituut, waarvan hij een van de oprichters was en later
voorzitter van het bestuur. Dit instituut stelde zich het volgende ten doel:
'(...)het in het algemeen verzamelen en verbreiden van kennis omtrent onze
overzeese gewesten; in het bijzonder, de behartiging der handels-, nijverheids-
en andere belangen, die zowel voor het moederland als voor de kolonien Uit
Nederlandsch koloniaal bezit voortvloeien'." Maar ook uit de doelstelling van
het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap kan worden afgeleid waar de
belangstelling van Hubrecht als mens en als redacteur van Eigen Haard lag. Dit
laatste instituut stelde zich namelijk ten doel 'het opwekken van de belangstel-

ling voor de aardrijkskundige wetenschappen bij het Nederlandsche volk; be-
vordering dier wetenschappen vooral met betrekking tot Nederland en zijne
kolonien; het aanwakkeren van de ondernemingsgeest der Nederlanders op het
gebied van handel, scheepvaart en industrie, door de verspreiding van verdere
kennis aangaande landen en volken'. 16

H. de Veer predikant en journalist

Behalve de kunstenaar Rennefeld en de wetenschapper en vermogend zaken-
man Hubrecht, trok Kruseman de journalist en voormalig predikant H. de Veer
aan. De Veer werd in I829 te Sommelsdijk geboren en groeide op in een pleeg-
gezin in Asselt. Hij was al vroeg wees. Zijn vader overleed toen hij twee jaar oud
was en zijn moeder stierfenkele jaren later. In I848 ging hij theologie studeren
in Utrecht. Daarnaast volgde hij colleges in de Nederlandse taal- en letterkunde
bij de hoogleraar L.G. Visscher. Hij was een leerling van Opzoomer en een
aanhanger van het modernisme in de theologie. In het tijdschrift 'Los en Vast'
publiceerde hij artikelen over het verschil van inzicht binnen het modernisme
tussen de twee voorlieden Scholten en Opzoomer. Van I848 tot I854 werkt De
Veer als predikant in Meerkerk. Hij legde zijn ambt in I864 neer, enwerd direc-
teur van een HBS. Tijdens zijn ambtsperiode als predikant, had De Veer een kan-
didaatsexamen in de letteren behaald. De journalistiek in het algemeen en de
letteren in het bijzonder hadden reeds lang zijn belangstelling. Hij was lid van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en voorzitter van de Neder-
landsche Journalisten-kring. Hij was samen met Opzoomer lid van het hoofd-
bestuur van de Maatschappij tot Nut van't Algemeen en maakte als zodanigdeel
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uit van het netwerk van Kruseman. In 187I volgde De Veer Simon Gorter op als
hoofdredacteur van'Het Nieuws van den Dag' en in I875 werd hij redacteur van

Eigen Haard De Veer overleed in I890. Vier jaar eerder had hij in 1886 de redac-

tie van Eigen Haardverlaten.  De Veer schreef een aantal boeken waarin hij  de

maatschappelijke positie van de vrouw idealiseerde. Daarvoor werd hij gekapit-
teld door Mina Kruseman, de feministe die zich vooral het lot van vrouwen
binnen en buiten het huwelijk had aangetrokken.

Met het drietal had Kruseman zich verzekerd van kwaliteit, kundigheid en
kennis op de terreinen die hij in Eigen Haardwilde behandelen. Lang zou dit
driemanschap niet kunnen sarnenwerken, omdat Renneveld al in I878 overleed.
Hij werd in I879 opgevolgd door Ch. Rochussen. Daarmee was een redacteur
benoemd, die in de voetsporen van Renneveld de kwaliteit zou kunnen bewaken
van dat deel van Eigen Haard dat met platen en prenten gevuld diende te wor-

den.

Charles Rochussen

Charles Rochussen werd op I augustus IBI4 in Rotterdam geboren. Zijn vader
Henri Rochussen was een vermogend koopman en kunstverzamelaar met een

gedegen kennis van geschiedenis en kunst. Zijn verzameling stond open voor
kunstenaars die kennis wilden nemen van de oorspronkelijke werken. Hij ging
in Antwerpen naar een kostschool en werd opgeleid voor de handel. Na een
aantal jaren in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest, zegde hij op 22-jarige
leeftijd de handel vaarwel, verhuisde naar Den Haag en nam teken- en schilder-
les bij WijnandJan JozefNuijen, zelfleerling van L. Schelfhout. Hij maakte een
aantal kunstreizen naar Duitsland en Frankrijk en vestigde zich in 1849 in
Amsterdam, waar hij deel ging uitmaken de kunstenaarswereld van die tijd.
Rochussen was lid van het bestuur van Arti et Amicitiae en kende vanuit deze
omgeving Rennefeld, die hij in I879 als redacteur van Eigen Haard opvolgde.

Wederom had Kruseman bij het vinden van medewerkers/opvolgers van redac-
teuren voor Eigen Haard een verwant netwerk gebruikt.

Rochussen ontwikkelde een eigen stijl. Toen hij redacteur van Eigen Haard

werd was hij al een gewaardeerd kunstenaar en had hij als illustrator naam ge-
maakt. Hij illustreerde de roman 'Ruth' van de redacteur van Eigen  Haard H.
de Veer. Ook werd 'Het kasteel van Westhoven' van Bosboom Toussaint door
hem van platen voorzien. Rochussen maakt vijftien jaar decl Uit van de redactie
van Eigen Haard.

85



.

--

„ al       . *A#

't,       f  T          
41--

.1t 4 - ..
-

A. AN
-------          '1232  3-

i,   'i
2 k 91 , t #3.-S--

\)  ,r  I       't,   4 - r-
I 4

6 T          'I

C. Rochussen, Eigen Haard 1876, pagina 39.

86



Ernst Sigismund Witkamp

In 1893 volgde E.S. Witkamp Rochussen op in de redactie van Eigen Haard. Zij n
lidmaatschap van de redactie zou maar van korte duur zijn. Hij overleed plot-
seling op I oktober I897 op 43-jarige leeftijd. Witkamp werd geboren in Amster-
dam waar zijn vader een boekhandel had. In 1871 ging hij op I7-jarige leeftijd
naar de Rijks Academie, nadat hij op de Burger Dag- en Avondschool een te-

kenopleiding had gehad. Daarna bekwaamde hij zich in het atelier van directeur
Olievan de Ambachtschool, in het maken van bouwtekeningen. Witkamp won
veel prijzen die door Arti in Amsterdam werden uitgeloofd. Hij was later zelf
bestuurder van Arti et Amicitiae en was tevens lid van de Commissie van Toe-
zicht en Advies met betrekking tot schilderijen die in het bezit van de gemeente
Amsterdam waren ofdoor haar werden aangekocht. Ook was hij lid van Pulchri
Studio en lid van de redactie van Eigen Haard. bls decoratieschilder genoot hij

bekendheid. Hij maakte schetsen voor wandversieringen voor het nieuwe ge-
bouw van het Ministerie van Justitie in Den Haag. Hij werkte veel met Rochus-
sen samen en beiden kenden elkaar bovendien van Arti et Amicitiae. Naast het
decoratieschilderen beoefende hij vele genres van de schilderkunst, en ontplooi-
de hij zich als illustrator. Witkamp was in de redactie van Eigen Haard de taak

toebedeeld het kunstzinnige deel van de inhoud te bewaken. Hij heeft het re-
dacteurschap slechts een gering aantal jaren kunnen uitoefenen.,7

Dr. Eliza van der Ven

Omdat Hubrecht in I880 directeur van de Bell Telefoonmaatschappij was ge-
worden, kon hij naast de vele andere functies die hij bekleedde, het redacteur-

schap van Eigen Haard moeilijk aanhouden. Hij besloot in I881 uit de redactie

te treden, maar keek voordat hij die stap zette uit naar een opvolger. Zijn keuze

viel op de natuurkundige E. van der Ven. Daarmee was de continuiteit voor het
wetenschappelijk deel van het redactionele beleid gewaarborgd. Het uitgevers-
beleid werd inmiddels door Tjeenk Willink bepaald, die de uitgeverij van Kru-
seman had overgenomen. Uit het feit dat Tjeenk Willink met Van der Ven
continuiteit in de redactie houdt, mag worden afgeleid dat zowel aan het beleid

van de uitgever met het blad Eigen Haard, als aan de redactionele beleid en de

redactionele doelstellingen van de redactie weinig veranderde.

Eliza van der Ven werd in I833 te Edam geboren. Zijn vader was gemeentese-
cretaris, maar reeds voor de geboorte van Eliza overleden. Hij ging in Leiden
wis- en natuurkunde studeren en promoveerde daar in datzelfde wetenschaps-
gebied tot doctor. In I864 werd hij in Haarlem als directeur en leraar aan de vij f-
larige jarige HBS aangesteld. In I870 werd hij daar tevens directeur aan de avond
HBS. Vanwege zijn vertrek naar het fysisch kabinet van het Teylersmuseum, nam

87



hij ontslag als directeur van de HBS. Hij bleef tot zijn dood aan het Teylers
Museum in Haarlem als conservator verbonden.

Onder zijn redactionele leiding werden de 'Archives du Musde Teyler' uitge-
geven. Zelf leverde hij bijdragen in deze reeks over natuurkundige onderwer-
pen, in het bijzonder over 'electriciteit'. Hierover publiceerde hij ook in het
'Album der Natuur' waarvan hij redactielid was. Tussen 1880 en I899 verzorgde
hij een twintigtal voordrachten in de gehoorzaal van het Teylermuseum. In die
voordrachten behandelde hij onderwerpen uit de sterremkunde. Van der Ven
was 1894 toI I9OO schoolopziener in Haarlem en achtendertig jaar lid van her
bestuur van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Haarlem.
Daarnaast was hij vierentwintig jaar lang medebestuurder van de Nutsspaar-
bank. Hij was evenals Kruseman mede-oprichter van de Haarlemse kweek-

IRschool voor onderwijzeressen en jarenlang voorzitter van het bestuur.

De natuurkundige Van der Ven werd gevraagd redacteur van Eigen Haard x

worden, zodat hij de chemicus Hubrecht zou kunnen vervangen. In het bijzon-
der moest hij in Eigen Haard de rubriek 'Verscheidenheid' van artikelen voor-

zien. In I882 trad hij toe tot de redactie van Eigen Haard. Hij bleefdrieentwintig
jaar lid van de redactie. De rubriek waar voor Van der Ven verantwoordelijkwas,
zou vanaf het moment van zijn aantreden een zeer belangrijk onderdeel van de
inhoud van Eigen Haard gaan uitmaken. Hij maakte tot 1906 decl uit van de

redactie van het blad en werd daarna opgevolgd door Gos. de Voogt.

Dr. E.D. Pijzel, wetenschapper, journalist en componist

In I886 verliet De Veer de redactie van Eigen Haard. Met hem verdween de

specifiek journalistieke kennis en ervaring. Hij werd opgevolgd door de erudiete

wetenschapper, journalist en componist Pijzel. TjeenkWillink had in de figuur
van Pijzel een ervaren journalist en natuur- en muziekwetenschapper voor de
redactie van Eigen Haardaangetrokken, die de journalistieke kwaliteit van het
blad zou kunnen bewaken nadat De Veer was vertrokken.

Ewaldus Daniel Pijzel werd als zoon van een predikant op 9 september 1846
te Dordrecht geboren. Hij groeide op in een intellectueel en erudiet milieu
waarin zijn vader naast zijn theologische activiteiten, her lezen van de klassieken
in hun eigen taal als zijn grootste hobby beschouwde. Aanvankelijk leek het dat
hij in de voetsporen van zijn vader zou treden en theologie zou gaan studeren,
maar hij veranderde van mening en koos uiteindelijk voor een technische op-
leiding. Ofschoon hij het gymnasium in zijn woonplaats reeds had afgesloten,

achttezijn vader het raadzaam dat zijn zoon zich met het oog op zijn ingenieurs-
studie, in de moderne talen zou bekwamen. Zo kwam Pijzel op een kostschool
in Noordwijk terecht, waar hii een opleiding in de moderne talen kreeg. Na deze
opleiding zette hi j zijn studie voort aan het Polytechnisch Instituut te Ziirich en
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later aan de Polytechnische School te Delft. Hierna liet hij zich inschrijven aan
de faculteit voor wis- en natuurkunde te Leiden en later aan de gelijknamige
faculteit te Groningen. Hij rondde zijn studie aan laaistgenoemde universiteit
op  5 december I87I  af met een dissertatie over een natuurkundig en musicolo-
gisch onderwerp met als titel 'Geschiedenis van het probleem der trillende
snaren', een studie naar de partieel differentiaal vergelijkingen. Tijdens zijn
studie in Delft had hij op aanraden van zijn vader lessen in de Nederlandse
letterkunde genomen bij H. de Veer, de directeur van de HBS en de latere redac-
teur van Eigen Haard die hij in I886 in de redactie zou opvolgen! In Groningen
ontrnoette hij de hoogleraarsdochter Jolanda Dorothea Muurling, met wie hij
later trouwde. Door dit huwelijk kwam Pijzel in contact met de geleerden,
kunstenaars en intellectuelen van zijn tijd. Zowel via zijn vader, maar later ook
door zijn zwager, de Leidse theoloog Abraham Kuenen en zijn leermeester in de
Nederlandse letteren De Veer, kwam Pijzel in aanraking met de ideeen van de
modernisten Scholten en Opzoomer.

Van zijn studententijd af schreef Pijzel in allerlei blaadjes en bladen.  Hij
schreefvoor het Groningse studentenblad'Vox Studiosorum' en redigeerde een
liberaal blad tijdens zijn leraarschap aan de HBS te Amersfoort. Ook verschenen
artikelen van natuurhistorische aard van zijn hand in 'De Gids'. In I883 werd
Pijzel door J. de Koo gevraagd voor de redactie van 'De Arnsterdammer'. De
Koo kende Pijzel van zijn natuurhistorische artikelen in 'De Gids' en publicaties
in andere tijdschriften, maar ook via artikelen die Pijzel De Koo persoonlijk ter

plaatsing in zijn blad had aangeboden. De Koo zag in Pilzel een wetenschappe-
lijk opgeleid journalist met een uitstekende beheersing van de vreemde talen,
die hij nodig had om zijn redactie buitenland vorm te geven. Pijzel stemde in
met het verzoek van De Koo en vestigde zich in Amsterdam. Hij was redacteur
van 'De Amsterdammer' tot I895·

Naast zijn redactionele werkzaamheden bij 'De AmSterdammer' was Pijzel re-
dacteur bij Eigen Haard. In 486 trad hij toe tot de redactie van dit blad. Pijzel

behoorde tot de jonge progressieve liberalen die lid waren van de Brederode club
in Amsterdam. Iedere zaterdagavond hielden zij societeit in een bierhuis aan de
Warmoesstraat en later in een bovenlokaal van Bavaria aan de Kalverstraat te
Amsterdam." Pijzel kende redacteur De Veer die hij zou opvolgen persoonlijk
en wat De Koo gezien had, was ookTjeenk Willink niet ontgaan. Pijzel was een
belangrijke aanwinst voor de redactie van Eigen Haard. enerzijds omdat hij
evenals De Veer journalistieke ervaring had en zijn positie in de redactie van

Eigen  Haardzou overnemen. Bovendien zorgden zijn contacten met geleerden,
letterkundigen en kunstenaars van zijn tijd ervoor, dat aan Eigen Haard een
groot aantal auteurs van naam kopij leverde, zodat het onafhankelijke karakier
van Eigen Haardbewaard bleefen de doelstellingen van de uitgever met het blad
werden gerealiseerd.
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In I895 werd Eigen Haard door Tjeenk Willink overgedaan aan een naamloze
vennootschap die het blad voor haar zou exploiteren. Pijzel werd een van de
directeuren van deze naamloze vennootschap Het Tijdschrift "Eigen Haard",
maar bleef tevens als redacteur aan. Omdat hij nu een dubbelfunctie bekleedde,
sloeghij in I895 het aanbod van Charles Boissevain afom de afdeling buitenland
van het Algemeen Handelsblad te gaan leiden. Pijzel en Boissevain kenden el-
kaar van de Nederlandsche Koorvereeniging, waarvan Pijzel penningmeester en
Boissevain voorzitter was. Naast deze directeurs- en redactiefunctie bij Eigen
Haardwas Pijzel van I884 tot I898 ook redacteur van het blad 'Mannen van
Betekenis', dat eveneens bij Tjeenk Willink verscheen.*° Naast zijn bijdragen
aan Eigen Haard schreef hij ook voor dit blad hij een groot aantal artikelen.

Maatschappelijk was Pijzel buiten zijn redactionele werkzaamheden vooral

actief op het gebied van de muziek. Hij componeerde koormuziek en werd in
Amsterdam voorzitter van het bestuur van de maatschappij tot Bevordering der
Toonkunst. Hij was tevens verbonden aan de Nederlandsche Koorvereeniging
en de Nederlandsche Vereeniging voor Muziekgeschiedenis. Nadat hij zich in
I914 uit de redactie van Eigen  Haardhad ieruggetrokken, schonk hij meeraan-

dacht aan zijn baan als chefbij het ingenieursbureau Petrie en Co te Amsterdam,
waar hij naast zijn redactionele activiteiten sinds 1899 werkte." In I921 stond hij

nog als medewerker in de lijst op de voorpagina van Eigen Haard vermeld. Hij
overleed in I922 in Amsterdam, 79 jaar oud.

Jhr. ir. B.W.R van Riemsdijk

In I898 kwam B.W.F. van Riemsdijk de redactie van Eigen Haar(1 versterken.

Barthold Willem Floris van Riemsdijk werd op 30 augustus I850 geboren te

Maastricht." Toen hij vier jaar oud was verhuisde hij met zijn ouders naar
Utrecht waar zijn vader ging werken bij de Rijks Munt. Hij kwam al vroeg met
beeldende kunst in aanraking. Zelf nam hij teken- en beeldhouwlessen, haalde

zijn HBs-diploma en studeerde daarna aan de Polytechnische School in Delft.
Daar haalde hij in 1876 zijn diploma civiel bouwkundig ingenieur. Na een baan
alsadjunct-ingenieurbij despoorwegen teGorichem, werdhij in I880 benoemd
rot commies aan het ministerie van Binnenlandse zaken, waar Victor de Stuers

als referendaris werkzaam was. Van Riemsdijk werkte op het ministerie op de
afdeling monumentenzorg Reeds in zijn tijd bij de spoorwegen had hij bouw-
tekeningen gemaakt van oude gebouwen die gerestaureerd moesten worden.
Onder leiding van De Stuers werden historische panden van de sloop ofverkoop
gered en op de monumentenlijst geplaatst, waardoor ze voor het nageslacht
behouden bleven. De Stuers had zich ten doel gesteld oude en merkwaardige
gebouwen te behouden." Van Riemsdijk maakte van nabij mee hoe gedreven De
Stuers daarbij te werk ging.
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Tijdens zijn werkzaamheden op het ministerie hield Van Riemsdijk zich al bezig
met het opsporen en restaureren van schilderijen. Op I mei I888 werd hij be-
noemd tot onderdirecteur van het Museum voor Geschiedenis en Kunst te Am-
sterdam, het Rijksmuseum dat in I885 door toedoen van onder anderen De
Stuers toi stand was gekomen. Na het overlijden van de algemeen directeur
kreegVan Riemsdijk in I897 die functie. Hij zou directeur van het Rijksmuseum
blijven tot en met I 21. Het was zijn verdienste dat hij zowel Van Gogh als
Breitner als belangrijke schilders herkende en ze voor het Rijksmuseum aan-
kocht. Ook kocht hij voor zijn museum werk van de Haagse School aan. Naast
zijn functie van directeur bij het Rijksmuseum was Van Riemsdijk van I888 tot
I929 beheerder van het Prinsenhofte Delft. Hij hielp mee aan het oprichten van
de Oudheidkundige Bond, waarvan hij nog jaren lang voorzitter was. Tevens
was hij hoofdbestuurslid van het Bijbelgenootschap.

Het is niet bekend hoe Van Riemsdijk in de redactie van Eigen Haardkwam.
Bekend is wel dat zijn vader voor eerdere jaargangen van Eigen Haardbijdragen
had geschreven. Van Riemsdijk was deopvolger van E.S. Witkampdie maar een
paar jaar deel uitmaakte van de redactie, omdat hij in I897 overleed.'4 Het is
aannemelijk dat Van Riemsdijk door Pijzel werd gevraagd vanwege zijn kennis
van kunst in het algemeen en schilderkunst in het bijzonder en vanwege zijn
ervaring met het restaureren van schilderijen. Ze kenden elkaar uit het Amster-
damse muziekleven. Van Riemsdijk bezocht trouw de kamermuziekbijeenkom-
sten in de Nachnvachtzaal van het Rijksmuseum. Bovendien kenden Pijzel en
Van Riemsdijk elkaar uit het Amsterdamse kunstleven. Vijftien jaar maakte Van
Riemsdijk deel uit van de redactie van Eigen Haard. In IgI3 stopte hij met zijn
redactionele werkzaamheden. Hij stierfop 23 februari I942 op 9I-jarige leeftijd.

Met het verdwijnen van Jeronimo de Vries, Pijzel en Van Riemsdijk uit de re-
dactie van Eigen Haard aan de vooravond van de eerste wereldoorlog, werd een
redactioneel tijdperk van het geillustreerde tijdschrift afgesloten. Het werd
gekenmerkt door de uitgangspunten van de Maatschappij tot Nut van 't Alge-
meen, opvattingen die voortvloeiden uit het modernisme in de theologie en
ideeen die leefden in kringen van progressieve liberalen. De doelstellingen die
Kruseman met zijn blad in I875 wilde realiseren zouden in ieder geval tot I9I4
door de redactie van de eerste fase gerealiseerd kunnen worden. De genoemde
redacteuren hadden er de juiste achtergrond en interessen voor. Ook wat Tjeenk
Willink en na 1895 Pijzel als directeur/hoofdredacteur van de Naamloze Ven-

"
nootschap Het Tijdschrift "Eigen Haard  , voor ogen stond kon door de redactie
in een bladformule worden vertaald, die recht deed aan de doelstellingen van de
respectievelijke uitgevers die tot I914 het blad onder hun hoede hadden. Opval-
lend is dat de redactieleden overwegend deel uitmaakten van de doopsgezinde
gemeenschap in Nederland, zich maatschappelijk begaven in kringen van de
Maatschappij tot Nut van't Algemeen en een progressief-liberaal maatschappij-
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beeld hadden. Ze hadden bovendien affiniteit met literatuur en kunst in de
meest ruime zin van het woord. De onafhankelijkheid van het blad kan worden

afgemeten aan de achtergrond van de auteurs. Onder hen bevonden zich pro-
testanten en katholieken, liberalen van protestanten huize en onkerkelijken.

De redactie na I9I4

In I9I4 ging Eigen Haard in andere handen over. Uit de opmaak van de front-
pagina blijkt dat mr. G. Keller het redactionele roer heeft overgenomen. Van

zijn hand vindt men ook bijdragen in Eigen Haard. maar redacteuren worden

niet genoemd. Keller junior trad in de voetsporen van zijn vader die reeds eerder

bijdragen voor Eigen Haardhed geschreven. Dat het tijdschrift in I9I4 in andere
handen overging, was voor Pijzel een reden om zowel met het directeurschap-
van de naamloze vennootschap als met het redacteurschap te stoppen:' In Eigen

Haardvan 19I8 en later wordt Bern. J. Veldhuis als directeur van de Naamloze
Vennootschap Het Tijdschrift 'Eigen Haard' genoemd:6 Veldhuis was lid van
regeringscommissies die rot taak hadden internationale tentoonstellingen voor
te bereiden. Hij wordt als lid genoemd van de commissie die de internationale
tentoonstelling te Londen in I908 organiseerde, maar ook bij de voorbereiding
van tentoonstellingen in Brussel in I9Io, in Gent in I9I3 en in Ann, erpen in I930

was hij als lid van de commissie van voorbereiding betrokken. Veldhuis was
voorzitter van de Vereeniging tot het Stichten en Instandhouden van 'Holland-
huizen' in het buitenland, huizen waar Nederlandse kunst en cultuur werd
gepromoot. Hij overleed in I936 te Amsterdam, 68 jaar oud.

H.G. Cannegieter, dominee en publicist

Onder de directie van Veldhuis nam H.G. Cannegieter in 19I9 de redactie van

Eigen Haardop zich. Met de komst van Cannegieter keerde het journalistieke
en literaire element terug in de redactie van EigenHaardY Cannegieter werd in

I88O teTzum in Friesland geboren. Hij studeerde theologie en werd als dominee
achtereenvolgens beroepen te Jeltsum, Lutjebroek en Uitgeest. In I910 schreef
hij voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Rond I92O ging Cannegieter met
emeritaat; hij werkte sindsdien als journalist en publicist. Naast zijn bijdragen
voor de NRC schreef hij voor de 'Haagsche Courant', de 'Amersfoortsche Cou-

rant', 'Tubantia', het Friese blad 'Stellingerwerf' en was hij redacteur van Eigen

Haard. Ook schreef hij artikelen voor 'De Groene Amsterdammer', maar hij
brak met dat blad, toen hoofdredacteur Wiessing communist werd. Cannegie-
ter was redacteur van 'De Socialistische Gids' van 'Gezin en Scholen' en van het
tijdschrift vanhet Humanistisch Verbond,'Humanistisch Contact'. Samen met
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Kruseman recruteerde zijn medewerkers en redacteuren uitde netwerken die hij

in de loop der jaren had opgebouwd. Dit kan met onderstaand schema worden
duidelijk gemaakt.

A.C. Kruseman

Doopsgezinde Nut van Teyler An et Amicitiaei Progressieve

kringen 't Algemeen Genootschap Amsterdam liberalen

- J. de Vries - J.  de Vries - J. de Vries - E. Pijzel - S. van Houten
- C.W. Opzoomer - C.W. Opzoomer - E. van der Ven - E.S. Witkamp - A. Kerdijk
- H. de Veer - E. van der Ven - C.J. Ma thes - J. Renneveld - J.D. Veegens
- A. Kuenen - A. Kerdijk - B.W.F.van Riemsdijk - B.H. Pekelharing
- H. de Veer - J.D. Veegens - C. Rochussen -J.T. Buys
- Allard Pierson- - C.J. Matthes
- C. Busken Huet - P.J. Veth
- Buys Ballot - H.F.R. Hubrecht
- F. Muller -  H.  de Veer

1 1

Maatichappelijke Literaire kringen
organisaties

- E. van der Ven - T. Bosboom Toussaint
- A. Kerdijk - N. Beets
- H.C. Rogge - S.J. van den Bergh
- H.F.R. Hubrecht - W.J. van Zeggelen

- A.L.Ising
- E. Douwes Dekker
- R.C. Bakhuizen van den Brink
- E.J. Potgieter

- P.J.B.C. Robidd van der Aa
- Isaac da Costa
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de hoogleraar G. Stuiveling stelde hij een groot aantal jaren de kalender voor-
zien van literaire bijdragen voor het Humanistisch Verbond samen. Hij was
docent aan de School voor Maatschappelijk Werken bestuurslid van de Neder-
landsche Vereniging voor Seksuele Hervorming. Cannegieter was tot december

I 2I redacteur van Eigen Haard Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog was

hij medewerker toneel en na de bevrijding filmrecensent van de 'Oprechte
Haarlemsche Courant'. Hij stierf 28 maart 1966, 85 jaar oud.

Zo vaders zo zonen

In zeker drie gevallen leverde een medewerker van Eigen Haardlater een zoon

als redacteur. De geschiedschrijver en geograaf RH. Witkamp schreefartikelen

voor de eerste jaargangen van Eigen Haard. Witkamp had zijn sporen verdiend
met werken als 'Geschiedenis der Zeventien Nederlanden' met bijbehorende
geografische kaarten en hij was de samensteller van het 'Aardrijkskundig woor-
denboek'. In I896 werd zijn zoon E.S. Witkamp lid van de redactie van Eigen

Haard. Diens lidmaaischap zou maar van korte duur omdat Witkamp jr. al in
I897 overleed. Witkamp werd als redacteur opgevolgd door Van Riemsdijk.
Ook diens vader had eerder als medewerker bijdragen voor de eerste paar jaar-

gangen van Eigen Haardgeschreven. Tot slot Keller. Hij werd in I I4 redacteur

van Eigen Haard. Keller stamde uit een journalistiek milieu. Zijn vader Gerard
Keller begon als stenograaf bij het parlement in  Den Haag en schreef novellen
en toneelstukken waarvoor hij de stof aan het alledaagse Haagse leven ontleen-
de. In de hoofdstad maakte hij decl uit van een groep schrijvers die bij de boek-

handelaar Martinus Nijhoff iedere donderdagavond bij elkaar kwam. Van die

groep maakten behalve Keller ook deel uit Bakhuyzen van den Brink, Van Lim-
burg Brouwer, Ising, Laurillard en Jan ten Brink. Gerard Keller werkte bij de'
Arnhemse Courant' en schreefbildragen voor Eigen Haard.:ROokS. Muller Fz.,
de zoon van de vriend van Kruseman Frederik Muller, publiceerde in Eigen

Haard.

De netwerken van A.C. Kruseman en de redactieleden van Eigen
Haard

Van I875 tot en met I9I4 rekruteerde uitgever-eigenaar Kruseman en opvolgers

hun redactieleden voor Eigen Haarduk beroepsgroepen in de samenleving van

de negentiende, begin twintigste eeum Zo volgde de ene kunstenaar die verant-

woordelijk was voor de illustraties van Eigen Haardde andere op in de redactie.
Dat gold eveneens voor de wetenschappers (natuurkundigen, chemici en wis-

kundigen) en de letterkundigen in het redactionele gezelschap. Daarbij speel-
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den de netwerken waarin deze mensen opereerden een belangrijke rol. Redac-
teuren met een theologische, natuurwetenschappelijke of juridische achter-
grond, kenden elkaar van her bestuur van de Maatschappij tot Nut van 't Alge-
meen of hadden elkaar ontmoet in het kader van activiteiten voor het Teylers
Museum te Haarlem, Arti et Amicitiae in Amsterdam ofvan de universiteit waar
ze hadden gestudeerd. Ze kwamen uit verschillende sectoren van de samenle-
ving, maar koesterden overeenkomstige normen en waarden wat betreft de rol
van een blad als Eigen Haard voor het verspreiden van kennis en cultuur. Veelal
publiceerden ze behalve in Eigen Haardooknogin andere tijdschriften zoals'De
Gids'.

Hoe de lijnen van die netwerken verliepen wordt duidelijk als men de uitnodi-
gingen bestudeert die verstuurd werden ter gelegenheid van een zeventigste
verjaardag ofeen willekeurige andere gedenkwaardige gebeurtenis. Zo is er een
comitd ter ere van de geschiedschrijver en geograaf RH. Witkamp in het leven
geroepen. Zijn zoon zal van 1896 tot I898 deel uitmaken van de redactie van
Eigen Haard. Op de uitnodiging uit 1886 die 'vertrouwelijk' werd verstuurd
komen onder het ere voorzitterschap van prof. dr. M. de Vries te Leiden de
namen voor van Alberdink Thijm, Dyserinck, Greive, Hofdijk, Holkema, Lau-
rillard, Rogge, Victor de Stuers, Tjeenk Willink, De Veer en anderen. Al deze
personen komen in enig ander verband voor in relatie tot A.C. Kruseman of als
medewerker van een van de bladen van Kruseman, dan wel als bestuurslid van
een bestuur waar van Kruseman ook deel uit maakte.

Dit overzicht is niet uitputtend. Het geeft echter wel een indruk van de net-
werken van Kruseman. Afgezien van de directe contacten van Kruseman lever-
den de netwerken van de afzonderlijke redacteuren en medewerkers eveneens

personen op, die in Eigen Haardpubliceerden. Zo is Pijzel een leerling van De
Veer, Opzoomer en Scholten en een zwager van Kuenen. Deze is de oom van
Maclaine Pont, medewerkster van Eigen Haard. De Veer en De Vries kenden

elkaar van het blad 'Los Vast' voordat zij redacteur van Eigen Haardwerden. De
Veer en M. Kalff kenden elkaar als collega's van het 'Algemeen Handelsblad',
waar beiden werkten voor ze in Eigen Haard schreven. De Veer kende W.R

Wolters via de Nederlandse Maatschappij voor Letterkunde te Leiden. Bos-
boom Toussaint introduceerde W.J. Hofdijk zowel bij de redactie van Eigen
Haardals bij de Kring van Heiloo, waarvan ook Beets deel uitmaakte. Hubrecht
en Kruseman kenden elkaar van het oprichten van scholen in Amsterdam en
Haarlem en waren beiden voorstander van leeszaten die zij ook daadwerkelijk
oprichtten. De Vries, Opzoomer en Kuenen waren bestuurslid van de Protes-
tantenbond, terwijl Busken Huet, Kruseman en De Vries elkaar onder andere
van de Debating Society in Haarlem kenden. Craandijk was een collega van De
Vries in de doopsgezinde gemeente in Haarlem en eerder aangezocht door
Kruseman voor het schrijven van een boekje over bekende plekken in Neder-
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land die verloren dreigden te gaan. Veth toi slot was een collega-hoogleraar van

Scholten in Franeker. De netwerken kruisten elkaar veelvuldig. Zo zien we dat

sommige personen van verschillende netwerken van Kruseman deel uit maak-

ten, zodat het onderlinge contact zeer waarschijnlijk veel intensiever is geweest

dan door de afzonderlijke opsommingen van namen in de rijtjes wordt gesug-

gereerd.

Bij de medewerkers die Cannegieter in 1919 bij het schrijven van de inhoud van

Eigen Haard terzijde stonden is die aangeduide diversiteit aan opleidingen en

beroepen slechts in geringe mate aanwezig. Redacteur Cannegieter had welis-

waar een theologische achtergrond, maar hij had bovendien sterke literaire en

journalistieke ambities. In I9I9 koos hij bewust voor een carri6re als publicist.

Zijn medewerkers bij her tijdschrift hadden of grotendeels een literaire achter-

grond of op zijn minst literaire en journalistieke ambities, naast hun beroep als

advocaat,  archivaris of hoogleraar.  Ze schreven voor Eigen Haard als freelance

journalist of vanwege hun belangstelling voor literaire of aanverwante onder-

werpen. Deze generatie medewerkers leverde dus niet primair een bijdrage als

advocaat, archivaris ofhoogleraar in een bepaald vakgebied. In tegenstelling tot

de generatie medewerkers aan Eigen Haard rot I9I4 is dus sprake van een min

of meer professionele (journalistieke) beroepsgroep. Dit had bijvoorbeeld als

consequentie dat door deze journalisten werd nagedacht en gediscussieerd over
onderwerpen zoals onafhankelijke journalistiek. Het conflict dat in I92I ont-
staat tussen Cannegieter en de directeur-eigenaar van Eigen Haard Veldhuis,
heeft dan ook onder andere als oorzaak en inzet de journalistieke vrijheid en de

onafhankelijkheid van de journalist ten opzichte van de eigenaar van het (een)

tijdschrift.
Als we de achtergrond van de medewerkers van de jaargang I9I9 de revue laten

passeren komt daaruit het beeld naar voren van medewerkers die onder andere

hun inkomen verdienden met schrijven van artikelen voor soms diverse bladen.

Bovendien valt op dat het schrijvers zijn, die aanhangers zijn of sympathiseren
met een bepaalde artistieke stroming, orndat ze betrokken zijn bij de oprichting

van literaire bladen van een dergelijke signatuur. Zo was tijdelijk redacteur

Hendrik Jan van Balen ambtenaar van Rijkswaterstaat, uitgever te Den Helder

en schrijver van jongensboeken. Joh. H. Been was archivaris van Den Briel en

schrijver van geschiedverhalen. Joh. W. Broedelet, was schrijver van romans en

toneelstukken alsmede toneelcriticus van de Haagsche Post. Anna van Gogh-

Kaulbach was romanschrijfster. Frits Hopman, was leraar Engets te Leiden,
schrijver van romans en novellen en redacteur van de Nieuwe Rotterdamsche

Courant. S. Kalffwas hoofdredacteur van het Handelsblad dat uitgegeven werd
in Soerabaja. Daarnaast schreefhij 'Schetsen, verhalen, gedichten en andere let-

terkundige bijdragen' uit Oost-Indie'. Mr. C.R van Rossem was schrijver van

toneelstukken en letterkundige werken en occultist. Dr. Felix Rutten was een
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Rooms Katholiek dichter en schrijver. Hij was een fel propagandist voor het
katholicisme, gehuwd met Marie Koenen, dichteres en schrijfster van romans.

RW. Craandijkwas doopsgezind predikant en publicist. Constant van Wessem,

was oprichter en lid van de redactie van het blad 'Het Getij' (I9I6-I940), een
letterkundig genootschap voor jongeren dat in I924 over ging in 'Vrije Bladen'

Eveneens waren daarvan lid M. Nijhoffen Slauerhoff. Frans Netscher was lite-

rator en journalist. Henri Borel was in I9I3 na een lang verblij f in de tropen

teruggekeerd naar Nederland, waar hij literair criticus werd van 'Het Vader-

land: Karel van den Oever was katholiek dichter, expressionist en schrijver van

novellen en schetsen. Hij behoorde toI de groep 'Ruimte', was een vurig voor-

stander van de Groot-Nederlandse gedachte en medewerker aan her tijdschrift

'Vlaamsche Arbeid', dat naast de'Dietsche Warande en Belfort' werd opgericht.

Johannes Reddinghuis was een aanhanger van de Beweging van Tachtig en

vriend van Jacob Winkler Prins. Van deze laaiste gaf hil in 19 Io postuum het

verzarnelde werk uit. Andrd de Ridder was hoogleraar te Gent, schrijver van

letterkundige studies, oprichter van het tijdschrift'De Boomgaard' en verwant

met RN. van Eyck, J.C. Bloem en A. Roland Holst.
Behalve de genoemde literatoren en anderen met een literaire ambitie, publi-

ceerden ook Jac. R Thijssen, Aletta Jacobs en Koos Speenhoff in Eigen Haard.

Tegen de achtergrond van Cannegieter zelf en van her overgrote deel van de

medewerkers van Eigen Haard van de jaargang I9I9 is het te begrijpen dat her

tijdschrift na 19IB zo'n sterk cultureel, literair accent kreeg. Een en ander paste

ook goed in de redactieformule van Eigen Haard dat een dergelijk cultureel,

literair accent nastreefde. Cannegieter nam als redacteur geen halve maatrege-

len. Het blad werd met ingang van januari I920 in een nieuwe jas gestoken,

waarmee Cannegieter de gewijzigde inhoud van Eigen  Haardook visueel beves-

tigde.

Vrouwelijke auteurs

In een artikel, gedateerd I6 september I882, werd door H. de Veer hulde ge

bracht aan mevrouw Bosboom-Toussaint bij gelegenheid van haar zeventigste

verjaardag. Het artikel was verluchtigd met tekeningen van Rochussen, redac-

teur van Eigen Haard en een goede vriend van de familie Bosboom-Toussaint.

Ofschoon haar verhalen in de jaargang I882 door de redactie met veel tamtam

aan de lezer worden bekend gemaakt, is het redacteur De Veer die hier tussen

de regels door toch enige kritiek laat horen op de wijze van schrijven van de

auteur. Ze is naar zijn mening nogal kwistig met het gebruik van bastaardwoor-

den in haar teksten. De Veer vindt dat het weliswaar nagenoeg onmogelijk is

zonder het gebruik van bastaardwoorden te schrijven, maar is toch van mening

dat auteurs zich daarvan zoveel mogelijk moeten distantieren. Hij vergeeft Bos-

99



boom-Toussaint dit euvel graag, omdat hij ervan overtuigd is dat achting voorhaar werk het zal winnen van deze stilistische onvolkomenheden. Toen Bos-
boom-Toussaint in Eigen Haardbegonte publiceren, was zij al op leeftijd. Haargoede verhouding met Kruseman maakte dat ze Steeds weer bereid was haar
bijdragen te leveren.

Behalve Bosboom-Toussaint schreven nog andere vrouwen in Eigen Haard. Eenvan hen is Annie Foore, pseudoniem voor mevrouw IJzerman, geboren als JO-
hanna Jacoba Alberta Junius.29 Haar vader was de predikant Junius, lid van
diverse kerkbesturen en president van de Synode van de Nederlands Hervormde
Kerk. Ze groeide op als 66n van de acht kinderen in een zeer erudiet en intel-
lectueel gezin in Tiel. In I873 vertrok ze naar Nederlands- Indie om zich bij haar
man, de spoorweg-ingenieur W.J. Uzerman, te voegen. In zijn bespreking van
haar werk trekt J.J. van Hille opvallend hard van leer tegen de mannelijke au-
teurs. Hij schrijft: 'Niet weinig mannen zijn de jongelingsjaren nauwelijks te
boven ofhun geloofaan de deugd heeft reeds schade geleden. Zij kunnen on-
danks, somtijds vanwege hunne geleerdheid, onuitsprekelijk dom zijn en gaan
gebukt onder hun logica; hun kunst staat in den dienst van hun wetenschap,
hun psychologie of hun physiologie, en terwijl zij beweren u de werkelijkheid
te schilderen, blijkt het dat zij stekeblind zijn voor de liefste en heerlijkste rea-
liteiten die een menschenhart in verrukking kunnen brengen'.'° Door dit oor-
deel geeft Hille aan wat hij voor goede literatuur houdt. Goede literatuur zou
geschreven worden door auteurs van producten die gekenmerkt worden door
'een onbedorven verbeelding en met een altoos frisschen levenslust, die nogvoor wat anders de ogen open houden dan voor ellende en verdorvenheid'."
Kennelijk is Hille van mening dat het werk van Annie Foore hieraan voldoet.

Marg. W Maclaine Pont

Tot de medewerksters aan Eiken Haard behoort ook Marg. W. Maclaine Pont.
Ze stamde uit een oud regentengeslacht en werd op I januari I852 te Hasselt in
Overijssel geboren. Op zesjarige leeftijd verhuisde ze naar Alkmaar orndat, haar
vader daar in 1858 tot burgemeester werd benoemd. Omdat de HBS in Alkmaar
nog niet voor meisjes was opengesteld, kreeg ze van mej. Westerman Holstijn,
directrice van de in I872 in Amsterdam gevestigde meisjes-HBS, privdlessen
aangevuld met lessen van docenten van de HBS voor jongens in Alkmaar. Ze
groeide op in een literair milieu. Het was vooral haar moeder die daarbij een
belangrijke rol speelde. Haar vriendschap met Mathilde van Foreest leidde ertoe
dat ze heel vaak op het landgoed De Nyenburg verbleef, waar ze onder anderen
Nicolaas Beets leerde kennen.
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Toen ze 21 was woonde ze in Alkmaar een lezing bij van Mina Kruseman,

getiteld 'De zusters', met als onderwerp 'het lege bestaan van vrouwen in en

buiten het huwelijk'. Deze lezing maakte diepe indruk op haar. Mina Kruseman

(I839-I922) was schrijfster, toneelspeelster, zangeres en feministe. Samen met

Betsy Perk hield ze in Nederland voordrachten over feministische onderwerpen.
Onder haar pseudoniem Stella Oristorio di Frama schreef zij  in 1874 de satire

'Meester Kritiek', die ze opdroeg aan H. de Veer, de eerste redacteur van Eigen
Haard.

Maclaine Pont kon haar teksten aanvankelijk moeilijk gepubliceerd krijgen.

In het februarinummer van 'De Gids' van I876 liet ze anoniem een verhaal

afdrukken dat veel aandacht kreeg. Daarna publiceerde ze in het vrouwenblad

'Ons Streven'. Haar eerste verhaal in Eigen Haardverscheen in I877· Daarna

woonde ze enige tijd in Leiden bij de neefvan haar moeder de Leidse A. Kuenen.

Deze Kuenen is tevens de zwager van Pijzel, de latere redacteur en directeur van

de naamlozevennootschap 'Het Tijdschrift Eigen Haard'. Bij Kuenen kwam

Pont in aanraking met de ideeen van de moderne theologie. Haar opvattingen

met betrekking tOt deze theologische stroming verwerkte ze in haar roman

'Verborgen schuld' (I880) die ze ten huize van Kuenen schreef. Op grond van

deze publicatie werd ze gevraagd als medewerkster van 'Het Nederlandsch

Magazijn', 'De Huisvriend', het volksblad'De Zwaluw', 'de Alkmaarsche Cou-

rant' en 'Eigen Haard'. In de Leidse universiteitsbibliotheek deed ze onderzoek

naar de oorsprong van sprookjes en legenden. De uitkomsten van deze studies

publiceerde ze in Eigen Haard in de periode I878 tot I882. Uit angst voor een

fiasco, liet ze op uitdrukkelijkverzoek van haar vaderde eerste vier artikelen over

sprookjes in Eigen Haardonder het pseudoniem D. van Hasselt verschijnen. De
latere artikelen publiceerde ze onder haar eigen naam.

Maclaine Pont stelde haar schrijverschap in dienst van haar maatschappelijke

idealen. De lezing van Mina Kruseman was belangrijk gezien de keuzen die ze

maakte voor haar latere leven. Ze ging werken als de rechterhand van ds. Hen-

drik Pierson en werd algemeen secretaris van de Heldering inrichtingen. Met

haar artikelen in 'De Bode' en ieder tijdschrift dat haar ruimte bood, trok ze

aandacht voor de'misbruik van de ouderlijke macht','de rechteloosheid van het

buitenechtelijke kind' en 'het verbod naar het onderzoek naar het vaderschap'.

Ze publiceerde deze in 'Het tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming'

en 'Het Tijdschrift voor Armenwezen, Maatschappelijk Hulpbetoon en Kin-
derbescherming'. Ze stierf op 2I februari I928.
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A r o l i e t i  i'n o m s'r e k e n.
Naar dr liatiur geirhetmt ,·ti ni, liout 9,·I,racht door P. A. 41(-li I/p,/Rt*.

1.   Arol,en,  van (it·11  Ilet,herir gezil'n 4.  le kerk te Arnim'n van binii,·n.
2. H,·t vorit,luk Slot. (00,tz{ide.) 5.  H,·t i,lot Waiderk.
1                  ·            · 9.h.Uh.) 6.  Het nil,ilwe slot te Arol, n.

'Waldeck'. In: Eigen Haard I879, pagina 49.
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Het redactionele beleid I875 tot en met
I94I

De redactionele verklaring in het eerste nummer

In het eerste nummer schrijft de redactie: 'Wij gelooven vast, dat Kunst, We-

tenschap en Letterkunde vereenigd in 6enen band, welkom zullen zijn niet
slechts in de zalen der leesvereenigingen en de kasten der leesbibliotheken, maar

in elken huiselijken kring, bij den haard en in het prieel. Zelfs meenen wij, dat
de vermeerdering van tijdschriften in deezen geest op zichzelf reeds een middel

kan wezen om de burgerij, dat is het beste deel onzer natie, meer te doen lezen

en meer dan tot nu toe met kennis des onderscheids'.p In dit gedeelte van de

redactionele verklaring klinken de idealen van de Maatschappij tOt Nut van 't

Algemeen door. " Her gaat hierbij om idealen die betrekking hebben op de
ontwikkeling van het volk door het stichten van scholen en het vestigen van

volksbibliotheken waarvan velen gebruik zouden kunnen maken. '4

De redactie vervolgt haar verklaring met een uiteenzetting over de gebieden

kunst, literatuur en wetenschap. Deze luidt: 'De Kunst is te ontzent nog altijd
eene stiefmoederlijk bedeelde. 't Is een lichistraal in de duisternis, wanneer een

lid der regering openlijk verklaart, dat hij de kunst een goed hart toedraagt. Van

ingrijpende maatregelen tot handhaving van onze alouden roem is geen sprake.

Men denkt er niet eenmaal aan de schatten die wij nog bezitten nog behoorlijk

te bewaren, terwijl men toelaat dat het eene kunstproduct voor, het andere na,

buitenslands gebracht wordt. Onze musea zijn bijna zonder onderscheid ge-
denkstukken van verwaarloozing en onverschilligheid'."

Reeds in 'De Gids' van november I873 had Victor de Stuer op dir probleem

gewezen. In zijn artikel'Holland op zijn smalst' gafDe Stuer een serie voorbeel-

den van vernieling, verwaarlozing en verkeerde restauratie, alsmede van de

verkoop van Nederlandse kunstschatten naar het buitenland. Hij signaleerde
een hoge mate van onverschilligheid - niet in de laatste plaats bij de overheid -

voor alles wat in Nederland kunst heette. Hij laakte het ontbreken van een

kunstbeleid bij de regering en pleitte voor de oprichting van een nationaal

museum.'6 Uit bovenstaande verklaring bliikt dat de redactie van Eigen Haard

zich volledig achter deze kritiek schaarde en dat zij zich eveneens tegen het

Thorbeckiaanse adagium verzette, volgens hetwelk'kunst geene regeeringszaak'
was.
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IH. de Beer sloot zich bij de kritiek van De Stuer op het Nederlandse regerings-
beleid aan door in Eigen Haard een lans ie breken voor het Franse regeringsbe
leid ten aanzien van kunst in de periode van I790 tot I8O5. Hij eindigtzijn artikel
met de opmerking dat de Nederlandse regering zorg moet dragen voor de
Nederlandse kunstschatten en ons nationaal boekenbezit. 'Daarin moge zij ten
deele de Fransche republiek navolgen, ten deele overtreffen. Ook daarin ver-
dient de Fransche wet navolging, dat ze de uitgave van hoogst verdienstelijke
werken van wetenschap ofkunst aan het rijk opdraagt. De zedelijke steun en de
zorg der regeering, oneindig meer dan stoffelijke hulp, kunnen in deze veel
uitwerken; dat alles vindt navolging en vormt als 't ware een beginsel van leven.
Het aantal dergenen, die de kunst waarderen, is grooter dan velen wel denken.
Dat men dezen zoowel als de minder bevoorrechten toi zich trekke, door hen
te onderwijzen,' aldus De Beer.'-

In haar verklaring stelt de redactie verder dat er al veel op het gebied van de
letterkunde is bereikt en dat 'de verspreiding van boeken van smaak door me-
nige goed geslaagde onderneming bevorderd werd'. Toch was zij niet onder de
indruk van de kwaliteit van de lectuur die in de gezinnen werd gelezen. Daarom
vervolgt zij: 'De meeste Nederlanders lezen wat de directie van hun leesgezel-
schap hun voorzet, rijp en groen, geurig en ongeurig naar 't valt. Zelfs zijn er tal
van gezinnen waar de lectuur van het opkomend geslacht uitsluitend aan de
houder van een huurbibliotheek wordt overgelaten'. De redactie wil vooral een
lans breken voor boeken van Nederlandse schrijvers. Zij geeft over de Neder-
landse letterkunde als haar standpunt dat de Nederlandse letterkunde niet zo
inferieur is aan de buitenlandse als velen willen doen geloven. 'Onze letterkunde
verdient nog altild dat zij worde aangemoedigd en op zekere voorliefde voor het
nationale mogen rekenen', aldus de redactie. De redactie stelt zich dan ook ten
doel '(...) naar de mate van haar krachten die voortiefde op te wekken', aldus de
redactie van Eigen Haard.'S

Zij witletterkundigen dan ook de gelegenheid geven in Eigen  Haardte publi-
ceren, zodat ze 'in breeden kring gelezen' zouden kunnen worden, 'om zich ten
volle bewust te worden van hun roeping en kracht'. (...) 'Eigen Haard' wil op
Hollandschen trant Hollandsche toestanden onder de oogen zilner lezers en le-
zeressen brengen', zo stelt de redactie." Ze belooft ook aandacht te besteden aan
ontwikkelingen op het gebied van de wetenschap. De redactie kiest daarbij niet
voor een oppervlakkige behandeling; het populaire moer gezocht worden in de
keus der onderwerpen, niet in de behandeling, aldus de redactie.4° Bovendien
vindt ze dat'ook de wetenschap in elk huis zijn altaar moet hebben'. Ze schrij ft:
'Wat wij in ons tijdschrift opnemen, zal als kenmerken moeten dragen dat de
schrijver zijne taak niet te licht heeft opgevat; dat hij juist omdat zilne lezers in
alierlei kringen moeten gezocht worden, alleen met zijn onderwerp rekening
heeft gehouden. Wil zijn overtuigd, dat alleen op deze manier aan den eische
van voortichting en vermeerdering van kennis kan worden voldaan'. *
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In een artikel van J.W. Gunning wordt eveneens gewaarschuwd tegen het op
een al te populaire wijze behandelen van vorderingen op het gebied van de
medische wetenschap. Hij schrijft: 'Met leedwezen heb ik kennis genomen van

het opstel: Uit de herinneringen van een geneesheer, door Ennius, voorkomen-
de in No 50 van den afgeloopen jaargang (...)'. 'De hierin gegeven voorstelling
van den tegenwoordige staat dezer wetenschappen is, naar mijn innige overtui-
ging, niet alleen te rooskleurig, maar zelfs bepaald onjuist te noemen'. (...) 'Mag
een medewerker in een tijdschrift dat zich algemeene beschaving ten doel stelt,
bepaaldelijk ook door het populariseren van wetenschap, zulk eene voorstelling
helpen verspreiden (...) men prijze wetenschappelijke theorieen niet aan voor
meer dan zij zijn. Ik hoop, u, mijne heeren! overtuigd te hebben van de gevaar-

lijke strekking van stukken als dat hetwelk aanleiding gaf tot de medegedeelde
opmerkingen'.42 Nog scherper is de reactie van prof. Buys Ballot in dezelfde
jaargang op pagina 24, onder de titel: 'Waarschuwing tegen voorbarig oordeel',
naar aanleiding van een in het eerste nummer van de jaargang van I880 versche-
nen artikel onder de titel'Een koud vooruitzicht', waarin de relatie tussen koude
en zonne-vlekken en de rode vlek op de planeet Jupiter wordt gelegd.

Met de mededeling 'dat ook de wetenschap in elk huis zijn altaar moet heb-
ben' maakte de redactie duidelijk dat de doelstellingen van de Maatschappij tot
Nut van't Algemeen ook voor Eigen Haardgelden; kennis en cultuur dienen op
grote schaal verspreid te worden. Het redactionele beleid dat die gedachte dient
te concretiseren, zien we ook in de voorplaat van het tijdschrift weerspiegeld.
Deze laat een huiselijk tafereel zien waar zowel ouderen als jongeren (voor)
lezend rond de open haard staan afgebeeld. Her ovale middengedeelte van de
plaat wordt omgeven door de attributen die de onderwerpen en/ofvakgebieden
representeren die in Eigen Haard a;in de orde zouden komen. Aan de linkerzijde
staan een wereldbol, een citer, een rol (teken)papier, een palet en haak afgebeeld,
terwijl aan de rechterzijde van de plaat een harnas en zandloper, een tandrad,
schep en houweel en een retort, hamer en boor zijn weergegeven. Kunsten,
ambachten en wetenschappen worden met deze voorwerpen gesymboliseerd.

Eigen Haard en de ontwikkeling van de druktechniek

De ontwikkeling van drukrechnieken41 speelde bij het tot stand komen van
geillustreerde familietijdschriften een belangrijke rol.44 Voor grote oplagen
maakte men in de jaren twintig van de negentiende eeuw gebruik van staal- en

kopergravures. De ontwikkeling van modernere drukproct(ids maakten massa-

productie van illustraties met inbegrip van lijntekeningen, beginkapitalen en
vignetten op grote schaal mogelijk. Houtgravures werden vervangen door foto
mechanische reproductietechnieken en de staalgravure kreeg een vervolg in de

fotografische reproductiemethode. De illustratietechniek van de lithografische
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vlakdruk, gebaseerd op de wederzijdse afstotende werking van water en vet,
schiep de mogelijkheid de bestaande tekentechnieken in druk in onbeperkte
oplagen te vermenigvuldigen.

Bij het drukken kunnen in hoofdzaak drie procedds worden onderscheiden,
namelijk de diepdruk, de vlakdruk en de hoogdruk. Elk procdde heeft zijn eigen
kenmerken. Tot de diepdruk behoren: de kopergravure, de ets en de rotogravu-
re. Er wordt gedrukt van metalen, meestal koperen platen waarin het beeld is

gegraveerd of geetst. De plaat wordt met inkt ingewreven en daarna schoonge-
veegd, zodat de inkt in het verdiepte gedeelte (de tekening) achterblijft. Het
papier wordt tegen de metalen plaat aangedrukt en de inkt in de groeven hecht
zich eraan vast. Bij de vlakdruk wordt op de metalen plaat of op een gepolijste
platte kalksteen de tekening met speciaal krijt of langs fotografische weg aan-

gebracht. De plaat wordt zodanig chemisch bewerkt dat de plaatsen waar de
tekening is aangebracht de inkt aannemen, terwijl de overige plaatsen deze
afstoten. De voornaamste voorbeelden van viakdruk zijn: steendruk oflithogra-
fie, lichtdruk, heliogravure en offsetdruk. Bij hoogdruk ligt het gedeelte dat
moet uitdrukken, verhoogd aangebracht; het omringende gedeette dat niet
moet drukken ligt dus op een lager niveau. Het hoger gelegen gedeelte wordt
met inkt besweken en afgedrukt. Deze techniek wordt vooral bij het drukken
van boeken gebruikt'.

lIn Eigen Haard wordt een aantal van deze nieuwe technieken voor het eerst
toegepast. Aanvankelijk werd de houtgravure+' als enige illustratie voor het
hoogdrukprocddd en dus voor de geYllustreerde periodieken gebruikt. Firmin
Gillot vroeg in I85O patent aan op een methode om lijntekeningen, verkregen
door overdruk van gravures of lithografische tekeningen, op zink hoog te etsen.

Op die manier vervaardigde hil her eerste hoogdrukclichd. Eigen  Haard kwam
in I881 als eerste in Nederland met een lijnclichd, gebaseerd op het principe van
Gillot.46 Maar ook het halftoonclich64- werd reeds een jaar later in Eigen Haard
gebruikt. 'Onder halftonen worden verstaan de schakeringen die tussen wit en
zwart liggen en van licht toi donkergrijs varieren. Wanneer iets in zwarte inkt
gedrukt wordt kan het resultaat niet anders dan zuiver zwart zijn. Om nu toch
de indruk van de tussenliggende toon Ie kunnen weergeven, wordt het desbe-
treffende gedeelte niet als een vol viak overgenomen, maar verdeeld in dunne
lijntjes of punten die elk voor zich een zuivere zwarte afdruk geven. Dankzij de
onvolmaaktheid van ons oog wordt daardoor de indruk van een halfroon ge-
wekt.' Ook de ontwikkelingen op het gebied van de fotografie paste men vlot
toe in Eigen Haard.. Toen in I886 magnesium in poedervorm voor momentop-

namen binnenshuis beschikbaar kwam, vertoonde Eigen  Haard in I889 daarvan
de eerste proeven in de vorm van aquariumfoto's. Op 2I mei I904 verscheen de
eerste driekleurendruk van bloemstukken in de Serre in het Etablissement
Krasnapolsky in Eigen Haard. 'M Een methode van drukken die allerlei kleur-
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schakeringen als resultaat heeft en waarbij van drie platen de drie grondkleuren

geel, rood en blauw over elkaar worden gedrukt. De kleur die men verkrijgt is
afhankelijkvan de verhouding waarin deze drie hoofdkleuren gemengd zijn. Als
gevolgvan de ontwikkelingen op fotografisch gebied veranderde de taak van de
familiebladen. 4" Naast het populariseren van kunst en wetenschap, komt het
registreren van de wereldgeschiedenis te staan.

I07



 --

.=

 t'

1
L.

i  ,

=  1| f
''0+ .

r,

-*<r

-'=- =  5 - "
---== 0

1.,  4.a, *C
-== ..

5,GLS;2ET.- ----

'Kinderpret', Eigen Haard 1899, pagina 38I.

IOS



I09



I  El IN MAARD 1910

-                    IMWER[.12'1591   TYBSO-IRIFT EE
---

mr 51 VOOR  MET QEZIN r5----

E--E
.,r..,----     =51'2"·.a":                :T-...1-5 9..==-- i.         . .  I

-

-

2 -1

E---- )6i
S=-----= -
==Z *.-

%=Z
.·kA=.-= -

RZZ

- -
-

5-

-I.

9       10NDER REDACTIC VAN r 
» 1M 01 CANNEOIETERF=
M - UITOAVE: N V METM
B            3-IYDLEM R   6 KN   11AARD M
-          WRECTEUR: BERN U VELDMUIS

Voorblad Eigen Haard 1920.

IIO



Jaargangen van I875 tot en met I94I

Inleiding

Tot I881 had de redactie van Eigen Haardvolstaan met een inhoudsopgave per
jaargang die bestond uit een opsomming van de gepubliceerde artikelen met
opgave van de bladzijde waarop het artikel in de jaargang was verschenen. Men
begon met bladzijde I en nummerde door toi de laaiste bladzijde van de jaar-
gang. In de inhoudsopgaven tot en met IBBI kwamen drie'rubrieken' voor: een
opsomming van artikelen zonder rubrieksnaam, een rubriek 'Verscheidenhe-
den' en een rubriek 'Bladwijzer der platen'. Aan het eind van de jaargang ISSI
gaf de redactie een alfabetische opsomming van de artikelen van Eigen Haard
van 1875 tot en met ISSI. Bij sommige artikelen worden auteurs vermeld, bij vele
niet. Vanaf I906 neemt het gebruik van citaten uit het Frans, Duits en Engels

af. Sporadisch komt nog een gedichtje ofversje in het Frans, Duits of Engels
voor. Incidenteel duiken in de telst nog citaten in vreemde talen op.

Tot I9Ij bleefde oorspronkelijke bladformule qua rubrieken gehandhaafd, al
heeft zich in die beginperiode een aantal wijzigingen in de redactie voorgedaan
en is de onderlinge verhouding tussen de rubrieken met betrekking tOt hun
bijdrage aan de totale inhoud van Eigen Haardal eens gewijzigd. Het redactio-
nele beleid wordt aangepast, omdat de actualiteit een grotere rol ging spelen in

de berichtgeving over het wereldgebeuren.
In I9I4 begon de redactie met een omvangrijke rubriek'Oorlogsnieuws'. Deze

rubriek werd tot en met I9I7 gehandhaafd. In de rubriek'Oorlogsnieuws' ver-
scheen in 19I4 een artikel over de aanleiding van de Eerste Wereldoorlog onder
de titel 'De moord op Aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk en zijn
gemalin'. De rubriek werd verder gevuld met de meest uiteenlopende onderwer-
pen over de Eerste Wereldoorlog. Honderdvierenvijftig artikelen verschenen er
in de jaargang 19I4 van Eigen Haard in deze rubriek.

Rond I920 kreeg Eigen Haard een andere inhoud dit duidt op een gewijzigd
redactioneel beleid, gewijzigde redactionele doelen en een gewijzigde bladfor-
mule. Ook de ondertitel van Eigen Haardwerd gewijzigd van 'Volkstijdschrift'
in 'Wekelijksch tildschrift voor het gezin'. In I939 werd Eigen Haardgewijzigd
quainhoud.
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Verscheidenheid

Inde 66 jaarvanhetbestaanvan Eigen Haardheeftde rubriek'Verscheidenheid'
36 jaar lang, namelijk van I882 tot en met I9IS, een belangrijke plaats in het tijd-
schrift ingenomen. Deze rubriek werd geYntroduceerd in 1882, het jaar waarin
dr. Eliza van derVen tot de redactie van Eigen Haardtoetrad. Van der Ven volgde
de nat:uurkundige Hubrecht in de redactie op. Beiden waren als natuurkundige
verantwoordelijk voor het natuurwetenschappelijk deel van de inhoud van
Eigen Haard Op het moment van toetreden was Van der Ven verbonden aan het

fysisch kabinet van het Teylers Museum te Haarlem. Naast zijn activiteiten voor
dit museum was Van der Ven lid van het bestuur van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen in Haarlem en evenals de oprichter van Eigen Haard. Kruse-

man, betrokken bij het opzetten van scholen in die plaats. Ideologisch paste Van
der Ven, met zijn wortels in de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en zijn
activiteiten voor het Teylers Museum goed in het redactieream van Eiken Haard.

In dit museum had hij Kruseman en Jeronimo de Vries leren kennen. Het is de

persoonlijke verdienste van Van der Ven geweest dat hij met de rubriek 'Ver-
scheidenheid' uit een oogpunt van informatieverstrekking, de grootste bijdrage
aan het blad heeft geleverd en daarmee door middel van deze rubriek zijn bij-
drage heeft geleverd aan de oorspronkelijke doelstelling die Kruseman had met
het blad, namelijk het verspreiden van zoveel mogelijk kennis en cultuur onder
een groot publiek. Naast zijn redactionele verantwoordelijkheid voorde rubriek
'Verscheidenheid', schreefVan der Ven in de loop der jaren ook een groot aantal

artikelen op het gebied van de natuurwetenschappen voor Eigen Haard.

De rubriek 'Verscheidenheid' ontleende haar naam aan de diversiteit aan
onderwerpen die de lezer in Edn jaargang werd aangeboden. Daarbij lag de
nadruk op natuurwetenschappelijke ontwikkelingen of de toepassingen van

uitvindingen in gebruiksapparatuur ten behoeve van ongeacht welke sector van
het maatschappelijk leven. Dit zwaartepunt geldt overigens voor de gehele

periode dat de rubriek deel uitmaakte van de bladformule van Eigen Haard,
namelijkrot 1905. Nagenoeg geen onderwerp werd uitgezonderd. Zo konden de
lezers van Eigen Haardkennis nemen van onderwerpen als'De physiologie van
de slaap', 'Aardbevingen', 'Het belang van vaccinatie', 'Bankpapier in China',
'Het Gillard geweer', Automatisch relefoneren', 'lien zelf regulerende barome-
ter', maar ook 'De letterkundige arbeid van de familie Bonaparte', 'Plaatselijke
verdooving' en 'Echtscheiding bij verschillende volken'. De redactie begon met
de rubriek in I882, in een periode die gekenmerkt wordt door ontwikkelingen
op het gebied van wetenschap en techniek. Formeel komt de rubriek toI I9I8 in
Eigen Haardvoor. Maar de opzet zoals die in 1882 voor deze rubriek was gekozen,

veranderde toen Van der Ven in I905 de redactie van Eigen Haardverliet. Bestu-
deren we de 100 procent-grafiek over de periode van I875 tot en met 1918 dan
kan men vaststellen dat de rubriek tot 19I4 langzaam haar aandeel in de inhoud
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van het blad verloor, om in I915 - toen er een nieuwe redactie was aangetreden
- met een relatiefgroot aandeel terug te keren. Het karakter van de artikelen is
echter veranderd, nadat Van der Ven de redactie van Eigen  Haardhad verlaten.
Vooral de vermindering van het aantal natuurwetenschappelijke onderwerpen
in deze rubriek met ingang van de jaargang IgI4 valt op.

Van I9I4 tot I9IS werd de rubriek hoofdzakelijk gevuld met artikelen die een
opmaat vormen voor de gewijzigde bladformule vanafI9I9. In de jaargang I9IS
komen in de rubriek 'Verscheidenheid' onderwerpen voor zoals 'Artistieke
poppen', 'De Collectie Goudstikker', 'Etsententoonstelling' in 'De Bijenkorf',
'De Kunstnijverheid-tentoonstelling van de Maatschappij voor Beeldende
Kunsten te Amsterdam', 'De nieuwe grimeermethode voor het Toneel', 'De
Schilderkunst en de Oorlog', etcetera. Bovendien begon de redactie met een
Novellen-wedstrijd waarvan de uitslag in de rubriek 'Verscheidenheid' werd
afgedrukt. De in I905 ingezette tendens om minder natuurwetenschappelijke
onderwerpen in deze rubriek op te nemen leidde in I I8 tot een rubriek die voor
een groot gedeelte gevuld is met artikelen op algemeen maatschappelijk gebied,
maar vooral ook op her terrein van kunst en cultuur. Voor de trouwe lezer van
Eigen Haard is de rubriek van onschatbare (informatieve) waarde gebleken,
omdat over de rechnische en maatschappelijke ontwikkelingen in de periode
van I882 tot I9I8, zowel nationaal, maar vooral ook internationaal op een lees-
bare manier werd geschreven. Vanaf IgI9 zal de rubriek met een gewijzigde
inhoud onder de naam 'Allerlei' in Eigen Haardworden opgenomen.

Overlap

De door de redactie in haar inhoudsopgaven genoemde rubrieken blijken bij
nadere bestudering qua inhoud minder van elkaar te onderscheiden dan door
de titel van de rubriek wordt gesuggereerd. Vooral rubrieken als 'Natuur- en
werktuigkunde', 'Opstellen van gemengden inhoud' en na I882 de rubriek
'Verscheidenheid', bevatten artikelen die ook in een van de andere van de drie
genoemde rubrieken kunnen worden ondergebracht.
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Eigen Haard van I875 tot en met I88I

De volgende rubrieken werden door de redactie van Eigen Haard opgenomen
- 'Schetsen, verhalen en andere letterkundige bijdragen';
- 'Levensschetsen en portretten';
- 'Openbare werken, fabriekswezen, openbare en bijzondere instellingen en ge-
bouwen;

- 'Geschiedenis, aardrijkskunde, plaats- en reisbeschrijving';
- 'Natuur- en werktuigkunde';
- 'Opstellen van gemengden inhoud' en

- 'Kunstplaten'.
Op deze rubrieken geven we een toelichting.

Schetsen, verhalen, gedichten en andere letterkundige bijdragen

In de rubriek'Schetsen, verhalen, gedichten en andere letterkundige biidragen'

werden in de zeven jaargangen van I875 tot en met 188I in totaal I92 bijdragen

gepubliceerd, waarvan 73 als vervolgverhaal. Ze verschillen qua lengte. Zo zijn
er bijdragen die in slechts twee afteveringen voorkomen, maar er zijn er ook, die

in meer afteveringen worden gepubliceerd. Grote vervolgverhalen in vele afte-

veringen worden afgewisseld door kleinere van hooguit twee afleveringen.

Levensschetsen en portretten

In de rubriek'Levensschetsen en portretten' verschenen in de zeven jaargangen

van I875 tot en met 188I in totaal I65 Portretten van personen uit het literaire,

maatschappelijke en wetenschappelijke leven, alsmede uit de wereld van de
kunst. Van die I65 'Levensschetsen en portretten', waren er zes gewijd aan vrou-

wen. Over het algemeen worden mensen geportretteerd, die in de negentiende

eeuw een belangrijke maatschappelijke rol hebben gespeeld, hetzij in Neder-

land, heIZij in Nederlandsch-Indie.'° In de jaargang ISSI wordt een serie artike-

len aan P.C. Hooft gewijd. Verschillende facetten van het schrilverschap en de

persoon van Hooft worden door even zovele auteurs besproken." Over zes per-
sonen wordt ook nog in andere jaargangen gepubliceerd." Van die zes zijn er
vier afkomstig uit de sfeer van de kunst en vooral de schilderkunst, is er 66n fi-

losoof en 66n literator. Onder de auteurs van deze portretten bevinden zich de

reeds eerder genoemde Hofdijk, leraar Nederlands aan het Amsterdams gym-
nasium, J.A. Alberdingk Thijm, katholiek en in die tijd hoogleraar in de esthe-

tiek en kunstgeschiedenis. Jan ten Brink hoogleraar in Leiden, J.R Hasebroek,

predikant te Heiloo en bekend van de Kring van Heiloo en dr. W. Doorenbos,
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leraar Nederlands aan de HBS te Amsterdam en inspirator van de Tachtigers.
Kruseman zelf publiceerde een portret van Frederik Muller," boekhandelaar te
Amsterdam.

Openbare werken, fabriekswezen, openbare en bijzondere
instellingen en gebouwen

In de rubriek'Openbare werken, fabriekswezen, openbare en bijzondere instel-
lingen en gebouwen  worden in Eigen Haardvan I875 tot en met I88I 95 artikelen
gepubliceerd. In deze rubriek worden onder andere artikelen over her graven
van het Noordzeekanaal, de aanleg van spoorwegen en over landaanwinnings-
projecten, zoals de drooglegging van de Wieringermeer gepubliceerd. Ook
wordt de aanleg van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie behandeld.'4 Kruseman
publiceerde een artikel ter gelegenheid van het 'Honderdjarig jubild van de
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid'. " Ook kreeg de
lezer artikelen onder ogen over 'Delftsch Aardewerk', 'De Koninklijke grafkel-
der te Delft', 'De nieuwe Hollandsche Waterlinie', 'De Koninklijke Fabriek van
stoom- en andere werktuigen' en 'Een bezoek aan het museum van Oude Kunst
te Haarlem'. i6

In bovengenoemde rubriek worden artikelen gepubliceerd over een nieuw
type broodfabriek in Leiden, een fabriek voor hardglas in Leerdam, de Steari-
nefabriek re Gouda, de Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Gouden en
Zilveren Werken en werkplaatsen voor de bouw van stoom- en andere werktui-
gen.'- In alle gevallen worden nieuwe ontwikkelingen op technisch gebied be-
sproken en wordt de lezervan de laatste industriele ontwikkelingen op de hoog-
te gebracht.

Een drietal onderwerpen krijgt in Eigen Haardvan I875 tot met I88I veel

aandacht. Het gaat om instellingen op het gebied van onderwijs en opvoeding,
musea en historische tentoonstellingen en reizen en dan vooral reizen naar de
Noordpool en naar Indie. In verband met het onderwijs verschijnen artikelen
over de 'Rijkslandbouwschool te Wageningen', de 'Kweekschool voor de Zee-
vaart Ie Amsterdam', de 'Koninklijke Militaire Academie te Breda', 'de Rijks
veeartsenijschool te Utrecht' en het'Opleidingsschip Admiraal van Wassenaar'.
Bovendien worden in Eigen Haardartikelen afgedrukt die handelen over 'Het
Doofstommen Instituut te Groningen', 'Opvoedingsgestichten in Nederland'
en over met onderwijs en opvoeding samenhangende onderwerpen zoals 'De
Leidsche Studenten-societeit' en 'Felix Meritis' te Amsterdam.

Artikelen die tot doel hebben de lezer met het verleden bekend te maken,
vindt men in Eigen Haardvanaf I875 tot en met I88I in de vorm van bijdragen
over musea en oudheidkundige genootschappen. Een reeks artikelen is gewijd
aan instellingen zoals het 'Maritiem Museum te Rotterdam het 'Nederlandsch
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Museum voor Geschiedenis en Kunst te 's Gravenhage', 'het 'Museum voor
oude Kunst te Haarlem', het 'Teylers Museum op de tentoonstelling te Parijs'

en 'Het nieuwe Rijksmuseum te Amsterdam'. Maar ook onderwerpen met een
sterk historisch karakter zoals 'Het oude Gelderse archief', 'Grootboeken der
Nationale Schuld', het 'Koninklijk Oudheidkundig Genootschap' en 'Een be-
zoek aan Teyler' kunnen genoemd worden. De informatie heeft betrekking op
de voorwerpen die in het museum Ie bezichtigen zijn. Ook wordt naar aanlei-
ding van de tentoongestelde voorwerpen en schilderijen informatie verstrekt,
zodat de lezer het getoonde in zijn context leert kennen.

De historische reis die Willem Barendsz heeft gemaakt, met als apotheose de

overwintering op Nova Zembla, sprak in de jaren 1875 tot en met I88I tot de

verbeelding van auteurs van Eigen Haard. Artikelen over de reis zelf, maar ook

over de verlaten hut die later werd aangetroffen, vullen de pagina's. '8 De reizen

die werden gemaakt met het gelijknamige poolschip leverden eveneens een

aantal artikelen op met her onderzoek van de Noordpool als onderwerp. De
gepubliceerde artikelen hebben titels zoals 'De eerste reizen der Nederlanders

naar de Noordpool', 'De Nederlandsche Noordpoolreizen na Barendsz', 'De
Engelsche Noordpool-expeditie' en 'De voorgenomen internationale tocht
naar de Poolstreken', door Buys Ballot.

Het Noorden stond in de belangstelling. Deze indruk krijgt men tenminste
als men afgaat op het grote vervolgverhaal 'Ultima Thule' dat in negen afleve-

ringen in Eigen Haardwerd gepubliceerd." Verder zijn artikelen over bezoeken
aan de Vesuvius en'Luchtige indrukken van een tochtje naar Rusland' opgeno-
men."° Aan Waldeck,de streek van herkornst van prinses Emma, wordi in een
aantal afleveringen aandacht besteed. 61

Eigen Haard deed verslag van de meest uiteenlopende tentoonstellingen. Zo
verschenen artikelen over tentoonstellingen op het gebied van Kunst en Niiver-
heid en een artikel'Over deinternationaleTuinbouwtentoonstelling te Amster-
dam:6* Verder wordt verslag gedaan van een aantal historische tentoonstellin-

gen. Aan de orde komen onder andere 'De Historische Tentoonstelling van
Amsterdam' en 'De Historische Tentoonstelling van Friesland Ie Leeuwarden'.

Verscheidene artikelen zijn gewijd aan 'Het Nederlandsch Museum voor Ge-
schiedenis en Kunst te 's Gravenhage'. Van tentoonstellingen in het buitenland

waarop Nederland vertegenwoordigd was, werd eveneens verslag gedaan, zoals

blijkt uit artikelen met als titel een 'Internationale Visscherijtentoonstelling te
Berlijn', de 'Nederlandsche afdeling op een tentoonstelling te Philadelphia' en
een Parilse tentoonstelling:, Ook worden tentoonstellingen uit de periode van

de zestiende en zeventiende eeuw behandeld.,4
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Geschiedenis, aardrijkskunde, plaats- en reisbeschrijving

In de rubriek 'Geschiedenis, aardrijkskunde, plaats- en reisbeschrijving' ver-
schijnen in de periode van I875 toI en met ISBI I49 artikelen. In deze rubriek
komen artikelen voor met de toepasselijke naam van 'Internationale Tentoon-
stelling voor Aardrijkskundige kaarten, werken enz. te Parijs I875'65 Ook ver-
schijnt een groot aantal artikelen over de stad Delft. Ze hebben onder andere
betrekking op het accijnsoproer van 16I6 te Delft en de lijfstraffelijke rechtsple-
ging aldaar. De hele serie van dertien artikelen wordt in zes verschillende jaar-

gangen van Eigen Haard gepubliceerd.

De onderwerpen in de rubriek'Geschiedenis, aardrijkskunde, plaats- en reis-
beschrijving' gaan onder andere over het cultuurbeleid van de Franse regering,
overJapan, Luxemburg, Rusland, de ossenhandel op Denemarken, Noordpool-
expedities en Java. Ze geven aan dat de redactie van Eiken Haardniet schroomde
haar publiek van meet af aan internationaal georienteerde artikelen aan te bie-
den. Ook in deze rubriek trok de redactie sterk de aandacht van de lezer met een
groot aantal bijdragen over Nederlands-Indie.66 Het zijn reisbeschrijvingen,
maar ook schetsen en schetsjes die spelen in het toenmalig Nederlandsch Indie.
Plaatsen als Atjeh, Deli en Batavia, maar ook eilanden als Borneo en Java of
personen als Abdoellah, commandant der Sumbawanezen, krijgen aandacht.
Aan bijzondere gebouwen wordt eveneens een aantal artikelen gewijd:. Een
belangrijke plaats wordt ingenomen door een serie artikelen met als titel 'De
Sumatra expeditie' gepubliceerd in Eigen Haardvan I875 tot en met I879. De

straaireiniging in Amsterdam en reparaties aan de Willemsbrug over de Maas te
Rotterdam kwamen ook in de rubriek'Geschiedenis, aardrijkskunde, plaats- en
reisbeschrijvingen, nuttige instellingen en fabrieken' aan de orde.

Opstellen van gemengden inhoud

In de rubriek 'Opstellen van gemengden inhoud' komen artikelen voor, die
evengoed bij andere rubrieken ondergebracht hadden kunnen worden. Het
gaat om II2 artikelen, gepubliceerd in de periode van I875 toI en met ISSI. Er
is een groot aantal artikelen over tentoonstellingen opgenomen. Onder titels
als: 'Een wandeling op de Tentoonstelling te Arnhem' en 'Tentoonstelling van
voorwerpen van Nijverheid en Kunst, uitsluitend door vrouwen vervaardigd'
of'De Internationale Tuinbouwtentoonstelling te Amsterdam, I 2 April tot 2
Mei I877; werd er verslag gedaan. Bij de tuinbouwtentoonstelling te Amster-
dam worden de openings- en sluitingsdata expliciet verrneld. Bij geen van de
andere artikelen over tentoonstellingen is dat het geval. Ook over historische
tentoonstellingen worden artikelen geschreven, met als titel: 'Wereldtentoon-
stellingen in de IGe en I7e eeuw', van de hand van H.C. Rogge.
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Natuur- en werktuigkunde

In de rubriek 'Natuur en werktuigkunde' werden I09 artikelen gepubliceerd.
Het betreft een verzameling artikelen op het gebied van de natuurwetenschap-

pen, met inbegrip van biologie. De lezer kreeg een breed aanbod van artikelen

op genoemde gebieden. Daarbij hanteerde de redactie als uitgangspunt voor
publicatie recente ontwikkelingen binnen bepaalde vak- ofwetenschapsgebie-
den. Her actuele karakter van de onderwerpen stond dus voorop. Veel aandacht
wordt besteed aan 'Het Electrisch licht' en 'Weersvoorspelling (meteorologie)'.

Over het onderwerp elektriciteit wordt een groot aantal artikelen gepubli-
ceerd. Maar ook over met dit onderwerp samenhangende onderwerpen als 'de
mikrophoon', 'de phonograaf' en 'telegraphische inrigtingen' worden behan-
deld."R De behandelde onderwerpen varieren van de ontwikkeling van verschil-
lende 'electrische lampen' en van een 'electrische spoorlijn' door de firma Sie-
mens tot het vervaardigen van 'electrische sieraden', 'het vangen van vogels' en

het dresseren van paarden' door middel van elektriciteit. Vooral de toepassingen

van wetenschappeliike ontwikkelingen worden behandeld. Voorbeelden daar-

van zijn een artikel over'de toepassing van de mikrophoon voor dooven' 64' en een

artikel over 'De Phonograafin het practische leven'.-° Ook wordt het praktisch
nut van het telegraferen in een aantal artikelen behandeld. Een artikel met als
titel 'Snelheid van het telegrapheren'-' behandelt zo'n toepassing.

Weersvoorspelling en meteorologie

Aan weersvoorspelling en meteorologie wordt in de zeven jaargangen van Eigen

Haardved aandacht besteed. De artikelen van professor Buys Ballot behande
len de 'voorspelbaarheid van het weer', alsmede vergelijkingen tussen de weer-
situaties in 1879 en 1880 en de waarschijnlijkheid der weersvoorspelling.-' Aan
meteorologie-' wordrookin historisch perspectiefaandacht besteed. Bovendien
treft men in deze rubriek een praktisch artikel aan over 'het nut van de meteo-

rologie voor de landmark.-+

De auteurs

Onder de auteurs die in de periode van I875 tot en met I881 in Eigen Haard

publiceren, bevindt zich een aantal gerenommeerde personen zoals mevrouw
A.L. Bosboom-Toussaint, J.A. AlberdingkThijm, W.J. Hofdijk, Nicolaas Beets

en H.A.J.M. Schaepman. Minder bekend ziin de namen van C. Honigh en A.
Wdrumeus Bunning. De bijdragen van deze en vele andere bekende o f onbe-
kende auteurs bestaan uit zowel gedichten als korte en lange verhalen, al dan
niet als vervolgverhaal gepubliceerd.
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Actualiteit

De redactie probeerde in rubrieken in Eigen Haard van I875 tot en met I88I,
zoveel mogelijk actuele informatie te verstrekken. Een uitzondering hierop
vormt de rubriek'Schetsen, verhalen en andere letterkundige bijdragen'. 'Brand
op de Lauriergracht te Amsterdam, 7 Januari I 880'7, luidt de titel van een bij-
drage in Eigen Haard. De verslaggever schetst een beeld van het ontstaan van de

brand, de bluswerkzaamheden en de geleden schade. Er wordt een grote mate
van actualiteit gesuggereerd, ofschoon er wel een paar weken tussen het voorval
en het verschijnen van het artikel waren verstreken. In een januarinummer uit
I880 wordt het koude weer in de maand december van I879 door Buys Ballot
besproken;76 in hetzelfde nummer wordt in de rubriek'Verscheidenheden' door

,*de redactie verslag gedaan van een 'nieuwe wijze van photographeeren  in Ja-
pan.77 Ook werden niet lang tevoren afgenomen interviews met voorrang gepu-
bliceerd. Zo werd bijvoorbeeld op 3 september I88I een interview afgenomen.
De tekst stond drie weken later in Eigen Haard. .8

Dat 'actualiteit' een relatief begrip kan zijn, blijkt uit een artikel over het
graven van de kanaaltunnel van Frankrijk naar Engeland. Onder de kop 'De
tunnel onder het Kanaal' staat de volgende passage: 'De voorbereidende werk-
zaamheden voor den tunnel, die Frankrijk met Engeland moet verbinden, vor-
deren goed. De ingangsput is reeds op de diepte (...) en weldra zullen de boor-
machines daarin neergelaten worden'. Het geheele werk zou in drie ofvier jaar
gereed zijn!-9

Op II augustus ISSI werd 'De Internationale Tentoonstelling voor electriciteit'
in Parijs geopend; een week later werd er een artikel aan gewijd in Eiken Haard. %0
Naar aanleiding van de Parijse tentoonstelling over elektriciteit verscheen een
artikel over de ontwikkeling van kleine elektromotoren, in dit geval bestemd
voor de naaimachine, zodat de lezer van de meest actuele informatie op de
hoogte kon zijn.1, In jaargang 1880 was reeds een uitgebreide serie artikelen
gewijd aan de ontwikkeling van de naaimachine. Van de handnaaimachine toi
het daaruit ontwikkelde met de voet aangedreven apparaat: alle tussenliggende
stadia van ontwikkeling werden in die serie besproken."

Bijdragen van I875 tot en met I88I

Plaatsen we de bijdragen in de periode I875 tot en met I881 in een Ioo procent-
grafiek waarbij de rubrieken binnen een jaargang tezamen op Ioo procent
worden gesteld, dan wordt het percentage van iedere rubriek afzonderlijk bin-
nen die jaargang zichtbaar. De Ioo procent-grafiek geeft voor Eigen Haard 1875
tot en met I881 het volgende beeld.
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Figuur 2. De inhoud van Eigen Haardvan I875 toI en met I88I. De verhouding
tussen de rubrieken onderling wordt percentagegewijs weergegeven.
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Rubrieken Jaargangen

Todicbting: Bovenstaande grafiek laar zien welke percentages de afzondcrlijkc rubrieken per jaargang
innamen en hoc die percentages zich in de periode van 1875 tot en met I881 hebben on[wikkeld. De opbouw

van de grafiek correspondeert van onder naar boven met: I 'Schetsen, verhalen, gedichten en andere

letterkundige bijdragen', 2 'Geschiedenis, aardrijkskunde, plaars- en reisbeschrilving', 3 'Natuur- en
werk[uigkunde', 4· 'Levensschetsen en portretten', 5 'Openbare werken, fabriekswezen, openbare en
bijzondere instcllingen en gebouwen', 6 'Opstellen van gcmengden inhoud'

In de grafiek van figuur 2 is te zien hoe de bijdragen zich per rubriek over de
periode I875 tot en met ISSI hebben ontwikkeld. Aan de hand hiervan kan men
vaststellen hoe de rubrieken gemiddeld in die periode hebben gescoord. De
rubriek 'Schetsen, verhalen, gedichten en andere letterkundige bijdragen'
maakte in de periode I875 tot en met I881 23,4 procent van de inhoud uit, de ru-
briek 'Geschiedenis, aardrijkskunde, plaats- en reisbeschrijving' IS,2 procent,
de rubriek'Natuur- en werktuigkunde' I3,3 procent, de rubriek'Levensschetsen
en portretten' 20,I procent, de rubriek'Openbare werken, fabriekswezen, open-

bare en bijzondere instellingen en gebouwen' II,3 procent en de rubriek'Opstel-
len van gemengden inhoud' 13,7 procent. Op grond van deze percentages kan

men constateren, dat de meeste artikelen verschenen in de rubrieken'Schetsen,
verhalen, gedichten en andere letterkundige bijdragen' en 'Levensschersen en

portretten'. Het aantalletterkundige bijdragen loopt op, met als hoogtepunt de
jaargang van I88O. Bovendien kan men een gestage groei vaststellen in de ru-
briek 'natuur- en werktuigkunde'.

Het aantal pagina's per jaargang blijft tussen I875 en IBBI nagenoeg gelijk met
ruim vierhonderd in I878 en 1879 en ruim vijflionderd in 1880. Tot de langere

vervolgverhalen behoren 'Uit ons Indisch familieleven' en 'Wijnanda, een In-
dische novelle', maar er is ook een lange bijdrage over'Sinterklaas'. Het Sinter-
klaasfeest wordt vanuit zowel een internationaal, als een cultuurhistorisch per-
spectief besproken.* Vier vervolgverhalen lopen van de ene jaargang door in de

volgende. 84 Het gaat hierbij om 'Sprookjes' van M.W. Maclaine Pont, een uit-
eenzetting over diverse sprookjes, en de betekenis en herkomst ervan. Gedich-
ten komen in alle afteveringen voor. Ze hebben betrekking op een erbij afge-

drukte plaat, staan op zichzelfof maken decl uit van een verhaal. In de verhalen
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en schetsen komen korte, maar in een aantal gevallenook lange Duitse en Franse

gedichten voor. Het Engels blijft beperkt tot wat korte citaten of een aantal
regels binnen een in het Nederlands gestelde tekst.

Richten we onze aandacht op de rubrieken in hun 'ontwikkeling', dan kunnen
we constateren dat de rubriek 'Schetsen, verhalen en andere letterkundige bij-
dragen' in I880 met ruim 30 procent sterk afwijkt van het gemiddelde van 23,4

procent over de gehele periode genomen. De rubriek 'Geschiedenis, aardrijks-

kunde, plaats- en reisbeschrijving' is stabiel, maar laat in I880 een kleine reduc-

tie zien van het percentage bijdragen in dat jaar. De rubriek'Natuur- en werk-
tuigkunde' laat een positieve ontwikkeling zien. Begonnen met een percentage
van krap 5 procent ontwikkelde deze rubriek zich tot een percentage van ruim
30 procent in IBBI. De rubriek 'Levensschetsen en portretten' laat een gering

fluctuerende beweging zien. Met name het jaar 1879 vertoont een reductie van

het percentage bildragen ten opzichte van het jaar daarvoor. Aanzienlijk is de
afname van het percentage bijdragen in de rubrieken 'Openbare werken, fa-
briekswezen, openbare en bijzondere instellingen en gebouwen' en 'Opstellen
van gemengden inhoud'. Het percentage loopt bij deze rubrieken over de gehele
periode terug, respectievelijk van I8 procent naar 4 procent en van 20 procent

naar 4 procent.
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Eigen Haard in I882

Inleiding

De redactie verklaart in aftevering 5 2 van de jaargang 1881 : ' Redactie en uitgever

hebben het voorrecht aan de lezers van "Eigen Haard" te berichten, dat de nieu-

we jaargang zal worden geopend met eene 'historische fantasie uit het Leices-

tersche tijdperk', van de hand onzer gevierde romancidre mevrouw A.L. G. Bos-

boom-Toussaint, getiteld: 'Het kasteel Westhoven', geyllustreerd door Ch. Ro-
chussen. Voorts dat met ingang van I Januari in de redactie zal optreden dr. E.

van den Ven, Conservator van het physisch kabinet van Teyler's Stichting te
Haarlem, ter vervanging van dr. H.ER. Hubrecht, welke laatste wegens veran-

dering van werkkring zich genoodzaakt heeft gezien zijne betrekking tot het

tijdschrift op te geven. Eindelijk, dat te beginnen met den jaargang I881, de
"

inhoud van "Eigen Haard  met de helft zal worden vergroot en dus voortaan,

in plaats van acht, geregeld wekelijks twaalf en zoo noodig zestien pagina's tekst

zullen worden gegeven, met de noodige platen en afbeeldingen. Tegenover deze

belangrijke uitbreiding zal door den uitgever slechts een geringe vergoeding
worden gevraagd van 2,5 cent per wekelijksch nummer, of 32,5 cent per kwar-

taal, voor meerdere kosten van papier, drukken, illustratien, frankeergelden,

enz. . Wij twij felen wel niet ofonze abonnd's zullen zich gaarne deze kleine opof-

fering getroosten, waar aldus ons blad aan rijkdom en verscheidenheid van lec-

tuur en illustratien ontzaglijk veel zal winnen en de gelegenheid wordt verkre-

gen tot plaatsing van menige belangrijke bijdrage, die anders wegens gemis aan

de nodige ruimte moest worden afgewezen. H. de Veer, E. van der Ven, Ch. Ro-

chussen, H.D. Tjeenk Willink'. Van der Ven zou zich in het bijzonder gaan

bezig houden met de nieuwe rubriek 'Verscheidenheid'.

In 'De Amsterdammer' van I883 werd een gematigd positieve reactie gegeven op

de nieuwe vorm waarin Eigen Haard in 1882 is verschenen. Daarin wordt her-

innerd aan het goede dat het populaire tijdschrift Eigen  Haardv66r I883 gaf; de

nieuwe uitgave zou veel voor de toekomst beloven, zodat 'De Amsterdammer'

als volgt de loftrompet steekt : '(...) Zoo eenig tijdschrift recht heeft op sympa-
thie en steun der natie, dan is het Eigen Haard. Niet dat het volmaakt is! Een

I23



enkele keer offert het aan de actualiteit wel iets van de degelijkheid op; zeer vaak
is het wat te ... huiselijk; veelal laat de uitvoering der gravures niet weinig te
wenschen over. Doch men vergete de keerzij der medaille niet en bedenke, dat
diezelfde veeleischende actualiteit een zddr groote deugd is (...):4

De rubrieken in I882

In jaargang 1882 kreeg Eigen Haard voor her eerst een gedetailleerde inhouds-
opgave, ingedeeld volgens rubrieken. In de inhoudsopgave van 1882 komen de
volgende rubrieken voor:

I 'Schetsen, verhalen, gedichten en andere letterkundige bijdragen; '
2 'Levensschetsen en portretten;'
3 'Geschiedenis, aardrijkskunde, plaats- en reisbeschrijving, nuttige instellin-

gen, fabrieken enz.;'
4 'Opstellen van natuurkundigen en gemengden inhoud;'
5 'Kunstplaten en Vignetten' en
6 'Verscheidenheid'.

Deze rubrieksindeling kwam voor een groot deel overeen met de rubrieksinde-
ling die de redactie aan het eind van de jaargang 188I in haar alfabetisch register
hanteerde. Als men de twee rubrieksindelingen met elkaar vergelijkt, dan blijkt,
dat de redactie in 1882 een aantal rubrieken heeft samengevoegd. Zo zijn de
rubrieken drie en vier uit het overzicht over I88I in 1882 samengevoegd onder
de kop: 'Geschiedenis, aardrijkskunde, plaats- en reisbeschrijvingen, nuttige
instellingen en fabrieken'. De twee genoemde rubrieken komen daarmee over-
een met de nieuwe derde rubriek, 'Geschiedenis, aardrijkskunde, plaats- en
reisbeschrijving, nuttige instellingen, fabrieken enz.'. Rubriek vij f, 'Natuur- en
werktuigkunde' en zes, 'Opstellen van gemengden inhoud' Uit I881 zijn in de
indeling van 1882 'Opstellen van natuurkundigen en gemengden inhoud' ge-
worden. Ten slotte is de rubriek 'Verscheidenheid' in 1882 toegevoegd. Deze
kwam geheel voor rekening van nieuw aangetrokken redacteur, de natuurkun-
dige Van der Ven. De rubriek'Kunstplaten' is in beide indelingen blijven staan.
De redactie maakte consequent een onderscheid tussen kunstplaten en overige
illustraties. In de inhoudsopgaven wordt voortdurend vermeld 'kunstplaten en
vignetten'. Dat duurt tot 1893. In dat jaar spreekt de redactie nog slechts over
'kunstplaten' en worden de overige illustraties niet meer apart genoemd. Het
totaal per jaargang opgenomen illustraties is dus groter dan door de redactie in
de rubriek 'kunstplaten' wordt vermeld.
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De jaargang I882

Uit de inhoudsopgave blijkt dat er in de rubriek'Verhalen, schetsen en gedich-

ten en andere letterkundige bijdragen' 43 artikelen zijn opgenomen, 2I in de

rubriek 'Levensschetsen en portretted, 27 bijdragen in de rubriek 'Geschiede-

nis, aardrijkskunde, plaats- en reisbeschrijving, nuttige instellingen, fabrieken,

enz: en 29 in de rubriek'Opstellen van natuurkundige en gemengden inhoud'.

Onder de kop 'Verscheidenheid' ten slotte zijn ongeveer veertig bijdragen op-

genomen, die per afievering uit diverse deelbijdragen bestaan. Zo kunnen in

deze rubriek korte artikelen zijn opgenomen met de lengte van een halve, een

kwart of zelfs een hele kolom,* al dan niet voorzien van een illustratie.

Op het eerste gezicht lijkt het aantal bijdragen in de rubriek'Verhalen, schet-

sen, gedichten en andere letterkundige bijdragen' het grootst. Als echter her

aantal behandelde onderwerpen in de rubriek 'Verscheidenheid' afzonderlijk
meegeteld wordt, dan is dat aantal vele maten groter dan het aantal bijdragen

onder de kop'Schetsen, verhalen, gedichten en andere letterkundige bijdragen'.

In totaal zijn in de rubriek 'Verscheidenheid' in de jaargang I882 I76 bijdragen

gepubliceerd, varierend van een kwart kolom tot ruim 66n kolom. Om een
indruk te krijgen van de aard van de bijdragen, zullen de rubrieken zoals die in

de inhoudsopgave staan vermeld, afzonderlijk worden besproken.

Schetsen, Verhalen, gedichten en andere letterkundige bijdragen

In de rubriek'Schetsen, Verhalen, gedichten en andere letterkundige bijdragen'
wordt een mengeling van verhalen, gedichten en schetsen aangeboden. Daartoe

zijn ook ongeveer vijftien vervolgverhalen te rekenen. Het kortste ervan is in

slechts twee afteveringen gepubliceerd, het langste in vijftien. Bij de verhalen

kan een onderscheid gemaakt worden in verhalen die in 66n aftevering compleet
worden gepubliceerd en zo'n vier of meer kolommens- tellen en verhalen die in

afteveringen als vervolgverhaal in meer nummers worden gepubliceerd en per
aftevering een lengte van twee of meer kolommen tellen. Zo begint het verhaal

'Het kasteel Westhoven op Walcheren in Zeeland' van mevrouw Bosboom-

Toussaint op pagina een van nummer een van jaargang I882 en schrijft ze het slot

honderdvijfentachtig pagina's verder in nummer vijftien.
In haar reactie op dit verhaal dat gedeeltelijk in voetnoten en gedeeltelijk in

de tekst zelf te vinden is, veroordeelt mevrouw Bosboom-Toussaint het zwakke

cultuurbesef dat hier te lande zou bestaan; het uitte zich volgens haar in het

zonder meer slopen van panden met cultuurhistorische waarde. Hiermee beves-

tigt ze het beeld dat door de redactie in haar redactionele verklaring bij de eerste

uitgave van Eigen Haard werd gegeven; daarin werd eveneens de geringe zorg

van de regering voor de eigen cultuurschatten gekritiseerd.
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In zeven nummers van Eigen Haardjaargang 1882, worden bijdragen gepubli-
ceerd met als aankondiging 'schetsen' of'schets'. De bijdragen in deze rubriek
bestaan uit ongeveer zes kolommen of meer per aftevering. Sommige verhalen
zoals 'Johanna' van Cornelie Huygens en 'Porverteren van Martin Kalff, wor-
den over een groot aantal afleveringen verspreid gepubliceerd.

In tien afieveringen worden gedichten afgedrukt. w: Ze varieren van korte
vierregelige impressies tot vertellingen op rijm met de christelijke feestdagen als
onderwerp. Soms staan de gedichten op zichzelf, soms vormen ze een tOelich-
ting bij een illustratie. Bovendien komen als onderdeel van artikelen regels op
rijm voor.

Levensschetsen en portretten

De rubriek 'Levensschetsen en portretten' bevat in het algemeen Un pagina-
groot artikel, met in het midden her portret van de desbetreffende persoon. Een
enkele keer wordt een portret ondergebracht in de rubriek 'Verscheidenheid'.
De tekst is dan geringer van omvang, evenals de afl)eelding van de persoon in
kwestie. Haar beweegredenen voor deze rubriek'Levensschetsen en portretten',
had de redactie reeds in een bijdrage in de jaargang 1877 gegeven. Ze schreeftoen
op pagina acht: '(...) de redactie stelt zich voor, behalve van uitnemende per-
soonlijkheden op het gebied van letteren, wetenschap, nijverheid en kunst, nu
en dan ook portretten te geven van Nederlandsche Staatslieden van onze dagen.
Zij meent zich hierbij van beoordeling te moeten onthouden, zodat deze por-
tretten in den regel zonder eenig bijschrift zullen worden geplaatst'.

In jaargang I882 worden 21 levensschetsen en portretten gepubliceerd, veelal
geschreven na het overlijden van de desbetreffende persoon of ter gelegenheid
van een jubileum ofkroonjaar. De behandelde persoonlijkheden zijn afkomstig
uit de wereld van de kunst, de wetenschap of uit her algemene maatschappelijke
leven. In de rubriek kunst is het aantal levensschetsen en portretten het grootst.
Voor het overige zijn ze gelijkelijk over de verschillende rubrieken verdeeld.
Twee portretten zijn gewijd aan buitenlanders. Het gaat hierbij om C. Darwin
die de evolutietheorie ontwikkelde en Louis Brion, de grondvester van deon-
afhankelijkheid van Venezuela. Via portretteren van belangrijke personen kreeg
de lezer een indruk van de persoon in kwestie, maar ook van zijn vakgebied. Zo
sloeg de redactie twee vliegen in een klap in bij het realiseren haar redactionele
doelstellingen kennis onder een groot publiek te verspreiden.

De leesbaarheid en de begrijpelilkheid van de artikelen in Eigen Haardvormden
een aandachtspunt voor de redactie. In het artikel 'De verlichting van een stads-
wijk door Edisons' gloeilicht' schrijft Van der Ven, redacteur van Eigen Haard:
'Spaarzaam als wi j steeds gemeend hebben in dit, niet bij Uitzondering aan eenig
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maatschappelijk belang gewijd tijdschrift te moeten zijn met mededelingen

aangaande het streven op het gebied der electrische verlichting, meenen wij toch

evenmin vrijheid te hebben, dit feit onopgemerkt te laten voorbijgaan, als wij

indertijd ons konden veroorloven toI het verschijnen van Edisons' eerste gloei-

lamp het zwijgen te doen. Soberheid op dit gebied rekenen wij ons daarom

veelal tot plicht, omdat wij algemene belangstelling niet mogen onderstellen in

de uiteenzetting van bijzonderheden van vaak zuiver technischen aard, zonder

wier recht begrip de best geillustreerde mededeeling weinig meer licht geeft dan

die in de rubriek "medeedelingen van algemeenen aard" der dagbladen'.R"

Geschiedenis, aardrijkskunde, plaats- en reisbeschrijving, nuttige
instellingen, fabrieken, enz.

De onderwerpen in deze rubriek hebben veelal betrekking op Nederlandse si-
tuaties. Er komen artikelen in voor over gebouwen met een grote cultuurhisto-

rische waarde, maar ook over historische geveltjes in Middelburg. Tevens wor-

den opleidingen als de Rijkslandbouwschool te Wageningen en Het Koninklijk
Instituut voor de Marine te Willemsoord besproken.90

Opstellen van natuurkundige en gemengde inhoud

In de rubriek 'Opstellen van natuurkundige en gemengde inhoud' vindt men

allerlei artikelen op het gebied van de natuurwetenschappen, biologie, toege-

paste medische wetenschap en de ontwikkelingvan muziekinstrumenten, voor-
al slag- en blaasinstrumenten. Voor de in wiskunde geinteresseerde worden bij-

dragen gebracht onder de titel'wiskundige verpozingen'. Het gaat opnieuw om

losse artikelen of om artikelen die in meerdere afteveringen zijn gepubliceerd.
Over dr. D. Lubach wordt in de jaargang 7882 een biografie van dr. Paul

Harting gepubliceerd. Tevens verschijnt een artikel van de hand van Lubach

over zijn werk met blinden. Van mevrouw Bosboom-Toussaint, wordt een lang

vervolgverhaal over kasteel Westhoven op Walcheren gepubliceerd en zelfwordt

ze door H. de Veer geportretteerd. Van der Ven nam een aantal artikelen over

het onderwerp 'elektriciteit' voor zijn rekening. Ze geven een beeld van de pro-

blemen waarmee Edison aan het eind van de negentiende eeuw worstelde: de

pieken en dalen in de afname van elektriciteit en de capaciteit van de installatie.
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Onze gevleugelde vijanden

In jaargang I882 komt in de rubriek'Opstellen van natuurkundige en gemengde
inhoud' een drietal vervolgseries voor. Allereerst is er de serie artikelen van dr.
J. Rombouts met als titel 'Onze gevleugelde vijanden'." Deze serie heeft behalve
een informatieve waarde duidelijk ook een educatieve strekking. De artikelen
behandelen de vraag hoe het ongeriefkan worden bestreden dat door insecten
word t veroorzaakt. In een groot artikel met als titel 'Een dreigend gevaar voor
onze drinkwaterleidingen"z wijst dr. Hugo de Vries op de gevaren van een
draadzwam. Zijn artikel begint met het beschrijven van de ontdekking van een
draadzwam in het drinkwater in Berlijn. Hij vervolgt zijn artikel met er op te
wijzen dat zich een dergelijke zwam ook in het Nederlandse waterleidingnet
heeft ontwikkeld en dat men daarom waakzaam dient te zijn.

Het wezen onzer slag- en blaasinstrumenten

Een tweede serie artikelen gaat over slag- en blaasinstrumenten onder de titel
'lets over de geschiedenis en het wezen onzer slag- en blaasinstrumenten' door
Max van Edijck."' De serie geeft een technische uiteenzetting van de besproken
instrumenten in een breed historisch kader. Vooral in de voetnoten wordt na-
melijk aandacht besteed aan de historische context waarin ze zich hebben ont-
wikkeld. Zo worden op 66n bladzijde voetnoten gewijd aan Giovanni Battista,
J.B. de Lully, Joseph Haydn, A. Mozart, Ludwig van Beethoven, M.L. Cheru-
bini en Hector Berlioz.

Wiskundige verpozingen

'Wiskundige verpoozingen' van dr. RH. Schoute verschenen onder de koppen:
'De overvaart', 'De bruggen over de Pregel', 'Het doolhof', 'De toovervierkan-
ten', 'De paardensprong' en'De acht koninginnen op het schaakbord'.9' De au-
teur constateert dat een groot aantal lezers bij her begrip 'wiskunde' de neiging
zal hebben zijn rubriek over te slaan. De toevoeging 'verpoozing' duidt op
ontspanning. Schoute heeft zich bij het opzetten van deze rubriek laten leiden
door 'Recrdations mathdmatiques' van de Franse schrijver E. Lucas. Hij is
enthousiast over deze methode. In verschillende hoofdstukken worden schijn-
baar meest verschillende, maar toch met elkaar samenhangende onderwerpen
op een ongedwongen wijze behandeld:6 Als criterium voor het opnemen van
de artikelenreeks heeft de toegankelijkheid voor een groot publiek opnieuw een
rol gespeeld. De vraagstukken worden met uitwerking en al besproken, zodat de
doelgroep 'vermaakt' kan worden met het vinden van de oplossingen.
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Onder het motto van de Franse schrijver Montesquieu: 'evenals er een oneindig
aantal verstandige dingen zijn, die op een dwaze wijze worden uitgevoerd, zijn
er ook dwaasheden, die verstandig worden behandeld', wijdt Schoute zich aan-
zijn rubriek in Eigen Haard. Is dit nu wiskunde, zo vraagt hij zich af. Hij beant-
woordt zijn vraag als volgt: 'Vooreerst dat het mijn streven is, van het eenvou-
dige tot het meer samengesteldeover te gaan, zonder daarbij de grenzen van het

gewone gezonde verstand, dat geen bijzondere ontwikkeling op het gebied der
"moderne kabbala" bezit, te overschrijden'.'-

Het gestelde wiskundige probleem wordt in een aantal gevallen in een histo-
risch kader aangeboden. In het derde artikel wordt uitgebreid ingegaan op 'het
doolhof' zoals dat volgens Herodotus bij de Egyptenaren en Grieken zou zijn
voorgekomen. In de beschrijving van de Romein Ovidius kreeg het lezerspu-
bliek van Eigen Haardeen stukje klassieke geschiedenis aangeboden.

Verscheidenheid

Over de rubriek 'Verscheidenheid' merkte prof. dr. H. Baudet in 1988 in zijn
afscheidsrede 'De maat van alle dingen' als hoogleraar industrieel ontwerpen
aan de Technische Universiteit Delft op: 'Het populaire, altijd lezenswaardige
weekblad Eigen Haard, dat van I875 tot I940 heeft bestaan, berichtte in het

voorjaarvan I887 over de uitvinding van een instrument dat zojuist te Parijs was

gepresenteerd. Eigen Haardhadvoordit soort mededelingen een vaste, vaak zeer
informatieve rubriek "Verscheidenheden", die in elk geval aan produkthistorici
nog steeds tal van aanknopingspunten biedt'.98

In de 52 afieveringen van jaargang 1882 verschenen in totaal I76 artikelen die
quaomvang varieren van een kwart kolom tot en met twee volledige kolommen.
Het aantal artikelen per aftevering in deze rubriek verschilt aanzienlijk. We
kunnen de qua omvang beperkte bijdragen naar aantal en onderwerpen als volgt
verdelen. Over historische onderwerpen zijn in totaal 34 artikelen opgenomen,
waarvan er drie betrekking hebben op een niet-Nederlandse situatie. Er zijn in
totaa| tien artikelen opgenomen over aardrijkskundige onderwerpen die alle
tien op buitenlandse situaties betrekking hebben. Over natuurkundige onder-
werpen zijn 28 artikelen opgenomen, waarvan er achttien betrekking hebben op

buitenlandse situaties. Over de gezondheidssituatie van de mens zijn negen
artikelen opgenomen. Daarvan zijn er zes ontleend aan activiteiten en initiatie-
ven in het buitenland. Uit de biologie worden 22 onderwerpen besproken en

daarvan hebben er veertien betrekking op buitenlandse situaties. Aan onderwijs
worden drie artikelen gewijd, waarvan er twee aan buitenlandse situaties ont-
leend zijn. Over economische onderwerpen zijn twee artikelen opgenomen,
waarvan er dEn op een buitenlandse situatie van toepassing is. Verreweg het

grootste aantal artikelen valt onder de verzamelnaam 'Algemeen', omdat ze geen
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specifieke informatie over een van bovengenoemde vakgebieden bevatten. Van
die 68 algemene artikelen hebben er 45 betrekking op buitentandse situaties.
Een en ander leidt tot het volgende categorisering.

Figuur 3. Artikelen verschenen in de rubriek'Verscheidenheid' in jaargang I882
van Eigen Haard.

Onderwerp Aantal Internationaal

Historie                34                                   3
Aardrijkskunde IO IO

Natuurkunde         28                                 18
Gezondheid            9                                6
Biologie 22                       14

Onderwils             3                              2
Economic                  2                                         I
Algemeen            68                             45

Toraal                  176                              99

Ruim de helft van het aantal gepubliceerde artikelen heeft betrekking op situa-
ties in het buitenland. Nu eens wordt een artikeltje ondertekend, dan weer
wordt alleen de bron vermeld. Veelal wordt een en ander echter verzuimd en is
de herkomst van de informatie niet duidelijk. De artikelen laten een bonte
varieteit aan onderwerpen zien. Ze gaan over 'de schranderheid bij kraaien' en
over een 'spoorweg door de Himalaya', maar ook over 'de physiologie van de
slaap'.

Eigen Haard wordt gekenmerkt door haar opmerkelijke aandacht voor de
mogelijkheden van de fotografie. Geen onderwerp krijgt van de redactie zoveel
ruimte en wordt van zovele kanten belicht. In het bijzonder wordt in de artike-

len uiteengezet hoe een beweging bij vogels of bij mensen kan worden vastge-
legd en welke technische ontwikkelingen dat mogelijk maken.

Actualiteit

Het aantal en de diversiteit aan actuele onderwerpen doen veronderstellen dat
de redactie deze heeft opgenomen om de lezer in korte artikelen op de hoogte
te brengen van de laatste ontwikkelingen op diverse terreinen van wetenschap
en techniek. Het gaat hierbij om actualiteit in die zin dat verslag wordt gedaan

van recente ontwikkelingen op verschillende gebieden van wetenschap en de
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techniek of in de maarschappij. Men probeert een zo divers mogelijk beeld te

geven van wat zich op deze gebieden zoal afspeelde. Een voorbeeld hiervan is een
99artikel over het winnen van 'Kunstmatighout uit stroo' in de Verenigde Staten.

Het veelvuldig publiceren over een onderwerp zoals de telefoon wijst erop, dat
men zich zeer interesseerde voor deze moderne ontwikkeling op communica-
tiegebied. Dit mag ook worden afgeleid uit een artikel over de telefooncentrale,
waarin een uitbreiding van het net wordt beschreven. Daarbij wordt opgemerkt
dat het door zo'n centrale gemakkelijker werd, berichten naar de redactie van
een krant te sturen en wel met een grote tijdwinst.'°° Er is een groot aantal his-
torische artikelen in deze rubriek opgenomen: in totaal 34·

In I875 verklaart de redactie in her eerste nummer van Eigen Haardeen gedlu-

streerd volkstijdschrift op de markt te brengen, dat kennis met betrekking tot
kunst, wetenschap en letterkunde zal verspreiden onder een grote groep men-
sen. Het blad zou moeten aanzetten tot lezen en nederlandstalige literatuur
moeten propageren. Het museumbezoek zou gestimuleerd dienen te worden
door aan musea bekendheid te geven. Door het verspreiden van goed gelijkende
illustraties in Eigen Haardzou het Nederlandse cultuurgoed onder de aandacht
van de lezer gebracht moeten worden. De wetenschappelijke verworvenheden
dienden volgens de redactie van Eigen Haardverspreid te worden.

Jaargang I882 onderscheidt zich van de voorgaande jaargangen van Eigen Haard
dooreen kleiner aantal rubrieken, een groteraantal pagina's en her opnemen van
een geheel nieuwe rubriek 'Verscheidenheid'. Deze nieuwe rubriek bevat van
het begin afaan een groot aantal bijdragen en maakt een kleine 25 procent van
het totale aantal bijdragen uit. Ook in de rubriek'Schetsen, verhalen, gedichten
en andere letterkundige bijdragen' is een aanzienlijke groei te constateren. Het
aantal bijdragen in deze rubriek neemt toe van 28 in I88ii naar 43 in I882.

De redactionele doelstellingen zijn ongewijzigd gebleven. Het redactionele
beleid van 1875, bleef onverminderd van kracht voor het jaar I882. De bladfor-
mule heeft echter een wijziging ondergaan wat betreft het aantal rubrieken en
het aantal bijdragen per rubriek in de jaargang I882 van Eigen Haard.
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Eigen Haard van I883 tot en met I895

Aan het einde van de redactieperiode van I883 tot en met I895 deed H.D. Tjeenk
Willink Eigen Haard in I895 over aan de Naamloze Vennootschap 'Het Tijd-

schrift "Eigen Haard"'. Als directeuren worden benoemd Pijzel, tot dan tOe
redacteur van het blad, en K.A. van der Weide. Daarmee was Eigen Haard de-

finitief losgemaakt van de uitgeverij van Kruseman en Tjeenk Willink die het
blad in I875 had opgericht.

In de periode van I883 tot en met 1895 verschenen in de rubriek'Schetsen' 76z
bijdragen. In de rubriek 'Geschiedenis' telt men 510 bijdragen, in de rubriek
'Natuurkunde' 538, in de rubriek 'Verscheidenheid' IS,I en in de rubriek 'Por-
tretten' 354· In totaal verschenen in de genoemde periode dus 3685 bijdragen in

Eigen Haard. Het aantal pagina's nam toe van 650 in I883 tot 832 in I895 en
daarmee ookhet aantal artikelen per jaargang. Her aantal artikelen in de rubriek
'Verscheidenheid' is in deze hele periode van 1883 tot en met I895 het grootst.

Op de tweede plaats staan de artikelen van de rubriek 'Schetsen, verhalen, ge-
dichten en andere letterkundige bijdragen'. In de leggers van I883 tot en met
I895 verschillen de aantallen gepubliceerde artikelen in de afzonderlijke rubrie-
ken nogal per jaargang. Zo komen in jaargang I885 vijftien bijdragen in de
rubriek 'Levensschetsen en portretten' voor, in jaargang I886 slechts negen, en
in jaargang I89I 41. Evenals in de voorgaande jaargangen van Eigen Haard zij n

deze portretten gewijd aan personen uit het maatschappelijk en wetenschappe-
lilk leven en uit de wereld van de kunst. In 6dn oftwee gevallen worden personen

besproken die internationaal bekendheid hebben verworven, zoals de compo-
nisten Gioacchino Rossini en Edward Grieg.'°' De klemtoon ligt echter op
Nederlandse persoonlijkheden.

De rubrieken 'Schetsen' en 'Verscheidenheid' vertonen in de loop van de
periode van I882 tot en met I895 een aanzienlijke groei. Als we Eigen Haard 1883

toI en met 1895 in een Ioo procent-grafiek weergeven, dan ontstaat het volgende
beeld.
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Figuur 4 De opbouw van Eigen Haard in de jaren I883 tot en met I895· De verbou-
ding tussen de rubrieken onderling wordt percentagegewijs weergegeven.
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Toehcbting: Bovenstaande grafiek laar zien welke percentages de afzonderlijkc rubrieken per jaargang
innamen en hoc die percentages zich in de periode van 1883 rot en met 1895 hcbben on[wikkeld. De opbouw
van de grafiek correspondeert van onder naar boven me[ 1 'Schetsen, verhalen, gedichren en andere

Imerkundige bijdragen; 2 'Geschiedenis, aardrijkskunde, plaats- en reisbeschrijving, nuttige instellingen
en fabrieken', 3 'Opstellen van natuurkundigen en gemengden inhoud', 4 'Verscheidenheid', 5 Levens-

schersen en portretten'.

Uit deze grafiek blijkt dat de rubriek 'Verscheidenheid' in I883 30 procent uit-
maakt van het totale aantal artikelen in dat jaar en in 1887 60 procent. Vervol-
gens neemt dit percentage af tot ruim 50 procent in I895. De grafiek laat dui-
delijk het verloop zien van de percentages van de afzonderlijke rubrieken in de
periode I883 tot en I895. Alle rubrieken fluctueren in de periode van I883 tot en
met  I895  min of meer wat het aandeel ervan in de totale jaargang betreft.

Rekent men de gemiddelde bijdrage uit voor de afzonderlijke rubrieken over
de periode I883 tot met I895, dan betekent dat voorde'Schetsen' gemiddeld 20,7
procent van het totaal aantal bijdragen, voor 'Geschiedenis' 13 procent, voor
'Natuurkunde' IS,4 procent, voor 'Verscheidenheid' 4I,3 procent en voor 'Por-
tretten' 9,6. Het redactionele beleid is in de periode 1883 tot en met I895 gelijk
gebleven. De bladformule formule verandert wel qua aantallen bijdragen per
rubriek. De redactie van Eigen Haard trachtte haar doelen vooral te realiseren

door middel van de publicatie van artikelen in de rubriek'Verscheidenheid' en
op de tweede plaats met publicaties in de rubriek'Schetsen, verhalen, gedichten
en andere letterkundige bijdragen'. Tezamen vormen deze twee rubrieken 62
procent van de inhoud van Eigen Haard in deze periode.

Als we de rubriek'Verscheidenheid' nader beschouwen, dan kunnen we con-
stateren dat de inhoud bestaat uit artikelen met zowel nationale als internatio-
nale onderwerpen. De redactie biedt haar lezers een keur van artikelen op de
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meest uiteenlopende terreinen, varierend van natuurkunde, geneeskunde, bio-
logie en techniek. In de jaargang I885 wordt onder andere gepubliceerd: 'Aard-
bevingen in Japan', 'Een nieuwe Amerikaanse kiok', 'Iets omirent de leefwijze
der apen'. Maar ook over de Italiaanse Maffia in artikelen als 'Camorra in
Napels' en technische verbeteringen aan de naaimachine en tevens 'Natuurlijk
gas als brandstof' en 'Het Stoomwezen in Nederland:

Eigen Haard van I875 tot en met I895

Overzien we de totale periode I875 tot met 1895, dan kunnen we constateren dat

het aantal pagina's van Eigen Haardtoeneemt van 434 in I875 tot 832 in 1895· In

I882 steeg het aantal pagina's van 470 naar 648. In I889 ging het aantal pagina's

van 603 naar 832. Een en ander resulteerde in een toename van het aantal gepu-
bliceerde artikelen. In de periode I875 tot en met I895 veranderde de redactie
vier keer van samenstelling, respectievelijk in I879, I882, I887 en I893· In Eigen
Haardvan de periode 1875 tot en met I895 hebben we geen redactionele verkla-
ring kunnen vinden, die expliciet een wijziging van het redactionele beleid
aangeeft. Dit beleid blijft de gehele periode I875 toI en met I895 ongewijzigd.

In de periode van 1875 tot en met 1881 nam het aantal bijdragen in de rubriek
'Natuur- en werktuigkunde' enorm toe. De in 1882 toegevoegde rubriek 'Ver-
scheidenheid' vormde in dat jaar direct een flink deel van de inhoud van Eigen
Haard. In I887 neemt deze rubriek ongeveer 55 procent van het totale aanbod
in Eiken Haardvoor haar rekening. Uit figuur 25 kan de conclusie worden ge-
trokken, dat de redactie van Eigen Haard haar redactionele beleidsdoelstellin-

gen in de periode I882 tot en met I895 voor een groot deelt wil realiseren met

bijdragen in de rubriek'Verscheidenheid'. De aard en inhoud van deze rubriek
bepaaldevooreen groot deel het gezichtvan Eigen Haard.1:let gewijzigde redac-

tionele beleid dat met ingang van het jaar I882 werd ingezet is in deze grafiek
zichtbaar.
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Figuur 5· De opbouw van de rubrieken van Eigen Haard van I875 tot en met I895·

De verbouding tussen de rubrieken onderling wordt percentagegewijs weergegeven.
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Todicbting Bovenstaande loo procent-grafiek laar zien welke percentages de afzonderlijkc rubrieken per

jaargang in Eigen Haardinnamenen hoe zich die percentages, van onder naar boven, in de periode van 1875
rot en met I895 hebben ontwikkeld. De opbouw van de grafiek correspondeer[ in Eigen Haard1875 rot en

met 1881 met x 'Schetsen, verhalen, gedichten en andere letterkundige bijdragen', 2 'Geschiedenis,
aardrijkskunde, plaats- en reisbeschrijving', 3 'Natuur- en werkruigkunde', 4. '1£vensschetsen en portret-
ten', 5 'Openbare werken, fabriekswezen, openbare en bijzondcre instellingen en gebouwen'. 6 'Opsrellen
van gemengden inhoud'.
Eiken Haard van 1882 [ot en met 1895 bevat de rubrieken: I 'Schetsen. verhalen, gedichten en anderc
letterkundige bijdragen', 2 'Geschiedenis, aardrijkskunde, plaars- en reisbeschrijving, nuttige insrellingen
en fabrieken', 3 'Opstellen van natuurkundigen en gemengden inhoud', 4 'Verscheidenheid', 5 'Levens-

schetsen  en  portretren'.
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Eigen Haard van I896 tot en met I898

De redactie van Eigen Haard bestond in de periode van I896 tot 1898 uit De
Vries, Van der Ven, Pijzel en Witkamp. Het totale aantal pagina's van de jaargang
bedroeg in I896 832, in I897 eveneens 832 en in 1898 844 pagina's. In de rubriek
'Schersen' werden in de jaren I896 tot en met I898,234 artikelen gepubliceerd.
Van I 24 personen verschenen 'Portretten' en in de rubriek 'Geschiedenis' wer-

den I91 artikelen geboden. In de rubriek 'Natuurkunde' werden 98 en in de
rubriek 'Verscheidenheid' 45I artikelen gepubliceerd. Als we de aantallen arti-

kelen per rubriek in Eigen Haardvan I882 toI en met I898 in een grafiek weer-

geven, dan ontstaat het volgende beeld.

Figuur 6. Samenstelling van Eigen Haard I896 tot en met I898 en bet aantal arti-

kelen per rubriek.
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Toelicbting.· In deze grafick worden en de aantallen artikclen per rubrick in Eigen Haardvan 1882 tot en met
I898 weergegeven. De kolommen staan per jaargang van links naar rechts voor: I 'Schetsen, verhalen,

gedichten en andere letterkundige bijdragen', 2 'Geschiedenis, aardrijkskunde, plaats- en reisbeschrijving,
nuttige instellingen, fabrieken enz.', 3 'Opstellen van nan,urkundigen en gemengden inhoud', 4'Verschei.
denheid', f 'Lcvensschersen en portretren'.

Uit de grafiek van figuur 6 blijkt dat de redactie de rubrieksindeling van de
jaargang I882 in de periode I896 tot en met I898 handhaafde. Voorts laat de

grafiek zien dat het aantal artikelen in de rubriek 'Verscheidenheid' afnam,
terwijl het aantal artikelen in de rubriek'Geschiedenis, aardrijkskunde, plaats-
en reisbeschrijving, nuttige instellingen, fabrieken enz.' steeg. Drukken we het
aantal bijdragen in de periode van I896 tot en met 1898 in een I00 procent-
grafiek uit, dan levert dat her beeld van figuur 7 OP.
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Figuur 7· Opbouwvan Eigen Heard I896 tot en met I898 waarbij deverhouding
tussen de rubrieken onderling percentagegewijs is weergegeven.

5        1 111}g         :        1-___1         ' ' l_J
4          80'4   -

6()9 -
3

4(}').   _   -..,-·-.-·,   ------ i=•    2              L--39    -

0,7. - -» Ilit
t 1896 1897 I89X

Rubrieken
Jaargangen

Torhcbting: Bovens[aande grafiek laat zien welke percentages de afzonderlijke rubrieken per jaargang
innamen en hoc die percentages zich in de periode 1883 tot en met 1895 hebben ontwikkeld. De opbouw
van de grafick correspondeert van onder naar boven met I 'Schersen, verhalen, gedichten en andere
letterkundige bildragen', 2 'Geschiedenis, aardriikskunde, plaats- en rcisbeschrijving, nutrige instellingen
en fabrieken', 3 'Opstellen van natuurkundigen en gemengden inhoud', 4 'Verscheidenheid', 5 'Levens-

schersen en portretren'

Procentueel namen de bijdragen in de rubrieken'Geschiedenis' en'Natuurkun-
de' tussen I896 en I898 toe, terwijl het aantal artikelen in de rubriek'Verschei-
denheid' af nam. In de periode van I896 tot en met I898 zijn de rubrieken pro-
centueel als volgt verdeeld. In de rubriek 'Schetsen' wordt in deze periode 2I,3
procent, in de rubriek'Geschiedenis' I7,4 procent, in de rubriek'Natuurkunde'
8,9 procent, in de rubriek 'Verscheidenheid' 4I,I procent en in de rubriek 'Por-
tretten' II,3 procent van de artikelen gepubliceerd.

Een indicatie voor het niveau en de diversiteit van de artikelen geven de vol-
gende drie voorbeelden. Op de pagina's 59 en 60 van de jaargang I896 wordt een
artikel gewijd aan de Monroeleer'°' en de kwalijke economische gevolgen van
deze opvatting. Op pagina 80 van die jaargang wijdt Van de Ven een artikel,
geillustreerd met foto's, aan de r8ntgenstralen en op de pagina's 555 tot en met
580 staat een artikel 'Over leucocyten en bacillen' van dr. T.C. Winkler. Behalve
artikelen over musea, scholen en opleidingsinstituten werden in de periode van
I896 tot en met I898 veel artikelen over Nederlands-Indie gepubliceerd.

De redactionele verklaring van I875 geldt nogsteeds als uitgangspunt voor her
redactionele beleid. In vergelijking met de vorige periode I883 tot en met I895
zijn de wijzigingen echter marginaal. De rubrieken'Verscheidenheid' en'Schet-
sen, verhalen, gedichten en andere letterkundige bijdragen' maken samen 62,4
procent van de bijdragen in Eigen Haard uit. De inhoud van de rubriek 'Ver-

scheidenheid' biedt wederom een grote hoeveelheid artikelen van hoog niveau
over een groot aantal nationale en internationale onderwerpen.
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Eigen Haard van I898 tot en met I906

In de periode van I882 tot en met 1906 bestond de redactie van Eigen Haarduit
de volgende personen: De Vries, Pijzel, Van der Ven en Van Riemsdijk. In deze
periode valt de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw. In een
artikel uit 1892 had Jeronimo de Vries in zijn nieuwjaarsgedachte met als titel
'Fin de Si6cle' deze overgang naar de twintigste eeuw al aan de orde gesteld.'°'

Vijfentwintig jaar Eigen Haard

De redactie opende de jaargang I900 op pagina I van de eerste jaargang met een
overzicht van vijfentwintig jaar Eigen Haard. Expliciet bekent de redactie zich

tot de uitgangspunten van 1875 Ze stelt: 'Wat de hun aangeboden quantiteit
betreft, zullen onze getrouwe lezers dus geen reden toI klagen hebben. En de
qualiteit  In I875 verklaarde de Redactie: "EIGEN HAARD heeft het plan ecbt Na-
tionaal te wezen". En op het titelblad schreef zij: "Geillustreerd Volkstijd-
schrift". Aan beide leuzen zijn wi j naar ons beste weten, getrouw gebleven. Wij
hebben daarbij gaarne gebruik gemaakt van de nieuwere reproductiemethoden,
die ons in staar stelden, EIGEN HAARD voortdurend meer actueel [e maken'.'04 De
rubrieksindeling van I882 wordt ook voor Eigen Haard in de jaren I898 tot en

met I906 gehanteerd. In totaal bevat de jaargang I898 844 pagina's. De jaargan-
gen 1904 en I905 bevatten ieder 836 pagina's en die van I899, I9OO, I9OI, I9O2,
1903 en I906 ieder 832 pagina's. In de periode van I898 tot en met I9O6 versche-
nen in totaal 2740 artikelen, waarvan 6I2 artikelen in de rubriek'Schetsen', 672
in derubriek'Geschiedenis', 316 in derubriek'Natuurkunde', 760 in de rubriek
'Verscheidenheid' en 380 in de rubriek 'Portretten'. Als we de gegevens van de
periode met betrekking tot ISgS tot en met 1906, in een Ioo procent-grafiek
zetten dan ontstaat het volgende beeld.
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Figuur 8. Opbouw van Eigen Haard I898 tot en met I906. Percentagegewijs is de
verhouding tussen de rubrieken onderling weergegeven.
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Toelichring: Bovenstaande grafieklaat zienwelke percentages de afzonderliike rubrieken in Eigen Haardper
ia rgang innemen en hoc die percentages zich in de periode I898 tot en met 1906 hebben ontwikkeld. De
opbouw van de grafiek correspondeert van onder naar boven met I 'Schersen, verhalen, gedichten en andere
letterkundige bijdragen", 2 'Geschiedenis, aardrilkskunde, plaars- en reisbeschriiving, nuttige instellingen
en fabricken', 3 'Opsrellen van natuurkundigen en gemengden inhoud', 4 'Verscheidenheid', 5 'Lcvcns-

schersen en portretten'.

In bovenstaande grafiek valt op, dat de rubrieken 'Portretten' en 'Geschiedenis'
kwantitatiefgezien toenemen, terwill de rubriek'Verscheidenheid' kwantitatief

gezien afneemt. Bestudeert men de rubrieken afzonderlijk dan valt in de rubriek
'Schetsen' een lange serie artikelen op van dr. Jan ten Brink, hoogleraar Ie Lei-
den, over Brechtje Spiegel. In de rubriek 'Geschiedenis' komen wederom veel
artikelen voor over Nederlands Indie. Naar aanleiding van een tentoonstelling
van zijn werk verscheen een serie artikelen over Rembrandt. Onderwijsinstel-
lingen zoals her Tandheelkundig Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht en
het Veterinair Instituut van dezelfde universiteit werden door de redactie onder
de aandacht van de lezer gebracht.

In afzonderlijke artikelen werden de bibliotheken van respectievelijk de uni-
versiteiten Groningen, Leiden en Amsterdam behandeld. In de rubriek 'Na-
tuurkunde' leest men artikelen over de ontwikkeling van de schrijfmachine en

de ontwikkelingen in de rilwiel- en automobielindustrie. Ook in de periode van
I898 tot en met 1906 spant de rubriek 'Verscheidenheid' de kroon, zowel qua
actualiteit als qua diversiteit van onderwerpen. De onderwerpen varieren van
'bestrijding van het tabaksgebruik', 'de brand in een Sky-scraper', 'de huishoud-
kosten voor een gewoon onderwijzer in Japan' tot 'nieuwe toepassingen van de

x-stralen', 'snelheden van hemellichamen' en 'telephoneeren zonder tusschen-
persoon'. In alle jaargangen kan men aandacht van de redactie voor technische

ontwikkelingen constateren. Het kan hierbil gaan om broodfabrieken, con-
structiebedrijven, als op automobiel- of fietsfabrieken.
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In de periode van I898 tot en met 1906 verscheen in de rubriek'Schetsen' 22,3
procent, in de rubriek 'Geschiedenis 24,6 procent, in de rubriek'Natuurkunde'
II,5 procent, in de rubriek 'Verscheidenheid 27,7 procent en in de rubriek'Por-
tretten' I3,9 procent van de artikelen.

Eigen Haard van I906 toI I9I3

In de periode van I906 toI en met I9Ii wordt de redactie van Eigen Hamtl *-
vormd door De Vries, Pijzel, De Voogt en Van Riemsdijk. In een uitgebreid
artikel'Os wordt het gedachtegoed waarop Kruseman en de eerste redactie van

Eigen Haard de bladformule baseerden gememoreerd. Met zoveel woorden
wordt gezegd welke de doelstellingen van de Maatschappij tot Nut van 't Alge-
meen waren. 'Uit den aard der zaak heeft de Maatschappij noch geleerdheid,
noch het verhevene, noch het vernuftige en geestige gezocht. Her had te letten
op het nuttige. De vooruitgang, die allengs in de geschriftjes en den smaak der
Maatschappij iS Op te merken, is geen andere dan die der volksontwikkeling
zelve. Populair bleef zij, maar in overeenstemming met den breeden opzet van
haar plan heeft zij voor den behartiging van dat nuttige en lagere, zoo gij wilt
- de beste, de meest bevoegde krachten weten te winnen en het populaire be-
waard van oppervlakkig, plat of tweede-handsch werk te worden. De eerste

mannen, hoogleeraren, mannen van naam zijn hare voorzitters, leden van haar
Hoofdbestuur en schrijvers harer boekjes en geschriftjes geweest, en in die mate
heeft't Nut haar waardigheid en het peil harer degelijkheid weten op te houden,
dat de heeren het zich tot eer hebben gerekend, haar werk te doen'. Het artikel
eindigt met de passage: 'Twee opmerkingen ten besluite. De oogen open voor
de bestaande nooden en daaraan tegemoet komende, blijft de Maatschappij
haar karakter van gids en porster getrouw en laat haren arbeid varen wanneer in
den nood voorzien is'. Kennelijk wil de redactie met het aanhalen van de doel-
stellingen van 't Nut, haar eigen rol bij het verspreiden van kennis en cultuur
onder bevolking nog eens beklemtonen. Ze kunnen verklaren waarom de for-
mule van het blad in de loop van de jaren zo stabiel is gebleken.

In de periode van I906 tot en met I9Ii bestaat Eigen Haard uit 832 pagina's,

met uitzondering van de jaargang I9Io die 844 pagina's telt en de jaargangen Ign
en I9I2 die ieder 822 pagina's bevatten. Hoe de rubrieken zich in de periode I906
toten met I9Iiontwikkelden, blijkt uit onderstaande Ioo procent-grafiek. Deze
laat zien dat de rubriek 'Verscheidenheid' in 1908 nagenoeg uit Eigen  Haard is
verdwenen. De rubrieken 'Schetsen' en 'Geschiedenis' bleven in de periode van
1906 tot en met I9I2 constant. Het aantal bijdragen in de rubriek'Natuurkunde'
schommelde sterk.
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Figuur 9. Opbouw van Eigen Haard I906 tot en met I9I2. Percentagegewijs is de
verbouding tussen de rubrieken onderting weergegeven.
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Toelichting: Bovenstaande grafiek laatzien welke percentages de afzonderlijke rubrieken in Eiken Haardper
jaargang innamen en hoe die percentages zich in de periode I898 tot en met I906 hebben ontwikkeld. De
opbouw van dc grafiek correspondeert van onder naar boven met I 'Schetsen, verhalen, gedichten en andere
letterkundige bijdragen', 2 'Geschiedenis, aardrijkskunde, plaats- en reisbeschrijving, nuttige instcllingen
en fabrieken', 3 'Opstellen van natuurkundigen en gemengden inhoud', 4'Verscheidenheid', 5 'Levens-
schersen en portretten'.

In totaal verschenen er in deze periode van I906 rot en met I9I2,I948 artikelen.
Daarvan werd 26,5 procent in de rubriek 'Schetsen', 26,I procent in de rubriek
'Geschiedenis', Io,7 procent in de rubriek 'Natuurkunde', I2,7 procent in de
rubriek'Verscheidenheid' en 24 procent in de rubriek'Portretten' gepubliceerd.

Eigen Haard van IgI3 tot en met I9IS

In de periode van I9I3 tot en met I9IS verschilt het aantal pagina's per jaargang
aanzienlijk. In I9I2 en I9I3 bestaat Eigen Haard respectievelijk uit 828 en 824
pagina's. In de jaren I9I4, I9IS en I9IG telt Eigen Haardrespectievelijk I036, I004
en I032 pagina's en in de jaren I9I7 en I9IS respectievelijk 884 en 864 pagina's.

Een aantal onderwerpen blijft favoriet. Musea krijgen nog steeds veel aandacht
en ook Nederlands-Indie blijft een belangrijk onderwerp. Toch zal de eerste

wereldoorlog zijn sporen nalaten, want in I9I8 komt de redactie met een nieuwe

opzet voor het blad.
lot I9I3 bestaat Eigen Haard uit vijf rubrieken. In I914 en I9If uit zes en in

19I6, I9I7 en 19IS uit respectievelijk zeven, zes en acht rubrieken. De oorzaak
hiervan is dat in sommige jaargangen de 'traditionele' rubrieken niet voorko-
men en vanaf I9I4 rubrieken worden toegevoegd. Naast 'Oorlogsnieuws', zijn
dat de rubrieken 'Muziek', 'Voor de vrouw' en 'Toneel'. De jaargangen van
Eigen Haardvan IgI4 en I915 bevatten een groot aantal portretten. De jaargan-
gen van IgI2 tot en met I9I7 laten een toename van het aantal letterkundige
bijdragen zien. Tevens valt op dat in het jaar I9I7 geen enkele bijdrage in de
rubriek 'Natuurkunde' is verschenen.
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In 19I4 brak de eerste wereldoorlog uit. De redactie van Eigen Haard reageert

onmiddellijk met de nieuwe rubriek 'Oorlogsnieuws'. Het redactionele beleid
werd aan de nieuwe situatie aangepast. Figuur iio geeft de veranderingen in de
bladformule IgI2 tot en met I9I8. Een en ander komt tot uitdrukking in de
rubriek'Schetsen, verhalen, gedichten en andere letterkundige bijdragen'. Ook
de rubrieken 'Geschiedenis' en 'Natuurkunde' geven een fluctuerend beeld. De
rubriek 'Verscheidenheid' blijft gedurende de periode van I9I2 tot en met I9IS
zo'n 20 procent van het totale aantal bijdragen uitmaken. De rubriek'Portret-
ten' groeit aanzienlijk. Ten slotte is er de rubriek 'Oorlogsnieuws'. Het gemid-
delde van deze rubriek ligt op 8,2 procent voor de totale periode I9Ii tot en met
I IS, maar in de jaargangen van Eigen  Haardvan I9I4 en I9IS maakt de rubriek
direct I9,7 procent van het totale aanbod uit.

In I9I6 heeft de redactievan EigenHaardde bakens verzet. Het aantal pagina's
is even groot als in de voorafgaande twee jaren, maar in de bladformule tekenen
zich verschillen af. Aan de jaargang I9I6 werd de rubriek'Muziek' toegevoegd.
De rubriek 'Natuurkunde' halveerde ten opzichte van de jaargang I9IS·

In de jaargang IgI7 is het redactionele beleid wederom gewijzigd. De rubriek
'Natuurkunde' is in dat jaar uit Eigen Haardverdwenen. Het aantal pagina's is
met 884 terug op het niveau van I9I3, toen Eigen Haard 824 pagina's telde. In
de jaargang I9I7 is de rubriek 'Schetsen, verhalen, gedichten en andere letter-
kundige bijdragen' aanzienlijk gestegen ten opzichte van de jaargang I9IG. In de
jaargang I9I7 trachtte de redactie haar redactionele beleid vooral tot uitdruk-
king te brengen in bijdragen in de rubrieken 'Schetsen, verhalen, gedichten en
andere letterkundige bijdragen', 'Verscheidenheid' en'Portretten'. Deze rubrie-
ken maken samen ruim 75,8 procent van het aanbod uit.
Stellen we voor deze periode een Ioo procent-grafiek op dan ontstaat het vol-
gende beeld.
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Figuur Io.  Opbouw van Eigen Haard vanI912 tot en met I9IS. Percentagegewijs is
de verbouding tussen de rubrieken onderling weergegeven.
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Toelicbting: Bovenstaande grafiek laat zien welke percentages de afzonderlijke rubrieken per jaargang
innemen en hoe die percentages zich in de periode 1912 tot en met Is)IB hebben ontwikkeld. De opbouw

van de grafiek correspondeert van onder naar boven met I 'Schetsen, verhalen, gedichten en andere

letterkundige bildragen', 2 'Geschiedenis, aardrijkskunde, plaats- en reisbeschrijving, nuttige instellingen
en fabricken', 3 'Opstellen van natuurkundigen en gemengden inhoud', 4 'Verscheidenheid', 5 'Levens-

schersen en portrerten", 6 'Oorlogsverstaggeving, 7 'Muzick', 8 'Voor de vrouw', 9 'Toneel'

In totaal bood Eigen Haardde lezer in de periode vanI9Ii tot en met 19I8 2938
artikelen aan. Hiervan verscheen over de gehele periode gezien 28,I procent in
de rubriek 'Schetsen', I4,6 procent in de rubriek 'Geschiedenis, 4,7 procent in
de rubriek 'Natuurkunde', 20,4 procent in de rubriek 'Verscheidenheid', 21,9
procent in de rubriek'Portretten', 8,2 procent in de rubriek'Oorlogsnieuws', 1,3
procent in de rubriek'Muzieli, 0,4 procent in de rubriek'Voor de vrouw' en o,4

procent in de rubriek 'Toneel'.

Uit bovenstaande gegevens kan de conclusie worden getrokken dat de redactie
van Eigen Haard in de redactieperiode van I9I2 tot en met I9I8 verschillende
wegen heeft bewandeld om haar redactionele beleid te realiseren. Als men het

geheel overziet kan de conclusie worden getrokken dat her beleid van de redactie

vooral een 'ad hoc'-beleid is geweest, dat van jaar tot jaar verschilde. De periode

van I9I2 tot en met I9I8 is veel minder consistent gebleken dan de daaraan
voorafgaande periode vanaf I882. De verklaring voor dit verschijnsel kan zijn
dat de drie coryfeeen, Jeronimo de Vries, dr. E.D. Pijzel en jhr. ir. B.W.E van
Riemsdijk, in I9I4 de redactie van Eigen Haardhebben verlaten en dat het blad

met ingang van dat jaar in andere handen is overgegaan. Bij gebrek aan archi-
valia valt hierover geen uitsluitsel te geven.
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Het redactionele beleid van I9IS tot en
met I94I

Inleiding

In de jaargang I9IS wordt in redactioneel 'programma' een voorschot genomen
op het redactionele beleid voor de periode van I9I9 tot en met I939· De redactie
geeft een analyse van Eigen Haard in de jaren IgI4 - I918 en constateert dat her

tijd is de redactionele bakens te verzetten. Ze schrijft (...)'inderdaad, het tij is
danig aan 't verloopen! Wie rond kijkt op de wereld, hij zal dwars door alle
ellende heen (...) een ontwikkeling bespeuren op allerlei gebied, welke hem doet
duizelen door haar snelheid. Hij zal zien nieuwe vindingen, nieuwe werktuigen
en werkwijzen, maar daarnaast ook nieuwe inzichten, nieuwe denkbeelden,
nieuwe principes, welke onloochenbaar bewijzen dat er zekere algemeene in-
vloeden aan het werk zijn, waaraan niets ter wereld ontkomt, welke op alles
inwerken'.

Allereerst gaat de redactie in op de vraag welke voor- en nadelen aan een
dagelijks ofmaandelijks verschijnend blad zijn verbonden. Ze komt tot de slot-
som dat Eigen Haard noch een dagelijks noch een maandelijks verschijnend
blad zou moeten zijn. De redactie kiest voor een weekblad, omdat ze wit 'trach-
ten Eigen Haardvoortaan te doen zijn een weekblad dat beantwoordt aan de
eischen, waaraan naar onze meening een goed weekblad van dezen tijd m6et
beantwoorden, - een weekblad althans dat, - zooals Eigen Haardhet altijd ge-
weest is, en zooals wij hopen dat het blijven zal, - een welkome gast en een
geziene vriend in elk gezin waar het komt'. Daarnaast zegr de redactie te willen
aansluiten bij detijdgeestvan na de eerste wereldoorlog. Watzedaarmeebedoelt
blijkt uit een verklaring op pagina 826 van Eigen Haard I9I8. Ze schrijft 'De

laatste maanden hebben, met een verbijsterende snelheid, ons volk het besef
bijgebracht, dat het niet aangaat, in een tijd van wereldhervorming, waarin
fundamenteele principes van den ouden tild omver geworpen worden, dit
wereldgebeuren te negeren en zich in rustige rust bezig te houden met onder-
deelen. Uit zijn stemming van "wachten tot de oorlog uit is", is ons Nederland-
sche volk opgeschrikt door de revolutie, die aan de poorten des lands aanklopte
en meende, in dir ingedommelde huishouden eens even groote schoonmaak te
moeten houden. Toen is ons volkgewekt, plotseling, met onaangename gewaar-
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Het Ri ikstelegraafkantoor te Amsterdam. In: Eigen Haard 1899, pagina 228.
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wording van iemand, die zich minstens 24 uur verslapen heeft; en thans doet het
zijn best, in razend tempo den verloren tijd in te halen'. (...) 'In ieder geval is het
Nederlandsche volk gewekt; het is tot het besef gekomen, dat er een afgesloten
tijdperk achter ons ligt en een nieuwe tijd voor de geheele wereld aangebroken
is, een tijd met andere grondstellingen en opvattingentian de doorleefde perio-
de. Wat voor enige maanden nog niet mogelijk scheen, nadert thans de verwe-
zenlijking of is reeds een feit; sociale hervormingen van den meest ingrijpenden
aard, met de grootst mogelijke staatszorg voor de economisch zwakken (...)'. De
redactie vervolgt haar betoog met een gedetailleerde kijk op algehele ontwape-
ning, kenmerkend voor de nieuwe tijdgeest. Zij schrijft: 'Wat meer nog het
verbluffend nieuwe karakter van dezen tijd illustreert: men zet de aanmaak van
legerbenoodigdheden stop, staakt den aanleg van verdedigingswerken en denkt
er hard over om ook de vloot, die in tijden van gevaar toch onvoldoende is, nu
maar op te ruimen! Men zal natuurlijk ervoor moeten waken, niet, na het mi-
litaristisch tijdperk der laatste jaren, in een ander uiterste te vervallen; juist de
allerjongste gebeurtenissen hebben bewezen dat een gewapende macht in som-
mige omstandigheden hoogst nodig kan zijn. Maar toch doet het goed, te zien
dat de regeering niet op den ouden weg voortgaar, geen leger op de been blijft
houden dat elke week millioenen kost (...)'. 'De sociale hervormingen zullen
tallooze millioenen vragen; men kan die vinden door den aanbouw van nutte-
looze kruisers te staken en het leger in te krimpen tot de vredessterkte, die voor
tijden van binnenlandsche troebelen voldoende is'. (...) 'Nu geen talmen meer,
is het parool; het volk vraagt daden, schaart zich eensgezind rond de Kroon,
doch wil dan ook zijn billijke eischen vervuld zien'.

Met deze analyse van de naoorlogse periode en de veranderingen die zich natio-
naal en internationaal voltrokken geeft de redactie aan, hoe zij haar lezers tege-
moet zal treden. Als gevolg van de gewijzigde omstandigheden in de wereld
kwam de redactie van Eigen Haard in 1918 met een uitgebreide serie artikelen
over het Nederlandse staatsbestel. Veel afteveringen hebben de ministeries als
onderwerp en; bewindslieden worden geportretteerd. Ook is in deze jaargang
een groot aantal artikelen aan de koninklijke familie gewijd. De redactie blijkt
zich bewust te zijn van de veranderingen die zich staatkundig gezien in de
wereld afspeelden, nu de oorlog was beaindigd.

Ook uit de toelichting bij de nieuwe rubriek 'muziek' wordt duidelijk welke
nieuwe koers de redactie wil gaan varen en hoe met betrekking tot kunst de
nieuwe tijdgeest wordt opgevat. Het commentaar is van mr. H.W.J. M. Keuls,
advocaat te Amsterdam en toneel - en muziek criticus van het 'Algemeen Han-
delsblad'. Hij zet in zijn artikel uiteen waI de inhoud en het niveau zullen zijn
van de artikelen met betrekking tot kunst en cultuur. In dit eerste artikel in de
serie wordt het werk van Debussy besproken. Keuls spreekt van een nieuwe
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cultuurperiode. Na een overzicht van de West-Europese beschaving vanaf de

Middeleeuwen constateert hij dat er sprake is van een reactie op de romantiek.
De nieuwe opvatting in de kunst die hij constateert is voorbereid door het

impressionisme en het naturalisme. Doel van de nieuwe kunstopvatting zou
zijn volgens Keuls het o#jectief uitbeelden van de werkelijkheid. Keuls eindigt
met de religieus getinte opmerking: ' Zoolang de menschen de geestelijke ge-
meenschap niet hebben teruggevonden, zal elke kunstuiting nog een indivi-
dueel karakter behouden en voorlopig zal die kunstenaar het zuiverst werken,
die niet in de eerste plaats het grootse en imposante zoekt, maar zijn liefde geeft
aan alles wat hij waarneemt en ondervindt en voor wien elk ding zijn eeuwige

en goddelijke beteekenis heeft'. I06

De redactie van Eigen Haard had nog in I875 verklaard dat kunst, wetenschap

en letterkunde in Edn blad welkom waren. Met ingang van de jaargang I918

kregen kunst en cultuur een meer prominente plaats in het blad en werd infor-
matie over ontwikketingen op wetenschappelijk gebied naar de achtergrond

gedrongen. Aan de bladformule werden de rubrieken 'Voor de vrouw' en 'To-

neel' toegevoegd. Het accent in Eigen Haardisin I9I9 en I92I van natuurweten-

schappelijke bijdragen - tot I918 gepubliceerd in de rubrieken'Verscheidenheid'
en 'Natuurkunde' verlegd, naar bijdragen over cultuur met de klemtoon op
letterkundige bijdragen. In de jaargang 19I9 krijgt het onderdeel letterkunde
veel aandacht. Daarmee vormt de jaargang I I  een brug naar de jaargangen

I920 en volgende. In jaargang I920 zijn er rubrieken bijgekomen en verdwenen.

De redactie trachtte haar redactionele beleid te realiseren door in de bladformu-
le het accent te leggen op culturele en vooral letterkundige bijdragen.

De verklaring voor de koerswijziging in I919 kan worden gevonden in het
aantrekken van H.G. Cannegieter als redacteur. Hij kreeg van de directie expli-

ciet de opdracht van Eigen Haard een cultureel blad te maken.'-  Dat was aan

Cannegieter wel toevertrouwd. Hij was een bereisd man en genoot in I9I9 reeds

enige bekendheid als journalist en essayist. Hij correspondeerde met intellec-
tuelen van zijn tijd, onder wie S. Freud. In Eigen Haard van 1 augustus I919

wordt hij voor de eerste keer als redacteur op het voorblad vermeld. Met de
komst van Cannegieter nam het culturele gehalte van het blad toe. Zijn redac-

teurschap bij Eigen Haardwas'voorbereid' door H. J. van Balen. Deze schrijver,

journalist en bewonderaar van Louis Couperus was redacteur van Eigen Ha.ard

van januari IgI9 tot en met juli I919. Conform de doelstellingen van de uitgever

van Et'gen Haard en de redactionele doelstellingen waren tot en met 19I4 redac-

teuren voor het tijdschrift actief, die deskundig waren op gebieden van weten-

schap, kunst en cultuur. Met ingang van jaargang IgI9 wordt met die traditie

gebroken. Met het aantrekken van een literator als Van Balen als redacteur,
kwam in de bladformule het accent op kunst en cultuur en in het bijzonder

literatuur, te liggen.
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Een conflict tussen partijen over journalistieke vrijheid

In zijn laatste redactionele beschouwing, verschenen in I92I in Eigen Haard, gaf
redacteur Cannegieter zijn beweegredenen waarom hij het redacteurschap van
het blad op zich had genomen. Hij schreef dat hij in het redacteurschap van
Eigen Haardmeende'een emplooi te hebben gevonden, dat met zijn aanleg en
levensrichting strookte'. (...) Was het niet een bedaarde knusse en prettig op-
gewekte tijd, die laatste helft der vorige eeuw, welker genoeglijke belangstelling
in wetenschap en kunst zoo aardig gesymboliseerd is in dat oorspronkelijke
titelvignetje van "Eigen Haard"1 Dat gezin van Rochussen terug te vinden in
onzen fel bewogen tijd en her te midden van de woedende hartstochten en de
hopeloze ontnuchteringen na den wereldoorlog iets terug Ie geven van denzelf-
den geest, die de stichters van het oude Hollandsche familie-weekblad ken-
merkte, beschouwde ik als de mij opgelegde taak:'08 Toen Cannegieter echter in
I9I9 op verzoek van directeur-eigenaar Veldhuis redacteur van Eigen Haard
werd, kon hij niet bevroeden dat hij twee jaar later na een conflict met Veldhuis
en zijn vervanger in de redactie, EC. Derks, door diezelfde directeur-eigenaar
zou worden ontslagen. Kern van het conflict was de opdracht die Cannegieter
had gekregen in verband met de modernisering van Eigen Haard na de eerste

wereldoorlog. Cannegieter wilde Eigen Haard moderniseren met als uitgangs-
punt de redactionele verklaring van I875 en de bladformule zoals die tot april
I9I4 door de redactie was gehanteerd. Veldhuis wilde Eigen Haard eveneens

moderniseren tegen de achtergrond van de traditie van het blad, maar had
daarbij vooral een commercieel motief. Beiden hadden een zelfde intentie ten
aanzien van de toekomst van het blad, maar gaven een geheel verschillende
interpretatie aan het begrip moderniseren. Ofschoon de archivalia zijn vernie-
tigd, is het conflict aan de hand van publicaties in kranten en tijdschriften uit
192I en 1922 Ie reconstrueren.

De economische positie van een 'geestelijk werker'

Tijdens het congres van de Nederlandsche Journalisten Kring (NJK) op I7 ok-
tober I920 en in aanwezigheid van minister-president jhr. mr. J.M. Ruys de
Beerenbrouck en de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen dr.
J.Th. Visser, bracht Cannegieter in een lezing zijn opvattingen naar voren over
'de economische positie van de geestelijk werker'. In zijn betoog maakte hij een
onderscheid tussen intellectuelen zoals tandartsen die economisch sterk staan,
en intellectuelen zoals journalisten die het economisch gezien veel moeilijker
hebben. Letterkundige of journalist kan iedereen worden, aldus Cannegieter.
Het is geen beschermd beroep, en evenmin is het behalen van een diploma voor
het beroep van journalist noodzakelijk. Tandartsen of arisen zijn als groep

I49



maatschappelijk te traceren door het behaalde diploma, maar onder journalis-
ten vindt men geleerden zoals dr. Abraham Kuyper en de leerling-journalist van

een plaatselijk of regionaal dagblad, zo hield Cannegieter zijn gehoor voor.
Omdat journalisten als groep maatschappelijk geen eenheid vormen, kunnen ze
zich economisch moeilijk laten gelden. Er zou een grotere waardering voor de
ideele arbeid dienen te komen. Ook zouden er waarborgen moeten komen met
betrekking tOt de bekwaamheid en de staat van dienst van een journalist. Tot
slot zouden de journalisten zich beter dienen te organiseren. Het was de stellige
overtuiging van Cannegieter dat de teksten van een journalist aan kwaliteit
zouden inboeten als hij zich louter zou laten leiden door de smaak van het

publiek waarvoor hij schrijft. Als oplossing voor dit probleem zag hij de verbe-

tering van de smaak van de lezer. Deze vorm van volksopvoeding zou dan het
bona fide aanbod regelen en het sensatiegerichte karakter van de berichtgeving
doen afzwakken.'°" Tot slot zou een journalist altijd onafhankelijk van een ei-
genaar van het blad moeten kunnen opereren.

Als men de rede van Cannegieter aandachtig leest, beseft men dat een conflict
met Veldhuis nauwelijks kon uitblijven. Beiden streefden binnen de oorspron-

kelijke bedoeling van de eerste redactievan Eigen Haard. strijdige doelstellingen
na. Cannegieter predikte 'volksverheffing', een oud ideaal van Kruseman en de
eerste redactieleden van Eigen Haard. Veldhuis stond het bieden van informatie

voor een groot publiek voor ogen, omdat hij als eigenaar commercieel dacht en
dus rendement wenste. Cannegieter wilde onafhankelijk schrijven en zich niet
laten leiden door de smaak van het publiek of de commerciele doelstelling van
een eigenaar-directeur. Veldhuis wenste dat het blad aan populariteit zou win-
nen. Er zou dus 'water in de wijn' gedaan moeten worden wai betreft de aard,
de inhoud en het niveau van de artikelen. Bovendien wilde Veldhuis als direc-

teur-eigenaar een flinke vinger in de pap hebben bij het bepalen van de bladfor-
mule van het blad, terwijl volgens Cannegieter geen uitgever of eigenaar de

journalist bij de uitoefening van zijn beroep enige beperkingen zou mogen
opleggen. De verschillen van inzicht bleken onoverbrugbaar. Om (commer-
ciele) doelstellingen met het blad toch te realiseren, benoemde Veldhuis zonder
Cannegieter daarvan in kennis Ie stellen EC. Derks als secretaris van de redactie
van Eigen Haard Het'Dagblad van Gouda', meldde deze benoeming voorzover
kon worden nagaan als eerste. Dit gebeurde met enige verontwaardiging. In de
rubriek 'Kunst', schreef het genoemde dagblad: 'Naar aanleiding van her be-
richt, dat de heer RC. Derks, tot voor eenigen tijd verbonden aan de Opregte
Haarlemsche Courant, met ingang van I januari a. s. benoemd is tot secretaris

van de redactie van Eigen Haard, meldt de redacteur van dat tijdschrift, de heer
H.G. Cannegieter, dat een secretariaat bij die redactie hem tot dusver niet
bekend is geweest. (...) Naar aanleiding van dit bericht, kunnen wij meedelen,
dat de voornaamste eigenaar van het blad, de heer Veldhuis, zich tegenover den
heer Cannegieter, die het dufgeworden "Eigen Haard' in twee jaren wist op te
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werken tot een degelijkgezinstijdschrift, bepaald onfijn gedragen heeft. (...) De
houding van de N.V. het tijdschrift 'Eigen Haard" jegens haar redacteur zou
voor dit orgaan wel eens de doodsteek kunnen zijn,'"°

In het 'Utrechtsch Dagblad' van 25 december I92I werd het afscheidsartikel
overgenomen, dat Cannegieter naar aanleiding van het conflict met Veldhuis en
Derks in Eigen  Haardhad gepubliceerd. Hij schreef: 'Met de hand op het hart
mag ik getuigen, dat ik in dezen gedaan heb wat ik kon. Onder vaak moeilijke
omstandigheden heb ikgetracht de erfenis van mannen als De Veer en Jeronimo
de Vries in den geest der erflaters te beheeren, mij afvragende hoe zij geschreven
en gehandeld zouden hebben, waren zij kinderen van dezen tijd geweest. Of ik
geslaagd ben moeten de lezers uitmaken. Ten overstaan van hun vaak gebleken
belangstelling spijt het mij, dat de gelegenheid mij is belet, mijn poging lang
genoeg voort te zetten om enige uitkomst Ie bereiken. Ontijdig ben ik van den
mij toevertrouwden post verdrongen. Mijn inzichten betreffende de wijze waar-
op het tijdschrift dient te worden geredigeerd, verschillen zozeer van de opvat-
tingen daaromtrent door de directie gekoesterd, dat van een vruchtbare samen-
werking tusschen ons geen sprake kon zijn en de directie zich op grond van dit
verschil van inzicht genoodzaakt meende te zien, mij Ie ontslaan.' De directie
van ifigen Haard merkt onder dit afscheidsartikel van Cannegieter in Eigen
Haardop: 'Wij hebben onzen scheidende redacteur de gelegenheid niet willen
onthouden, dit afscheidswoord te plaatsen, hoewel wij uit den aard der zaak ons

niet geheel met den inhoud kunnen vereenigen'.
In de jaren twintig van de twintigste eeuw woedde een discussie over de on-

afhankelijkheid van de journalistiek. Dit blijkt ook uit de oproep aan collega's
om adhesie-betuigingen aan het adres van Cannegieter. Het conflict wordt
enigszins genuanceerd in 'De Journalist' van 5 januari I922. De schrijver wijst
erop dat Cannegieter er een hele toer aan had gehad om de geest van Eigen Haard
vast te houden. Hij schrijft: 'Voor een tijdschrift zijn de omstandigheden anders

geworden. Naast de oude Eigen Haard, waarin ieder vaderlandsch poeet placht

te debuteeren, is een heele phalanx van geillustreerde bladen opgerezen, die
technisch maar ook principieel van geheel ander maaksel zijn en geheel andere
doeleinden nastreven'. Door deze nuancering wordt duidelijk dat niet alleen het
moderniseren van Eigen Haard en de wijze waarop dat diende te gebeuren tot

het conflict hebben geleid, maar zeker ook de concurrentiepositie ten opzichte
van andere geillustreerde bladen, waarin Eigen Haard in de loop derjaren was
komen te verkeren. Dat de handelwijze van Veldhuis niet al te fraai was mag
blijken uit een citaat uit het Algemeen Handelsblad', dat als volgt in 'De Jour-
nalist' wordt geciteerd: 'Uit het Handelsbladschrijven wij deze opmerking over:
"Wijwillen wel zeggen, dat naar onze meening de heer Cannegieter er zeer wel
in slaagde Eigen Haardre redigeeren, z66dat hij aan nieuwere eischen voldeed

en toch bleef werken in de geest van de oprichters van het tijdschrift. (...) Wij
onzerzijds achten ons gedrongen een woord van sympathie te brengen aan
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onzen begaafden collega, die voor zijn overtuiging en voor wat naar zijn inzicht
de standing van het tijdschrift eischte op de bres te blijven staan" '.

De kwestie Cannegieter-Veldhuis/Derks en met name de rot van Derks was
aanleiding voorhet bestuur van de Nederlandsche Journalisten-Kring (NJK) bei-
den na een correspondentie over het conflict te horen. Hiervan wordt in 'De
Journalist' van 6 april I922 verslag gedaan. Nadat beide heren waren gehoord
kwam het bestuur tot de conclusie dat Derks naar de indruk van het bestuur in
meer dan 66n opzicht oncollegiaal tegenover Cannegieter was opgetreden en dat
deze laatste recht had op 'den betuiging van hartelijke sympathie voor de wijze,

waarop hij gestreden heeft voor de journalistieke zelfstandigheid en onafhanke-

lijkheid: Cannegieter verliet de redactie van Eigen Haard met ingang van I

januari 1922. In de'Nieuwe Rotterdamsche Courant' van 9 mei I922 en in'Het
Nieuws van den Dag' van dezelfde datum wordt adhesie betuigd aan het adres

van Cannegieter; hij wordt geprezen voor de wijze waarop hij de journalistieke
zelfstandigheid en onafhankelijkheid had verdedigd. Zijn zoon en biograaf
Joost Cannegieter schrijft in verband met deze kwestie in de biografie over zijn
vader: 'Her was ook de laatste "b:ian" van Cannegieter. Sindsdien ambieerde hij
geen vaste aanstelling, met een "baas", met vaste tilden, met een werkomgeving
welke hij zelf niet kon inrichten.  Hij koos het vrije beroep, met alle lusten en
lasten van dien':"

Het conflict tussen Cannegieter en Veldhuis, kan in termen van het door ons

gehanteerde model als volgt worden weergegeven. De eigenaar-directeur streef-

de doelstellingen na, die niet overeen kwamen met het redactionele beleid en de

bladformule die door Cannegieter voor Eigen Haardwaren bedacht om het blad
Ie moderniseren. Bovendien spitste het conflict zich toe op de onafhankelijk-
heid van de redacteur ten opzichte van de uitgever/eigenaar-directeur. Veldhuis
wenste niet alleen als directeur-eigenaar een belangrilke inbreng in het redac-
tionele beleid en de daaruit voortvloeiende de bladformule. Hij wilde ook de
wensen van de lezers betrekken in het redactionele beleid, om de oplage te
vergroten en als gevolg daarvan het commerciele succes te garanderen.

Als men de jaargangen Eigen  Haardvan 19IB, 19I9 en I920 onderling vergelijkt
wordt duidelijk met welke veranderingen in de bladformule Cannegieter zijn
nieuwe redactionele beleid inhoud wilde geven. De rubrieken in de jaargang
1920 zijn gewijzigd ten opzichte van de voorafgaande jaargangen en het zijn er
bovendien meer geworden. De inhoudsopgave van 1920 bevat in totaal I7 ru-
brieken, terwijl die van I9I8 en I9I9 er nog ieder er acht tellen.
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Figuur II.  Rubrieken in dejaargang I920 Van Eigen Haard en de aantallen artikelen
die in dat jaar werden gepubliceerd.

'Proza' en 'Gedichten' I09 bijdragen
'Bouwkunde 7 bijdragen
'Buitenlandsche Letterkunde' 24 bijdragen
'Glimpjes' 27 bijdragen

'Gymnastiek en Dans' 5 bijdragen
'Mode' 2 bijdragen
'Muziek' 6 bijdragen
'Nederlandsche Letterkunde' 23 bijdragen
'Onderwerpen op Maatschappelijk en
Wetenschappelijk gebied' 36 bijdragen
'Persoon, Plaats- en Reisbeschrijvingen' IS bijdragen
'Portretten' 5 bijdragen
'Redactionele Bespiegelingen' 52 bijdragen
'Schaakrubriek' 50 bijdragen
'Schilderkunst en Toegepaste Kunsten' IS bijdragen
'Teekeningen en Platen' 78 bijdragen
'Tooneel' 7 bijdragen
'Varia' 7 bijdragen

In de rubriek'Glimpjes' werd een terugblik gegeven op onderdelen uit eerdere
jaargangen van Ifigen Haard. In de redactionele bespiegelingen werden enerzijds
wijzigingen aangekondigd over de inhoud van het blad of anderzijds bespiege-
lingen gegeven aangaande politieke en maatschappelijke vraagstukken die hun
repercussies hadden voor de inhoud van Eigen Haard'.

Eigen Haard van I 21 tot en met I94I

Tot I941 wordt in Eigen Haardgeen redactie meer vermeld. Slechts de namen
van medewerkers worden in de kop van de voorpagina opgesomd. Van I939 tot
en met het verdwijnen van het blad in I94I, wordt gesproken van een commissie
van redactie onder leiding van onder anderen H.W.J. van Herwaarden, Roe-
land van Ruyven, J.L. Mendels en R van Weel. In her nummer van 4 october
I94I wordt Roeland van Ruyven als hoofdredacteur genoemd, terwill de naam
van Van Weel dan in de lijst van medewerkers voorkomt. Er staan in I94I nog
slechts zeven medewerkers vermeld op de voorpagina van Eigen Haard; op de
voorpagina van 25 mei 1940 nog achttien onder wie de gewraakte EC. Derks als
redactiesecretaris.
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De bedoeling het blad commercieel te exploiteren en het ontbreken van een
vaste redacteur kunnen de verklaring zijn voordevele wijzigingen die zich in de
periode van 192I toI en met I94I in de bladformule van het blad hebben voor-
gedaan. Het conflict tussen Cannegieter en Veldhuis ging immers onder andere
over het al dan niet rekening houden met de wens van de lezer. Aan die wens
werd kennelijk tegemoet gekomen door de aanpassing van de bladformule in
deze periode. We kunnen de wijzigingen die zich in de periode van I92I tot en
met I941 voordoen interpreteren als een verandering in de belangstelling van de
lezer, gegeven het feit dat de directie van het blad daar om commerciele redenen
expliciet rekening mee wenste Ie houden.

Als men de aard van de rubrieken in de periode van I920 tot en met I939
overziet, kan de conclusie worden getrokken, dat de geest van de eerste redac-
tionele verklaring uit I875, uitgangspunt bleef voor de inhoud van het blad.
Kunst en cultuur en met name literatuur bleven een prominente plaats in het
tijdschrift innemen. De rubriek 'Allerlei' zou, zij het met een totaal andere in-
houd, de plaats innemen van de rubriek'Verscheidenheid' die tOt I9I9 decl van
de bladformule van Eigen Haard had uitgemaakt. In termen van het model
kunnen we de nieuwe en doelstellingen van de uitgever eigenaar-directeuren de
nieuwe medewerkers van Eigen Haardeis volgt interpreteren. Veldhuis bepaaide
zowel het uitgeversbeleid met betrekking tot Eigen Haard, als her redactionele
beleid. Daarmee bepaalde hij in grote mate ook de redactionele doelen en de
daaruit resulterende bladformule van Eigen Haard.

Hoe het Eigen Haard verging na het ontslag van Cannegieter wordt in de
stadseditie voor Amsterdam van 'Het Nieuws van den Dag' van januari I922
gemeld. Deze krant schreef namelijk: 'Met den nieuwen jaargang is "Eigen
Haard' in een nieuw gewaad gestoken. In het eerste nummer wordt meegedeeld
dat het tijdschrift voortaan onder andere redactionele leiding dan tot dusver zal
verschijnen. Er wordt echter niet bijgezegd welke, hetgeen wij trouwens nergens

meedegedeeld vinden. Waaruit wij derhalve afteiden dat "Eigen Haard" geen
redactie heeft en dus geen plaatsvervanger voor de heer Cannegieter heeft ge-
vonden'. De conclusie zou kunnen zijn dat zich mede door de uitspraak van het
bestuur van de NJK geen gekwalificeerde journalist geroepen voelde de redactie
op zich te nemen. Dit zou dan samenhangen met de handelwijze van Veldhuis
in de kwestie. Feitelijk betekende dit dat Cannegieter uiteindelijk had bereikt
dat de beroepsgroep als 66n man achter hem stond. Deze de situatie had hij in
I920 in zijn lezing voor het congres van de NJK bepleit.

Met Cannegieter, vertrok ook een aantal medewerkers van Eigen Haard per
I januari I922. Kennelijk is het conflict en de inzet van de journalistieke vrijheid
binnen de redactie van Eigen Haard verbreed tot medewerkers die het met de

stellingname van Cannegieter eens waren. Dit zou kunnen worden afgeleid uit
een openingsartikel in de eerste editie van Eigen Haardvan januari I922 waarin
de directie in dit verband schrijft: 'Eigen Haard zal van heden af onder andere
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redactionele leiding dan toi dusver verschijnen en bij die gelegenheid is er naar

gestreefd, aan her blad een buitengewoon cachet te verlenen. Enkele medewer-

kers waren ietwat vervreemd van Eigen Haard. Noode werden ze gemist en we
hebben ons beijverd, oude relaties weer aan te knopen. Zonder uitzondering
zijn we daarin geslaagd'."' Dat de nood hoog was om de vertrokken redactiele-

den te vervangen mag blijken uit het feit dat zich onder de 'nieuwe' medewer-

kers dr. Pijzel bevittdt. Hij had in I914 afscheid genomen en kwam in het jaar
van zijn overlijden op 75-jarige leeftijd terug in de redactie als medewerker. Om
de lezers vertrouwd te maken met de medewerkers van her blad worden zij met
foto en al afgebeeld in het eerste januarinummer van 1922.

Ofschoon de redactie van Eigen Haardqua samenstelling is veranderd, bleefde
achtergrond van de medewerkers min ofmeer gelijk. Nieuw waren bijvoorbeeld
R de Sinclair, pseudoniem voor A.H. van der Feen, geboren te Heinkenszand
in Zeeland en werkzaam als Rijksontvanger te Amsterdam. Hij schreef onder

pseudoniem humoristische verhalen en verhalen in de stijl van bekende Neder-

landse schrijvers zoals L. Couperus, I. Querido en K. Speenhoff. Ook mevrouw
G. van Nes-Uilkens trad toe tot de redactie. Deze dochter van een predikant,

was onderwijzeres en romanschrijfster.
Zowel bij modernisering van het blad na de eerste wereldoorlog, waaruit het

conflict met Cannegieter voortvloeide, als bij de moderniseringen van latere

datum, geeft de redactie expliciet aan de uitganspunten van het redactionele

beleid in de geest van de redactionele verklaring van 1875 te handhaven. Wel
wordt de redactionele formule aangepast.

Aan de hand van de leggers I925, 1928, I929, I930, I93I, 1933, I935, I936, I937 en

I938 hebben we onderzocht of en hoe de vanaf I921 ingeslagen weg van de re-

dactie in de periode van I921 tot en met 1939 werd gecontinueerd. In de jaargang

1925 worden in totaal 344 bijdragen gepubliceerd in de volgende rubrieken:
'Allerlei' (II4), 'Persoons-, Plaats- en Reisbeschrijvingen' (70), 'Bellettrie' (51),
'Toneel en Kunst' (IS), 'Poazie (75), 'Historie' (8), 'Wetenschap' (3) en 'Portret-

ten'  (3). Tellen we de rubrieken 'Bellettrie', 'Toneel en Kunst' en 'Poezie'  bij

elkaar op, dan levert dat een totaal op van 144 bijdragen. Dat aantal correspon-

deert met een percentage van 4I,9 procent van het totale aantal bijdragen in jaar-

gang I925. De in Eigen Haard'traditioneel' belangrijke rubrieken 'Geschiede-
nis', 'Natuurkunde' en 'Portretten' zijn in deze jaargang gemarginaliseerd tot
respectievelijk 2,3 procent, 0,87 procent en 0,87 procent. Ze komen overigens

in I923 respectievelijk voor onder de rubrieksnaam: 'Historie', 'Wetenschap' en

'Portretten'.
Als we de resultaten van de onderzochte jaargangen op een rijtje zetten, levert

dit het beeld van het onderstaande overzicht op. De rubrieken worden weerge-

geven in de volgorde zoals ze in de inhoudsopgave van de desbetreffende jaar-
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gang voorkomen. Achter de rubriek wordt het aantal vermeld en tussen haakjes

het percentage dat de rubriek in de desbetreffende jaargang voorkwam.

Overzicht van de "culturele bijdragen" in Eigen Haard

Eigen Haard I925· Totaal aantal bijdragen: 344

Aantallen bildragen per rubriek: 'Bellettrie' 51 (I4,9%), 'Toneel en Kunst' IS
(5,2%), 'Poezie' 75 (21,8%). Totaal percentage letterkunde en cultuur 4I,9%.

Eigen Haard 1928. Totaal aantal bijdragen: 267

Aaniallen bijdragen per rubriek: 'Bellettrie' 42 (15,7%), 'Boek en Blad' I 5
(5,6%), 'Poezie' 35 (I3,Io%), 'Toneel en Kunst' 32 (II,98%). Totaal percentage
letterkunde en cultuur 46,4 procent.

Eigen Haard 1929. Totaal aantal bijdragen: 345

Aantallen bijdragen per rubriek: 'Bellettrie' 78 (22,6%), 'Poezie' 45 (I3%), 'To-
neel en Kunst' 36 (Io,4%). Totaal percentage letterkunde en cultuur: 46%.

Eigen Haard I930. Totaal aantal bijdragen: 43I

Aantallen bijdragen per rubriek: 'Boek en Blad' 17 (3,94%), 'Poezie' 34 (7,8%),
'Toneel en Kunst' 59 (13,68%), 'Bellettrie' Ioz (23,7%)· Totaal percentage letter-
kunde en cultuur: 49,7%.

Eigen Haar(1 1931. Totaal aantal bijdragen: SII

Aantallen bijdragen per rubriek: 'Boek en Blad' 22 (4,3%), 'Kunst' I3 (3,I6%),
'Kunstnijverheid' IO (I,9%), 'Beeldende kunst' I7 (3,32%), 'Muziek' 4 (078%),
'Toneel' IS (3%), 'Bellettrie' I09 (2I,33%), 'Potzie' IO (I,95%), 'Film' 78
(IS'26%). Totaal percentage letterkunde en cultuur: 55%·

Eigen Haard 1933· Totaal aantal bijdragen: 450

Aantallen bijdragen per rubriek: 'Boek en Blad' I,1 (3,II %), 'Bellettrie' 40
(8,8%), 'Muziek' 2 (0,44%) 'Poezie' 7 (I,55%), 'Toneel' 4 (0,88%), 'Kunst' 46
(Io,22%), 'Film' 6 (I,33%)· Totaal percentage letterkunde en cultuur: 26,33%·

Eigen Haard 1935· Toraal aantal bildragen: 244

Aantallen bijdragen per rubriek: 'Bellettrie' 51 (22,90%), 'Boek van de week' 48
(I9,67%), 'Toneel en Kunst' 12 (4,9%). Totaal percentage letterkunde en cultuur:
47,47%·

Eigen Haard 1936. Totaal aantal bijdragen: 276

Aantallen bildragen per rubriek: 'Bellettrie' 53 (19,20), 'Boek van de week' 46
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(I6,66%), 'Toneel en Kunst' I4 (5%)· Totaal percentage letterkunde en cultuur:

40,86%,

Eigen Haar(1 1937· Totaal aantal bijdragen: 281

Aantallen bijdragen per rubriek: 'Bellettrie' 44 (IS,65%), 'Boek van de week' 3I
(II,03%), 'Boekbespreking van geillustreerde boeken' 23 (8,I%), 'Toneel en

Kunst' IS (5,3%)· Totaal percentage letterkunde en cultuur: 40,08%.

Eigen Haard 1938. Totaal aantal bijdragen: 324

Aantallen bijdragen per rubriek: 'Bellettrie' 36 (II,III/0), 'Boek van de week' 45
(I3'88%), 'Boekbespreking van geyllustreerde boeken' I4 (4,3%), 'Gedichten' II

(3,3%), 'Toneel, kunst, film' 60 (I8,5%). Totaal percentage letterkunde en cul-

tuur: SI,9%.

Uit de percentages voor de totalen voor letterkunde en cultuur blijkt dat het

gemiddelde van deze rubrieken in de onderzochte jaargangen op ruim 44 pro-
cent ligt. Het gemiddelde wordt gedrukt door de jaargang I933, toen slechts

26,33 procent gerealiseerd werd voor letterkunde en cultuur. Op grond van deze

gegevens kunnen we de conclusie trekken dat de vanaf If)20 ingeslagen weg dat

meer de nadruk gelegd wordt op de rubrieken letterkunde en cultuur, in de
periode daarna wordt voortgezet.

Eigen Haard in een nieuwe jas: I935-I939

In 1935 moderniseerde men Etien Haardwederom. Dat blijkt uit een medede-

ling op 9 februari van dat jaar, waar men op pagina 66n met als de titel 'Eigen

Haard in een nieuw kleed' schrij ft: '(...) Eigen Haard moet allereerst eigen haard

blijven. Wij hebben niet her plan er"Centrale Verwarming" van te maken. Want

zeker ook in den overdrachtelijken zin willen wij eigen haard hoog houden. En

in dien overdrachtelijken zin is dan ook centrale verwarming niet beter dan

eigen haard'. De redactie vervolgt: '(...) omdat deze Eigen Haard-gedachte
onmisbaar is, daarom is het niet noodig altijd een oud model haard met oude

brandstof te gebruiken. Wij zijn aan het bouwen van een nieuwe Eigen Haard

en wij trachten steeds betere brandstof aan te dragen. Wij hopen dat de lezer dit

laatste al in veel opzichten heeft opgemerkt en voor heden vestigen wij er dus
de aandacht op dat wij den omslag in een nieuw typografisch kleed - ons
verschaft door den ontwerper B. Mohr - en in een nieuwe kleur hebben gesto-

ken. Het is nu een moderne Eigen Haard geworden. Doch het is een Eigen
Haard gebleven, die, naar wij hopen, nog niers van zijn nationale trekkracht -
(...) verloren heeft'.
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Het boek van de week

In de rubriek'Het boek van de week', die in de periode van 192I tot en met I939
is opgenomen in Eigen Haard. wordt literatuur besproken. In de jaargang I935
komt men onder andere de volgende boekbesprekingen tegen: 'Bint' van R
Bordewijk, 'Vrouw Jacob' van Ina Boudier-Bakker, 'Dorp aan de rivier' van
Antoon Coolen, 'De boeken der Kleine Zielen' van Louis Couperus, 'Orkaan
bij nacht' van Albert Helman en 'Een Hollandsch Drama' van Arthur van
Schendel. In de rijvan besproken boeken komt ook'De Lage Landen bij de Zee'
van Jan Romein voor. De schrijver van het artikel, Gerard van Eckeren, merkt
op pagina 149 over dit boek van Romein op: 'Ditmaal, lezer, wil ik Uw aandacht
vestigen op een uitgave die in elk opzicht afwijkt van het genre boeken dat hier
meestal een bespreking vindt'. (...) 'Een unicum in verschillende opzichten.
Daar is allereerst de prijs'. '(...) [dan] treffen u de illustraties: de vele kleuren-
drukken naar oude schilderijen, middeleeuwse handschriften etc. Wie iets om-
trent de voorbereiding weet, noodig om dergelijk materiaal, waarvan de origi-
neelen verspreid zijn in musea en bibliotheken, bij elkaar te krijgen; wie de
zorgen kent van een drukker om, zijn de cliche's dan eindelijk klaar, zijn kleu-
renvormen op de pers goed "sluitend" te doen zijn, zoodat de tinten "dekken",
hij zal deze illustraties met dubbele waardering bezien'. Van Eckeren spreekt
vooral zijn waardering uit voor de inhoud van het boek, omdat het in een be-
hoefte zou voorzien. In zijn bespreking plaaist hij een aantal kritische kantte-
keningen bij het geschiedenisonderwijs en prijst hij de poging van Jan Romein
een boek geschreven te hebben op een wijze die later met het begrip 'integrale
geschiedschrijving' zou worden geduid. Hij schrijft: 'Ge ontvangt hier een wer-
kelijke gescbiedenis. Wat het verschil tusschen het een en het ander is zal u dui-
delijk worden als ge kennis neemt van wat Prof. Kernkamp in zijn Woord Vooraf
(...) over dit werk van Jan Romein schrijft. Deze autoriteit noemi dit boek niet
meer maar ook niet minder dan "de eerste poging om de beschavingsgeschiede-
nis van het volk van Noord- en Zuid-Nederland te geven als een totaliteit, niet
als de som van geco6rdineerde beschrijvingen van de geschiedenis van politieke
lotgevallen, van godsdienst, kunst en wetenschap, van handel, nijverheid en
sociale toestanden, maar als een innigsamenhangend geheel". En is dat niet juist
wat wij, volwassenen, sedert onze schoolbanken gezocht hebben  Laat ons eer-
lijk zijn: heeft het onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis ons ooit bevre-
digd?' (...) 'En nu komt daar dit boek van dr. Jan Romein en hij beschrijft ons
niet hoe het geweest maar hoe het geworden is .

Na een uiteenzetting over het geschiedenisonderwijs en de inhoud van het
boek van Jan Romein besluit Van Eckeren met de volgende passage over de
mogelijke eenwording van Europa en het dreigend nationalisme: 'Nog een
enkele opmerking. In dezen tild [1935] wordt het begrip raderlandover de ge-
heele wereld weer mdEr op de voorgrond geschoven dan ooit. En wij zijn daarbij
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veelal blind voor de groote gevaren die ons hier dreigen: de gevaren van toene-

mend chauvinisme, vergoding van het eigene onder voorbijzien van het groote
dan anderen eigen is. Hiertegenover mogen wij bedenken, wat de Spaansche fi-
losoofjost Ortega Y Gasset opmerkte in zijn boek: "De Opstand der Horden".
Het criterium voor de natie, zegt hij, is niet het ras, want in alle Europeesche
volkeren is "een vermenging" van bloed geweest, na veel strijd; niet de taal, die

voornamelijk ook een secondair product der politieke unificatie van een volk is;

evenmin de natuurlijke grenzen. De natievormende factoren zijn de historie en

de politiek, in den beste zin van het woord. Daarom is natievorming een op de
toekomst gericht streven. Het huidige nationalisme is echter op het verleden

gericht; het is verengd tOt een manie. Telkens in de historic bleek de volgende

mak een vereeniging van kleinere, oorspronkelijke vijandige groepen tot een

politieke eenheid. Daarom is er voor de Europeesche volkeren thans niets be-

langrijkers te doen dan "de belofte te verwezenlijken die sinds vier eeuwen het

woord Europa inhoudt".
De geschiedenis van het Nederlandsche volk, z66 als Dr. Romein haar gete-

kend heeft aan de hand der feiten, is de geschiedenis niet van een verleden, een

vaststaande grootheid, maar van een ontwikkeling. En de gedachtengang van
JosE Ortega Y Gasser sluit er natuurlijk op aan: (...) 'Het is de plicht van iedere

Nederlander zich dit werk aan te schaffen', aldus Van Eckeren. Met de rubriek

'Het boek van de week' onderstreept de redactie het culturele, letterkundige
karakter van Eigen Haard in de periode I921 tot en met 1939·

Conclusies jaargangen I92I tot en met I939

De enige rubriek die in de periode I92I tot en met I939 consequent vertegen-

woordigd is in Eigen Haard, is die van 'letterkunde en Cultuur', waaronder

verstaan moet worden letterkunde, film, toneel, muziek en potzie. Uit de be-
rekening is gebleken dat deze rubriek een groot percentage van de inhoud van

Eigen Haard uitmaakte. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat het

redactionele beleid er in de periode I92I tot en met I939 onder andere op gericht

was de lezers culturele onderwerpen aan te bieden.

Behalve de categorie rubrieken met culturele onderwerpen, neemt de verza-

melrubriek'Allerlei een belangrijke plaats in Eigen Haardin de periodevan 1921

tot en met I939. De rubriek'Allerlei' valt samen met de titel. Er is geen duidelijke

afbakening van onderwerpen, noch zijn er binnen deze rubriek tendensen aan

te wijzen, in waI voor richting dan ook. De rubriek kan dan ook het beste ge-

typeerd worden met de omschrijving 'voor elk wat wils'.
Naast de rubriek'Allerlei' zijn er de steeds wisselende rubrieken die het bevor-

deren van de algemene ontwikkeling beogen. Deze zijn getiteld 'Persoon,

plaats- en reisbeschrijving', 'Folktore en populaire wetenschap', 'Uit de natuur',
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'Wetenschap', 'Kunsinijverheid', 'Vrouw en haar huis' en 'Sport'.
In de periode I92I tot en met 1939 trachtte de redactie haar redactionele beleid

te realiseren door middel van publicaties in de 'culturele rubrieken' en met name
door veel letterkundige publicaties op te nemen. Het informeren van de lezer
over technische en wetenschappelijke onderwerpen raakte naar de achtergrond.
Het'gezinskarakter' van Eiken Haardkomt vooral to I uitdrukking in de rubriek
'Allerlei', waarin voor elk wat wils werd gepubliceerd. Daarmee concretiseerde
de redactie het voornemen zoals zij dat had geformuleerd in de redactionele
verklaring in de jaargang I9I8. Het aanbieden van lezenswaardige artikelen over
algemene onderwerpen stond daarin voorop.

Eigen Haard van I939 tot en met oktober I94I

Eigen Haard werd vanaf I939 niet meer gedrukt bij drukkerij Hollandia, maar
bij drukkerij de Atlas in Den Haag. De directeur-eigenaar van drukkerij Hot-
landia, was Maurits Esser. Hij was de zoon van de Joodse classicus en schrijver
I. Esser jr., die onder de pseudoniem Soera Rana dichtbundels schreef. Maurits
Esser schreef in Eigen Haardonder het pseudoniem Gerard van Eckeren boek-
recensies; ook publiceerde hij romans en novellen.

In de van I939 tot en met I94I werkte de redactie met een Commissie van
Redactie. Daarin hadden zitting Roeland van Ruyven, H.W.J. van Herwaarden,
J.L. Mendels en R van Weel. De overgang van Hollandia naar de Atlas had tot
gevolg dat Eigen Haard ingrijpend werd gereorganiseerd. Van de rubrieken die
Van I921 tot en 1939 de inhoud van Eigen Haardbepaalden bleefer niet een over.
Onderwerpen uit het julinummer van de 65ste jaargang (I939) zijn: 'Buiten-
landse bad-plaatsen', 'Arabische volbloed paarden' en 'Culinaire klanken'. De
inhoud van Eigen  Haardals geheel, komt nog her meest overeen met de inhoud
van de rubriek 'Allerlei' in de periode van 192I tot en met I939·

Het formaat werd eveneens ingrijpend gewijzigd van 3I,5 x 23 naar 25 x 18
centimeter, evenals de lay-out. Deze aanpassingen bleven toi het verschijnen
van de laatste Eigen Haardgehandhaafd. Een nieuwe vaste rubriek, getiteld 'De
Inzet' werd wekelijks verzorgd door jhr. S. Pot van Ogel.

De functie van de rubriek 'De Inzet' kunnen we afteiden uit de introductie
van deze rubriek in Eigen Haardjaargang I939. Pot van Ogel schrijft in de 65ste
jaargang no. 26 van I juli 1939 op pagina 40I: 'Inderdaad geachte lezerschaar'De
Inzei is een nieuwe rubriek en met opzet heeft de redactie van dit blad deze Inzet
op haar eerste pagina gezet, omdat deze anders geen echte inzet zou zijn. Immers
een inzet die het blad niet inzet, is nu eenmaal geen inzet. Wekelijks zal de
Inzeischrijver iets in zijn Inzet zetten: toestanden, gebeurtenissen, kortom al
wat voor'n inzet in aanmerking komt. De auteur van de Inzet verzoekt U echter
om nimmer boos op hem te worden over wat hij in zijn Inzet zet, ook niet
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wanneer hij iets in die Inzet zet, dat u liever niet in de Inzet gezet had gezien want
waI in de Inzet werd gezet, kon nergens anders worden gezet, doch bovendien...

de Inzet wordt steeds in elkander gezet door iemand wiens naam thans hieron-

der wordt gezet'.
In 'De Inzet' van juli I939 pagina 401, trekt Pot van Ogel met betrekking tot

de vernieuwing van het blad deze parallel tussen de wetenschappelijke activitei-

ten van de Parijse hoogleraar Voronoff en Eigen Haard: 'Het is Voronoffs doel

altijd geweest den mensch een langere levensduur te verschaffen en hij paste de

verjongingskuur toe. En heeft de directie van Eigen Haard iers anders willen

doen ten aanzien van haar blad2 Toen op I Januari jl. de vij fenzestigste jaargang

een aanvang nam, viel een koersverandering duidelijk te bespeuren. Sindsdien

zaten directie en redactie niet stil. Allerhande plannen om van Eigen Haard re

maken: het weekblad voor het moderne jonge huisgezin werden nauwkeurig

bestudeerd en nu - na een halfjaar laboratoriumwerk - heeft de directie het door

haar bereide serum toegepast'.
Dat de reorganisatie moeizaam verliep blijkt uit een 'editorial' van Pot van

Ogel een jaar later in 'De Inzet' van 6 juli I940. Daarin vraagt hij zich op pagina

653 af: '(...) Te jongl Wanneer is een mensch te jong2 Een mensch blijkt dan te

jong te zijn, wanneer hij niet beseft, wat het gebeuren rondom hem zeggen wil,

en hij is te oud wanneer hij niet wil erkennen dat het gebeuren rondom hem

werkelijk een gebeuren is. Maar als hij dat gebeuren beseft, dat alles zijn hoog-
tepunten heeft en dat iedere dag iets nieuws, iets ongekends brengt, dan is de

mensch niet te jong en niet te oud. Dan is de mensch werkelijk mensch. Deze

korte overpeinzing meende ik ditmaaleens te moeten neerschrijven als Inzet van

ons "Eigen Heard", nu dit blad een jaar bestaat in haar nieuwe kleedij. Dat jaar,

het eerste jaar van de reorganisatie is een moeilijk jaar geweest; maar al waren

er die sputterden tegen dezen nieuwen vorm van uitgifte, zij bleven toch ons

blad trOUW, Zij hielpen ons bij de abonnementenwerving of zij steunden ons

door toezending van copy. Daarvoor zijn wij uiterst dankbaar, omdat zij ons het

bewijs leverden, dat "Eigen Haard", ondanks haar eerbiedwaardige leeftijd
recht had te zijn, en omdat hun sympathie een erkenning inhield van het devies

van dit weekblad: "EIGEN HAARD IS GOUD WAARD"'.

Eigen Haard in de jaren I940 en I94I

Op 25 mei I94O, vijftien dagen na de bezetting van Nederland, richtte de redac-

tie van Eigen Haardzich in 'De Inzet' tot de lezer. Ze schrijft: 'Sinds de reorga-

nisatie van "Eigen Haard" heeft Jhr. S. Pot v. Ogel op deze plaats iedere week

zijn liedje gezongen; doch deze week is hij van zijn plaats gedrongen door de

directie en redactie van dit weekblad voor een persoonlijk woord, dat deze toi

de lezers van "Eigen Haard" wenschte te richten. Zes en zestig jaar is "Eigen
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Haard" reeds de trouwe huisvriend van het Nederlandsche gezin. Zes en zestig
jaar verschijnt dit weekblad in de Nederlandsche huiskamers en wordt daar
onrvangen als een goede bekende. Het is dus zeer begrijpelijk, dat directie en
redactie v66r alles er op gesteld zijn om dit typisch Nederlandsche blad voor het
Nederlandsche familieleven re bewaren. En wanneer dan ook nu moeilijke
omstandigheden voor veel families zijn aangebroken, dan spreken wij de hoop
uit, dat ondanks deze moeilijkheden, deze oude vriend niet zal worden terzijde
geschoven, maar behouden zat blijven, als behoorende bij de traditie van het
Nederlandsche gezinsleven. Zes en zestig jaar, dat is een menschenleven, heeft
Eigen Haardzijn plaats in Uw gezin gehad. Zoodra het de directie en redactie
mogelijk was, het blad te laten verschijnen, hebben zij het gedaan, al is het dan
ook in 'n niet zoo omvangrijke uitgave als U gewend waart. Binnen de kortst
mogelijke tijd hopen zij U het blad wederom in zijn gewone omvang te kunnen
aanbieden en U zult ervaren dat - gelijk steeds 't geval was - "Eigen Haard" zal
zijn en blijven wat hetsteeds is geweest: Het familieblad bij uitnemendheid voor
het Hollandsche huisgezin (...): Dat het blad niet kon verschijnen in deomvang
die zoals de directie schreef'de lezer gewend waart' kwam, omdat het bestuur
van de Vereeniging De Nederlandsche Dagbladpers (NDP) vanwege de oorlog in
1939 maatregelen had genomen met het oog op een dreigende papierschaarste
in Nederland. Zie Hemels, De krant in bedrijf1983.

In geen enkel nummer van Eigen Haarduitde periodevan I939 tot en met I94I
is ook maar een woord van de redactie van Eigen Haard over de oorlogssituatie
te vinden. WeI duiken er op onverwachte plaarsen foto's op van nationaal-so-
cialistische bijeenkomsten. De plaatsen zijn daarom onverwacht, omdat de foto
geen enkele relatie heeft met de tekst. In een gezellig verhaaltje met de titel 'Dat
was hem te gortig' in Eigen Haard I94I pagina 228 'duikt' een foto ter grootte
van een halve pagina op met als onderschrift: 'Overzicht van het voorste gedeel-
te der zaal tijdens de groote rede uitgesproken op I 2 Maart 7941 te Amsterdam,
door den Rijkscommissaris Dr. A. Seyss-Inquart'. Een zelfde situatie doet zich
voor op pagina 222 van die jaargang, waar midden in het verhaal van Roeland
van Ruyven met als titel 'Vrouwen van de daad', een foto verschijnt met als
ondertitel: 'Bij aankomst op I 2 Maart I94I te Amsterdam, inspecteerde de Rijks-
commissaris Dr. A. Seyss-Inquart de Duitsche Politietroepen'. Ook deze foto
heeft geen verband met her verhaal van Van Ruyven. Wel worden veel Duitse
termen en begrippen gebruikt in het verhaal over 'Vrouwen van de daad'. Het
artikel eindigt met de volgende passage: 'Diese eiserne Jungfrau houdt de Beier
in Neurenberg nog in den vorm van bierpul, prullarium aan bedelarmband,
sigarenknijpertie enz. in eere en herinnering. Ehret die Frauen; sie flechten und
weben enz.'.

In Eigen Haard1941 komen veel foto's voor van Duitse toneelgrootheden zoals
Heinz Ruhmann en sterren uit de Duitse wereld van de operette. In de laatste
Eigen Haard, nummer 40 van de 67ste jaargang pagina 705 schrijft Van Ruyven
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het openingsartikel met als titel 'Openluchtspelen'. Hij bespreekt daar het
middeleeuwse wagenspel'Elckerlyck' en eindigt zijn artikel als volgt: '(...) Ofde
onder den invloed der openluchtspelen ontwaakte ontvankelijkheid van het
publiek voor een goed religieus werk als Elckerlyck, het spel van den Mensch,
die zich voorbereidt tot den dood, nu wel grootendeels huichel is, zooals wij eens
iemand hoorden betoogen, meenen wij in twijfel te moeten trekken. Van "El-
ckerlyck" gaat een diepte van zuivere menschelijke waarneming Uit'. Het zou het

laatste openingsartikel in Eigen Haard zij n.

De ondergang van Eigen Haard

Voor het verdwijnen van Eigen Haard op 4 october 1941 zijn twee met elkaar

samenhangende oorzaken aan te geven: de papierschaarste tijdens de Tweede
Wereldoorlog en de persreorganisatie van I941. 'De Nederlandse papierindus-
trie was voor de levering van grondstoffen (hout, cellulose enz.) in overwegende

mate afhanketijkvan import', aldus R. Vos in zijn boek over de legale pers tij-
dens de Duitse bezetting 'Niet voor publicatie'."' Daarom waren met het oog
op de gevolgen van een mogelijk uitbreken van een oorlogstoestand, reeds in

1938 voorbereidingen getroffen voor het instellen van rijksbureaus voor een
aantal bedrij fstakken die in belangrijke mate waren aangewezen op buitenland-
se grondstoffen en halffabrikaten."+ Op 28 augustus I939 werd het Rijksbureau
voor Papier ingesteld. 'Inmiddels had ook de Vereniging De Nederlandsche
Dagbladpers (NDP) de mogelijke stagnatie in de grondstoffenvoorziening on-
derkend, aldus Vos. Hij vervolgt: 'In het kader van maairegelen in verband met
de mobilisatie had de algemene ledenvergadering van de NDp het bestuur op 7
juni I939 gemachtigd zo nodig vdrstrekkende maatregelen te nemen met betrek-
king tot de grondstoffenvoorziening, waaronder papier. Het bestuur maakte in
september I939 van die machtiging gebruik door de leden voor te schrijven in
de periode II september - 7 oktober ten minste Io procent minder pagina's te
"geven" dan in de overeenkomstige periodevan I938. Deze regelingwerd tot mei

1940 telkens met vier weken verlengd'."'

Regeling van het papierverbruik voor nieuwsbladen en
tijdschriften

Op I# mei I94I werd de'Regeling van het papierverbruik voor nieuwsbladen en
tijdschriften' bekend gemaakt. "6 De papiersituatie in Nederland was in de loop

van I941 uiterst precair geworden. Vos schrijft hierover: 'Van Gelder produceer-
de nog maar I/4 van de vooroorlogse hoeveelheid en de import van courantdruk
was nogmaar 1/6. Als het inderdaad ging om papier zou een verdere bezuiniging
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van het verbruik op eenvoudige wijze gerealiseerd kunnen worden door verdere
beperking van de omvang, afschaffen van twee edities per dag, kleinere koppen
en een kleiner corps, oplage- en abonnementenstops en andere technische
maatregelen. In plaats daarvan werd echter besloten tot een drastische inkrim-
ping van het aantal persorganen'."- Deze gedachte was niet nieuw. Reeds in I937
hadden het Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven in Nederland en de
Vereeniging De Provinciale en Periodieke Pers zich niet afwijzend opgesteld
tegenover concentratie en opheffing van periodieken. Ook de Nederlandsche
Vereeniging van Advertentie-Acquisiteurs was al in I937 voorstander geweest
van een drastische opruiming, omdat zij vond dat er gewoon te veel kranten en
periodieken waren. 118

Om de persreorganisatie te kunnen effectueren werd eind juni t94I een commis-
sie in gesteld onder voorzitterschap van H. Dreves, plaatsvervangend leider van
de 'Presse Abteilung'. Tot leden werden benoemd: mr. J. Kars, H.J. Kerkmees-
ter, P.J. van Mechelen en Max Blokzijl.'Voor het vele uitvoerende werkwerd aan
de commissie een bureau toegevoegd, dat ressorteerde onder de Afdeling Pers-
wezen en werd geleid door B.L. Poelstra, bedrijfsleider van de NV Drukkerij
v/h L. Bosch & Zn te Utrecht (...)', aldus Vos."9 Er zouden in totaal veertig dag-
bladen moeten verdwijnen, waarvan vier door fusie. Uit de voorstellen blijkt
volgens Vos dat '(...) niets wijst op politieke overweging, b.v. onwilligheid of
anti-Duitse dan wei [een] anti-nationaal-socialistische houding. Wel is er enke-
le keren sprake van het tot stand brengen van een gezond dagbladbedrij f, het sa-
neren van 'doublures' en her uitdunnen van met dagbladen 'overbevolkte' re-
gio's. In een tiental gevallen werd uitdrukkelijk voorgesteld abonnees van op te
heffen bladen over te hevelen naar andere bladen. Een en ander neemt niet weg
dat politieke overwegingen wei degelijk een rol hebben gespeeld'. Vos vervolgt:
'Het waren vooral de katholieke en protestants-christelijke bladen, waaronder
het grootste deel van de kerkbladen, die werden "weggereorganiseerd". Derge-
lijke geprofileerde richtingsbladen pasten niet in het nationaal-socialistische
concept van een 'gestroomlijnd' perswezen dat de volksvoorlichting-nieuwe-
stij 1 richting en vorm zou moeten geven"" Een groot aantal week- en buurtbla-
den zou dienen te verdwijnen. Van de drieduizend bladen dienden er tweedui-
zend te worden opgeheven:" Aangezien voor een dergelijke sanering de wette-

lijke basis ontbrak, werden speciale verordeningen opgesteld. Criterium voor
het al dan niet kunnen blijven bestaan van een blad was de mate waarin het zich
loyaal had getoond. Vos haalt een anonieme zegsman aan die zei: '(...) het stre-
ven zou erop gericht zijn zoveel mogelijk bladen in stand te houden, 'tenzil men
met bladen te doen heeft die in het jongste verleden door hun illoyale houding
in de gaten geloopen zijn. Er zijn bladen die om zoo te zeggen niets hebben
opgenomen van wat gevraagd werd en dientengevolge in abonnd's en adverten-
ties vooruitgegaan zijn ten koste van loyale bladen (...)'.": Hierboven is er al op

I64



gewezen dat in Eigen Haard met betrekking tOI bezettingssituaties op onlogi-

sche plaaisen foto's werden afgedrukt, die geen relatie hadden met het onder-
werp van het artikel. Bovendien  is er geen integraal positief artikel over of in
relatie tot de Duitse bezetting van de hand van de redactie in Eigen Haard aan-
getroffen. Die geringe aandacht voor de 'Duitse zaak' in Eigen Haard. verklaart

misschien het verdwijnen van het blad."'

Eigen Haard  en de persreorganisatie

De persreorganisatie diende per I oktober I94I uitgevoerd te worden. Op de
aanzeggingsbrieven die tot opheffing dienden te leiden, kwamen veel reacties.

Ook namens Naamloze Vennootschap Electriciteits Drukkerij "De Atlas" werd
gereageerd. Per brief liet de directie op 16 oktober 194I het volgende aan de
Commissie voor de Persreorganisatie weten: 'Naar aanleiding van de heden

ontvangen mededeeling, dat onze uitgave "Eigen Haard" niet meer mag ver-
schijnen, zijn wij zoo vrij U het volgende mede te delen: Door onze drukkerij
werden de volgende periodieken gedrukt en voor eigen rekening uitgegeven:

I - Groot Wassenaar
2 - Voorschotensche Courant
3 - Van Huis tot Huis
4 - Eigen Haard
5 - Eva-Hollandsche Lelie
6 - Haagsche Vrouwenkroniek.

Deze periodieken werden door ons 6f overgenomen bf zelf opgericht met de
bedoeling hiervan vast werk voor onze drukkerij en dus voor ons personeel te

verkrijgen. Van deze periodieken mogen tot nu toe alleen nog blijven bestaan:

Groot Wassenaar en Eva-Hollandsche Lelie en "Haagsche Vrouwenkroniek".
Waar deze laatste periodieken, dus Eva-Hollandsche Lelie en Haagsche Vrou-
wenkroniek zich niet kunnen bedruipen, hadden wij deze laatste bladen willen

opheffen en de Holl. Lelie en Eigen Haard samen willen voegen. Daardoor
zouden wij alleen dan nog voor onze drukkerij [sic] overhouden Groot Wasse-

naar en Eigen Haard. Nu zou door Uwe beslissing ook dit komen te vervallen
en daardoor het grootste decl van het werk voor onze drukkerij verloren gaan

en het dus voor ons ook onmogelijk zijn ons personeel aan het werk te houden.
Ons dringend verzoek is daarom of U ons niet zou kunnen toestaan "Eigen
Haard" te mogen laten bestaan en daarvoor de Hollandsche Lelie en de Haag-

sche Vrouwenkroniek als zelfstandige bladen op te heffen. Daardoor zou dan
voorkomen worden, dat zoo goed als geen werk voor onze drukkerij verdween

[sic] en er dus voor ons personeel zoo goed als geen werk meer zou zijn en hun

I65



arbeidstijd tot enkele dagen per week ingekrompen zou moeten worden. Wij
hopen derhalve zeer, dat U Uwe beslissing in dezen zin zou kunnen wijzigen.
Door ons voorstel vervallen er dan toch ook twee van onze periodieken'."4

De beslissing van de Commissie voor de Persreorganisatie op het verzoek van
De Atlas was negatief. In een brief aan de Vereeniging De Provinciale en Perio-
dieke Pers, gedateerd 6 december I94I wordt het verdwijnen van 'Eigen Haard'
bevestigd. Namens "De Atlas" wordt geschreven: 'In antwoord op uwe brief-
kaart d.d. 1.1. deelen wij U mede, dat de door U gevraagde opgave niet werd
ingezonden, omdat de bladen Voorschotensche Courant, Van Huis tot Huis en
Eigen Haard niet meer mogen verschijnen, Hoogachtend: N.V. Electr. Druk-
kerij "De Atlas"'. "' OP 4 oktober I94I verscheen Eigen Haarddus voorhet laatst.
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Conclusies

In deel II van dit proefschrift werden de volgende vragen onderzocht: welk
redactioneel beleid, welke redactionele doelen en welke bladformule werden
voor Eigen Haard ontwikkeld.  Ook werd de vraag onderzocht of het redactio-

nele beleid, de redactionele doelen en de bladformule gedurende de gehele
periode van 1875 tot en met I94I onveranderdzijn gebleven. We brachten in I894
een cesuur aan in de te onderzoeken redactionele periode van 1875 toi en met
194I, omdat Kruseman in dat jaar overleed en Tjeenk Willink Eigen Haard in
I895 overdeed aan de Naamloze Vennootschap'HetTijdschrift Eigen Haard' te
Amsterdam. We namen aan dat zowel de dood van Kruseman als de verkoop van
het blad repercussies zouden kunnen hebben voor het redactionele beleid, de
redactionele doelen en de bladformule van het blad. Uitgaande van deze veron-
derstelling deelden wij de periode van 1875 tot en met I941 voor ons onderzoek
in twee delen in, namelijk I875 tot en met 1895 en I896 tot en met I94I.

Omdat de redactie van I875 tot en met I88I geen expliciete rubrieksindeling
hanteerde en zij in 1882 voor het eerst de artikelen in rubrieken onderbracht,
hebben wij de periode van I875 tot en met I895 als volgt in drieen gedeeld: de

periode van I875 tot en met I881, de jaargang I882 en tot slot de periode van I883

tot en met 1895·
De periode van I896 tot en met I94I werd bestudeerd aan de hand van wij-

zigingen in de bezetting van de redactie. Wij hanteerden dit uitgangspunt,
omdat we veronderstelden dat een andere redactie zou kunnen leiden tot wij-

zigingen in het redactionele beleid, de redactionele doelen en bladformule. De
periode van I896 tot en met I94I werd derhalve voor ons onderzoek verdeeld in
zeven perioden.

Het redactionele beleid

Deel I van dit proefschrift werd afgesloten met de conclusie dat Eigen  Haard in
het uitgeversbeleid van Kruseman paste. De uit dat beleid voortvloeiende uit-

geversdoelen lieten zien dat het de bedoeling was dat zijn bladen, kennis en
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cultuur onder grote groepen van de bevolking zouden verspreiden. De opvattin-
gen die aan het uitgeversbeleid van Kruseman ten grondslag lagen, waren onder
andere ingegeven door zijn sympathie voor de idealen van de Maatschappij toI
Nut van 't Algemeen. Bovendien was een geillustreerd tijdschrift volgens Kru-
seman het geeigende'middel' om die kennis en cultuur onder grote groepen te
verspreiden.

Uit de reconstructie van het redactionele beleid van de redacties van Eigen
Haardkan deconclusie worden getrokken dat afzonderlijke redacties vanaf I875
tOt I9I4 een consistent beleid hebben gevoerd, gebaseerd op de verklaring, het
'programma', van de redactie uit I875· Dat redactionele beleid beoogde:

-  de lezers aan te sporen tot lezen door in Eigen  Haardeen letterkundige rubriek
op te nemen;

-  de lezers aan te sporen tot het bezoeken van musea en het kennis nemen van
cultuur van eigen bodem door over musea en cultuur te publiceren;

- de lezers te confronteren met afbeeldingen van schilderijen en overige kunst-
zinnige uitingen zoals beelden, zilverwerk etcetera;

- de lezer te informeren over actuele ontwikkelingen op technisch, maatschap-
pelijk, wetenschappelijk en cultureel terrein.

Om dit beleid te kunnen realiseren werden onderstaande beleidsdoelen gefor-
muleerd en de volgende 'middelen' in de vorm van rubrieken gehanteerd:

Doel: lezen >rubrieken: 'Schetsen, verhalen, gedichten en andere letterkundige
"

bijdragen , 'Levensschetsen en portretten', 'Geschiedenis'.
Doel: museum bezoek en bevordering van kennis van de eigen cultuur >rubrie-
ken: 'Kunstplaten', 'Openbare werken', 'Levensschetsen en portretten'
Doel: schilderijen en overige kunstzinnige uitingen onder de aandacht brengen
>rubrieken: 'Kunstplaten', 'Levensschetsen en portretten'.
Doel: populariseren van wetenschap en techniek >rubrieken: 'Natuur en werk-
tuigkunde', 'Opstellen van gemengden inhoud' en 'Verscheidenheid'.
Doel: actuele informatie verstrekken > alle rubrieken.

Om de redactionele doelen te realiseren zette de redactie toi I88I de volgende
rubrieken als 'middel':

'Schetsen, verhalen en andere letterkundige bijdragen';
'Levensschetsen en portretten';
'Openbare werken, fabriekswezen, openbare en bijzondere instellingen en ge-
bouwen;
'Geschiedenis, aardrijkskunde, plaats- en reisbeschrijving';
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'Natuur- en werktuigkunde'
Opstellen van gemengden inhoud'; en tot slot
'Kunstplaten'.

Van I882 tot I9I4 werden deze redactionele doelen met behulp van de volgende
rubrieken gerealiseerd.
I 'Schetsen, verhalen, gedichten en andere letterkundige bijdragen';
2 'Levensschetsen en portretten';
3 'Geschiedenis, aardrijkskunde, plaats- en reisbeschrijving, nuttige instellin-

gen, fabrieken enz.';
4 'Opstellen van natuurkundigen en gemengden inhoud';
5 'Kunstplaten en Vignetten';
6 'Verscheidenheid'.

Met ingang van I9I4 werden de genoemde rubrieken wisselend aangevuld met
rubrieken als 'Muziell, 'Voorde vrouw','Oorlogsnieuws' en'Toneel'. Dit duur-
de tot en met I9I8.

Uit ons onderzoek blijkt dat van 1875 tot en met I9IS het redactionele beleid
en de daaruit voortvloeiende redactionele doelen, gebaseerd waren op de redac-

tionele verklaring van I875· We vonden die uitgangspunten bevestigd in redac-
tionele verklaringen in diverse jaargangen van Eigen Haard en de bladformule

tussen I875 en I9IS. Van 1875 rot en met I9I4 is de bladformule qua rubrieken
ongewijzigd gebleven, ofschoon in I882 een aantal rubrieken werd samenge-
voegd. Deze samenvoeging was niet gebaseerd op een principieel ander redac-

tioneel beleid.
Uit de berekening van de bijdragen blijkt dat de elkaar opvolgende redacties

ofredacteuren hun prioriteiten bij steeds andere rubrieken legden om de beoog-
de redactionele doelen (gewenste effecten) bij de lezer te bewerkstelligen. De
toename van het 'actualiteitsgehalte' na 1900 kan weliswaar als een redactionele
beleidswijziging worden opgevat, maar deze werd niet 'vertaald' in nieuwe ru-
brieken. Na 19I4 werden rubrieken toegevoegd en verwijderd. De redactionele
doelen veranderden daardoor wezenlijk. Deze wijziging had eveneens een ge-

wijzigde bladformule rot gevolg.
De redactionele verklaring in de jaargang I9IS wijst op een koerswijziging in

het redactionele beleid. Met deze redactionele koerswijziging, veranderde ook
de bladformule. We zien dat vanaf IgI8 vooral in de jaargang 1919 het gewijzigde
redactionele beleid zich ook vertaalt in een gewijzigde bladformule. De jaargang

19I9 vormt binnen de oude bladformule eenvoorbodevoorde inhoud van Eigen

HaardvanafIg20. VanafI92O is er sprake van een gewijzigd redactioneel beleid,

gewijzigde redactionele doelen en een gewijzigde bladformule. In de periode
1920 tot en met I939 zijn er voorrdurend wijzigingen in het redactionele beleid,
en de bladformule te constateren. Het beleid wordt gekenmerkt door het opne-
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men van een groot aantal publicaties in de letterkundige rubrieken en veel aan-
dacht voor culturele onderwerpen. Naast de vaste rubriek 'Allerlei' is er een
wisselende categorie rubrieken waarin vooral populair wetenschappelijke arti-
kelen zijn opgenomen.
In 1939 wordt Eigen Haard gereorganiseerd. Deze reorganisatie ging wederom
gepaard met een wijziging van het redactionele beleid en een wijziging van de
bladformule. Nieuwe rubrieken werden ingevoerd en na 66n jaargang weer
gewijzigd of verwijderd.
Na het onderzoek is de conclusie dat de levenscyclus van Eigen  Haard in drie te
onderscheiden perioden kan worden verdeeld: Eigen  Haardvan I875 tot en met
I9I8, Eigen Haardvan I 9I9 tot en met I939 en Eigen  Haardvan I939 tot en met

I941. Deze conclusie zal worden toegelicht.

Eigen Haard I875 tot en met I9IS

Onderstaande I00%-grafiek geeft een integraal overzicht van de rubrieken zoals
die in Eigen Haard I875 rot en met I918 voorkwamen.

Figuur I2. Ioo%-grafiek van de mbrieken in Eigen Haard in de periode van I875
tot en met I9I8. Weergegeven wordt de ontwikkeling van de mbrieken.
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Toetichting Bovenstaande I00%-graficklaat zien welke percentages de afzonderlilke rubrieken per jaargang
innamen en hoc die percentages zich in dc periode 1875 tor en mer 1918 hebben on[wikkeld. De opbouw
van de grafiek correspondeert van onder naar boven met de inhoud van Eigen Haard 1875 tot en met I88,

en wei mer de rubrieken I 'Schersen, verhalen, gedichien en andere letterkundige bijdragen'. 2 'Gachiede-
nis, aardrijkskunde, plaars- en reisbeschrilving', 3 'Natuur- en werktuigkunde', 4. 'Openbare werken,
fabriekswezen, openbare en bijzondere instellingen en gebouwen'. 5 'Levensschersen en por[re[ten' en 6
'Opsrellen van gemengden inhoud'. Voorde inhoud van Eigen Haardm de periodevan I882 tot en met t918
gaar her om de rubrieken I 'Schersen, verhalen, gedichten en andere lerrerkundige biidragen', 2 'Geschic-
denis, aardrilkskunde, plaats- en reisbeschrijving, nutrige instellingen en fabrieken' , 3 'Opstellen van
natuurkundigen en gemengden inhoud'.4'Verscheidenheid'. 5 'Levensschetsen en por[retten'. 6 'Oorlogs-
verslaggeving, 7 'Muziek', 8 'Voor de vrouw', 9 'ToneeI'.
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Op grond van deze grafiek van figUUr I2 kunnen we de volgende drie conclusies
trekken:

I De rubrieken 'Schersen, verhalen, gedichten en andere letterkundige bijdra-

gen', 'Geschiedenis', 'Natuurkunde' en'Levensschetsen en portretten' komen
in alle jaargangen in de periode van 1875 tot en met I9I8 voor.

2 In I882 vond een aanpassing van de rubrieken plaats; toen werd de rubriek
'Verscheidenheid' ingevoerd.

3 Vanaf I I4 zien we de rubrieken 'Oorlogsnieuws', 'Voor de vrouw', 'Muziek'
en 'Toneel' verschijnen.

De vraag ofde redactie van Eigen  Haardhet redactionele beleid met de gehan-
teerde bladformule realiseerde in de periode van I875 rot en met I918, kan po-
sitief worden beantwoord. De rubrieken die de redactie in I875 en I882 voor
Eigen Haard ontwikkelde teneinde haar redactionele doelen te realiseren, zijn

tot I9I8 op een enkele wijziging na in grote lijnen gehandhaafd.

We kunnen de rubrieken en de daarbinnen opgenomen artikelen om de re-
dactionele doelen te realiseren als volgt kwantificeren. In totaal werden in de
periode van I875 toI en met I9IS in Eigen Haard I 2.466 artikelen verdeeld over

de in figuur onderscheiden rubrieken gepubliceerd.

Aantallen artikelen per rubriek in de periode van I875 toI en met 19IB

'Schetsen' 285I artikelen
'Geschiedenis' 2I89 artikelen
'Natuurkunde' I337 artikelen

'Verscheidenheid' 34I8 artikelen.
'Levensschetsen en portretten' 207I artikelen

'Oorlogsnieuws', 'Muziek', 'Voor de vrouw', 'Toneel', 'Openbare werken' en
'Gemengde bijdragen van gemengde inhoud' bevatten respectievelijk, 357,24,

7, 7, 93, 112 artikelen. Onderstaande van figuur geeft deze gegevens weer.
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Figitur Il Aantallen artikelen, verscbenen in Eigen Haard in de periode van 1875
tot en met I918
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Toelicbting: De kolommen staan voor de volgende rubrieken: I 'Schersen, verhalen, gedichten en andere
letterkundige bildragen", 2 'Geschiedenis', 3 'Nan:urkunde', 4 'Verscheidenheid', 5 'Portretten', 6
'Oorlogsnieuws', 7 'Muzick', 8 'Voor de vrouw' 9. 'Toneel' lo 'Openbarc werken', II 'Bijdragen van

Gemengden inhoud'.

Procentueel gezien betekenen de genoemde aantallen artikelen in de periode

van I875 tot en met I9IS het volgende per rubriek:
'Verscheidenheid' 27,7%
'Schetsen' 230/6

'Geschiedenis' I7'7%
'Portretten' I6,6%
'Natuurkunde' IO,390
De overige rubrieken blijven ver achter bij de genoemde. Dit blijkt uit de figu-
ren I 2 en I3·

Figuur I4. Artikelen verschenen in Eigen Haard in de periode van I875 tot en met
I9IB, uitgedrukt in percentages van bet totaal aantal verscbenen artikelen in die

perio(le
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Rubrieken

Toelicbting: De kolommen staan voor de volgende rubrieken: 1 'Schetsen, verhalen, gedichten en andere
letterkundige bijdragen", z 'Geschiedenis', 3 'Natuurkunde', 4 'Verscheidenheid', 5 'Portretten', 6
'Oorlogsnieuws', 7 'Muzick', 8 'Voor de vrouw' 9. 'Toned' lo 'Opcnbarc werken', II 'Bijdragen van
gemengden inhoud'.
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Op grond van de aantallen (figuur I3) en percentages (figuur I4) kan de conclu-
sie worden getrokken dat het redactionele beleid van de redactie van Eigen
Haard in de periode van I875 tot en met 19IB er op gericht was, de redactionele
doelen te bereiken met artikelen in de rubrieken 'Verscheidenheid' en 'Schet-
sen, verhalen, gedichten en andere letterkundige bijdragen  en m mindere mate
met de overige rubrieken.

Als we de scores van de rubrieken 'Verscheidenheid' en 'Schetsen, verhalen,
gedichten en andere letterkundige bijdragen' in de periode van 1882 tot en met
I9I8 naast de verklaring van de redactie van Eigen Haarduit I875 leggen, dan is

de conclusie dat het redactionele beleid vooral gericht was op de doelen het
verspreiden van 'kennis met betrekking tot wetenschap en techniek' te versprei-
den en 'het bevorderen van het lezen van literaire en niet literaire teksten'.

Eigen Haard van I9Ig tot en met I939

Uit het onderzoek is gebleken dat na 1918 het redactionele beleid veranderde,
evenals de rubrieken. De rubrieken veranderden zo frequent dat vergelijking
van de inhoud van de afzonderlijke jaargangen van Eigen Haard ondoenlijk
werd. Toch leverde het onderzoek als resultaat op dat de redactie na I9I8 van de
oorspronkelijke bladformule uit I875 vooral de doelstelling 'het bevorderen van
het lezen' nastreefde door aan de rubrieken 'Bellettrie' en letterkunde een hoge
prioriteit te geven. Tevens bleek dat de redactie van af I9I9 de oorspronkelijke
doelstelling uit I875 'de lezer informeren over cultuur van eigen bodem' na-
streefde door het publiceren van artikelen in rubrieken als 'Toneel', 'Kunst',
'Film' en literatuur.

Op basis van berekeningen kon worden aangetoond dat de onderdelen letter-
kunde en cultuur in de onderzochte jaargangen tussen I92I en I939 gemiddeld
44% van het gepubliceerde artikelen uitmaakten, waarmee de redactionele
beleidswijziging van 1920 werd geeffectueerd. Tevens bleek uit het onderzoek,
dat de rubrieken die IOt I9I8 expliciether populariseren van wetenschap en tech-
nick tot doel hadden, in Eigen Haard I9I9 tot en met I939 uit Eigen Haard
verdwenen en vervangen werden door rubrieken die de algemene ontwikkeling
van de lezer dienden te stimuleren.

Eigen Haard I939 tot en met I94I

In I939 werd de inhoud van Eigen Haardgereorganiseerd. De gevolgen daarvan
waren wederom een gewijzigd redactioneel beleid met daaruit voortvloeiende
gewijzigde redactionele doelen en een gewijzigde bladformule. Noch de redac-
tionele doelen uit de periode van 1875 tot en met I91I8, noch de redactionele
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Figitur  IL  In onderstaande figuur is bet uitgangsmodel voor bet onderzoek naar

Eigen Haard, gekoppeld aan de uitkomsten van bet onderzoek naar bet redactionele

beleid en de bladformule.

ideeen, opvattingen. idealen. waarden, normen, etc.

--A Actor

Uitgever
uitgeversbeleid Plan

+ doelen
motieven

Tijdschrift

4                 -
EIGEN HAARD Eigen Haard

1875194I   
Het geillustreerde tiidschrift Eigen

Actor: redactie Eigen Haard    -+ Opvattingen, ideeen, Haard van  1875  toi en met  1941.  De

doelen uitgever streefde er toi 1918 naar, de

4 lezeric informeren over kunst, cultuur
en wetenschap. Hct jaar 1919 vormt

Redactioneel
beleid -K Plan

cen overgangs jaar war berreft de blad-

formule; deze zal na dat jaar met nier
geringe wijzigingen gehandhaafd blii-

ven  rot  1939.  In deze formule ligt de
Bladformule * Middel/beoogd effect nadruk op letterkunde, tonect, poezie

en film. Eigen Haard van 1939 rot en

met ok[ober 1941 bevatte minder let-
terkunde en cultuur en meer verstrooi-

ing

Rubriek A Rubriek B
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doelen uit de periode van I921 tot en met I939 zijn terug te vinden in de rubrie-
ken die na I939 in Eigen  Haardworden aangeboden. Het redactionele beleid is
in de periode I939 tot en met 194I onduidelijk. Geen concrete redactionele
doelen kunnen voor de periode 7939 tot en met I947 worden geformuleerd. De
bladformule kreeg een zodanig 'ad hoc' karakter dat geen zinvolle vergelijking
meer gemaakt kon worden tussen Eigen HaardI939, I940 en de afieveringen van

Eigen Haard tor oktober I941.

Slotconclusies

Tot I9IB voerde de redactie van Eigen Haard in wisselende samenstelling een

redactioneel beleid dat voortvloeide uit de uitgeversdoelstelling van Kruseman.
Deze uitgeversdoelstelling werd in de redactionele verklaring van I875 als een te
voeren redactioneel beleid voor Eigen Haardneergelegd. Dit redactionele beleid

was gebaseerd op redactionele doelen die gegolden hebben voor de periode van
1875 tot en met 19IS. De bladformule is tot 19I4 voor wat betreft de rubrieken
in het blad vrijwel ongewijzigd. De rubrieken werden na I88I en na I9I4 op
beperkte schaal uitgebreid ofaangepast. Er zijn accentverschillen in de bladfor-
mule geconstateerd. Deze accentverschillen zijn de 'vertalingen' van de redac-
tionele doelen van de redactie in een bepaalde periode.

Na I9IB werden nog slechts de redactionele doelen met betrekking rot het
bevorderen van het lezen en het confronteren van de lezer met eigen cultuur uit
het oorspronkelijke redactionele beleid van I875 in de artikelen in Eigen Haard

terug gevonden. Het populariseren van wetenschap en techniek is na I9I8 ver-
vangen door artikelen die de algemene ontwikkeling dienden te bevorderen. Na
de reorganisatie van I939 voerde de redactie een nieuw redactioneel beleid dat
een sterk wisselend karakter had. De oorspronkelijke redactionele doelen uit
1875 worden niet meer terug gevonden in de inhoud van Eigen Haard. Dit geldt

eveneens voor de redactionele doelen zoals die tussen I9I9 en I939 gelden. We
kunnen de resultaten van het onderzoek samenvattend in nevenstaand schema
(figUUr I5) weergeven.

175



Noten

Verder te citeren als Hemels, Kerstnummer Gra-Noot bij woord vooraf
jisrb Nederland I993
Ovink, Het aanzien van een emw, p. 32.

'      Op deze'Rekeningder kosten van druk' kom ik
' Godfried Bomans, Ajorismen. Gekozen en inge- terug in deel 2.

leid door Gerard de Ley. Amsterdam 1978, p. x6. "  Een beknopt overzicht van de elf klassicke
geillustreerde familiebladen van de Nederland-
se uirgevers laar zien, dat deze pas aan het eind
van de vorige eeuw begonnen te verschijnen.

Noten bij de inleiding Alseerste waser de Katbolieke Illustratie m 1867.
Vervolgens kwamen Eigen Haard in 1875 en dc
Nederundicbe Illustratie in 1889 van de pers.

' 'Aforismen',  in: J.W. Enschedd,  A. C Kruse- Voor dc ccuwwende kwam ten slotte nog We-
man, Amsterdam I899-I902,2 din., decl 2, p reldkroniek Geillustreerd Nimwsblad voor ieder-
475· un op de markt. Bron: Het Nedcrlands Pers-

: In cen redactioncel commentaar in nummer 1, museum te Amsterdam, kaartsysteem L.A.C.
d.d. 6 januari 1900, van de vijfentwintigste Jentjens/ J.M.H.J. Hemels. Zie ook: J.M.H.J
iaargang schrijft de redactic van E,ken Haard·

'
Hemds,enR.\legr. Hetgr llustrierd, tijdscbrifi

De eerste redacteuren knoopten hun 'Woord in Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust
vooraf aan dc kunstplaat van her cerste num- voor her oog, Bibliografie deel I: I840-I945,
mer, cene houtsne(le naar Rochussen's teeke- Amsterdam I993·
ning "Welkom in 'r leven" ' (...) 'Als EIGEN Overigens maakt Ernest Claassen in ziin artikel
HAARD inderdaad welkom is geweest, dan zal Het Nederlandsch Magazijn, her Nederlandsch
dir nict voor het minst te danken zijn aan den Museum en de Honingbij', drie geillustreerde
genialen teekenaar, wiens karalcteristick ritd- tijdschriften in de jaren dertig en veertigvan de
vignet, naar wil hopen, nog vele jaren aan het negentiende ecuw, duidelijk dat dcze drie tijd-
hoofd van ons blad zal prijken'. schriften als voorlopers gezien kunnen worden

s 'Een woord vooraf, in: Eigen Haard nr. I, van bladen als Eigen Haard en De Katbolieke
januari I875, P· 1 Illustratie. Zie Ernest Claassen. 'Her Neder-

* Idem. landsch Magazijn, hct Nederlandsch Museum
' Idem. en de Honingbij', Drie geillustreerde tijdschrif-G. W. Ovink, 'Historisch overzicht van de ten in de jaren dertig en vecrrig van de negen-

redactionele politick', in: Het aanzien van een tiende ceuw, In: Jaarboek voor de Nederlandse
eeuw. De periode 1856-I956 weerspiegeld in 950 Boekgescbiedenis, 1998, dl. 5, PP· I33-146.
illustraties uit de voornaamste N€deriandse fa- " J.M.H.J. Hemels, 'Het tijdschrift in de com-
miliebladen, Haarlem 1958, p. 31. Verder re municatiegeschiedenis', in: H.G.Andriese, A.A.
citeren als Ovink, Het aanzien van een eeuw. Herpers en G. P.J. Schouten (red.). De N€der-
Zie vooreen overzichivan deze bladen:J.M.H.J. landse mediagids, Handboek voor dc informa-
Hemels, 'Het geillustrecrde leven in Neder- tie- en communicatie-industrie, Deventer 1985-
land', in: N. Hammer en B van der Sande 1990, aflevering I4 (augustus 1989) rubrick C.2
(samenstelling en redactic), Kerstnummer Gra- 'Ti idschriften', hoofdstuk I, paragraaf L pp. I-

.#sch Neder&2nd/993 [gewild aan familiebladenl, 17' hier pp. 1-it.
Amstelveen (Koninklijk Verbond van Grafi- n   Ovink: 'Het was de grote Haarlemsc uitgever
sche Ondernemingen) I993, PP· 33-40· A.C. Kruseman (IBIB -1894) die renslotte een
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echt Hollandsch ti idschrift in de manier van de          "     Ovink, Het aanzien van een eeuw. p. 18

Gartenlaubestiche,darechterstellignogmeer :'    J. Brugmans stelrook: 'Een gewichtigeonnvik-
de Katholieke Illustratie tor maaistafen kritisch kclingsfactor van dc moderne maatschappi j is
gevolgd voorbeeld had: her weekblad Eigen de periodieke pers. Zij maakt, dat alle nicuwe
Haard'.  Het aanzien van een eeuw, p. 31 denkbeelden, uitvindingen en toestanden on-

" Hemels schrilft in een nier gepubliceerde voor- middellijk gemeengoed warden van de sociale
studie voor ziin bijdrage aan bet Kerstnummer groep, waarin zi j thuishoren; zii steli bovendien

Grafisch  Nederland I99 ,  p.  3·.'Hoewe\her dag- producenteninstaat, dooradvertenties demeest
bladzegel in alle besc:houwingen over de ont- uiteenlopende bevolkingsgroepen te bcreiken.

wikkeling van de titdschriftpers, ook in het Voor de geesteliike evolutie van Nederland nu
werk van Ovink, een vermelding kri igi, moet is van groor belang geweest de afschaffing van
men uiteindelilkaan andere factoren en actoren het dagbladzegel in I869, die, m2t de invoering
(uitgevers) toch meer gewicht tockennen'. Dat in her volgende jaar van het individucle stui-
de fiscus cnige invloed hecft gehad, blijkt uit versport voor brieven, her geestelijk verkeer in
ten artikel in Eigen Haard over de Haarlemsche hoge mate intensiever heeft gemaaki'. J. Brug-

Courant. Daarin zou zijn vermeld dat 'de af- mans, De arbeidende klasse in de negentiende
schaffing van het dagbladzegel in 1869 de pri is eeitw, elfde druk, Annverpen 1978, p. 221.

der courant deed dalen van f 7,50 naar f 5,50, :'    Ovink,  Het aanzien van un eeuw, p.  31.
rerwill een advertencie van zes regels met zegels       '    Inventaris van de archieven van de arrondisse-

f I,85 kostte en nu f 1,50'. Eigen Haard, \rg mentsrechtbank re Haartem 1838-1939, samen-

1880, p. 424· gesteld door H. van Felius, Haarlem 1996,

"   J. Romcin stelt vast: 'Verwonderlijk is die in- Rilksarchief in Noord-Holland ve Haarlem.
vloed van overze€ juist op dc moderne massa- Op 12 ianuari 1878, werd de ontbinding van dc

pers evenmin (...)'. 'Ze rust op rwei zuilen: vennootschap geregistreerd in folio 66, vak 6,
kapitaal en rechniek (..) en heeft als voorwaar- dric bladen, een rcnvooi, onrvangen voor regis-
de: de massa'. J. Romein, 'Nieuws voor ieder- tratic f I,60.

ecd, m: Op bet breukulak van twee eeuwen, De :"    Uit brieven dic E.D. Pijzel schrijft aan de redac-
westerse wereld rond IS)00, tweede druk, Am- tie van 'De Amsterdammer' op briefpapier van
sterdam 1976, p. 333· de Naamloze Vennoorschap het Tijdschrift

"     Zie: Kerstnummer Gra srb Nederund I995, van 'Eigen Haard', valt op te maken dat deze geves-

het Koninklijk Verbond van Grafische On- rigd was aan de Raadhuisstraat 3 teAmsterdam.
dernemingen dat in zijn geheel gewijd is aan de Noch in het Gemeentearchiefvan Amsterdam

drukrechnieken in de negentiende ecuw. noch in her Handelsregister is cnige informatie
'«     Enschedd schrijft over Krusemandie de wereld- over deze Naamloze Vennoorschap re vinden.

tentoons[elling in Londen bezocht in I85,: 'Hil Uit krantenknipsels die zich in het personenre-
hoorde metwellust her ratelen der pas ontdckte gister van de Gemeentearchief te Amsterdam

snelpers; hi j bewonderde den vooruitgang der met betrekking toi E.D. Pilzel bevinden valt op
lettergieteri j en der zetkunst; hii staarde met te maken dat in I9 I4 deze naamloze vennoot-

genot op de wonderen der houtsnijkunst; hi j schap in andere handen is overgegaan. Ook
kreeg achting voor den kieurendruk der litho- over deze'overname' is niets te vinden. Op twee
graphic; hil werd meegesleept door her fabriek- brieven in her archief van het Rijksinstimut
marig en goedkoop vervaardigen van her keu voor oorlogsdocumentatic (RIOD) te Anister-
rigste   bindwerk'.   Enschedd,  A. C Kruseman, dam worde in het briefhoofd vermeld 'NV
Decl 2, p. 430· Electricireiis Drukkerij en Uirgeverij 'De Atlas'

'- Ibidem, PP· 333-337· Prins Hendrikstraat 53 te Den Haag. Navraag
Romcin, 'Nicuws voor iedereen', in: Op bet bii de Kamervan Koophandel in Den Haagen
breukvlak van twee eeuwen. p. 337· het Handelsregister aldaar leverden evencens

 "  Ovink, Het aanzien van een eeuw. p. 29. geen gegevens op over de desbetreffendc druk-
" Hemels, Kerstnummer Grafiscb Nederkind I99 , keril en uirgeveril. De archieven die door de

pp. 1-6. redactie Van Eigen Haardz,in aangelegdwerden
A.C. Kruseman, Bouti,sto n wor eene ges,·bie- evenmin gevonden.
denis van den Nederlnndschen boekbandel, ge- Brugmans. De arbeidende klasse in de negentien-

durende de balve eeuu, 180-I880. Amsrerdam de eeuw, p. 68.
I887, decl z, p. 614. :'  Ibidem, p. 67.
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"  Ibidem, p. 67. '    Brugmans, De arbeidentle klasse in tie negentien-
"  Volgens Brugmans was het 'Op de Brusselse de eeuw, p. 71

tentoonstelling van 1830 trouwens nic[ anders H ieraan wordt gerefercerd   in een artikel   in

geweest: de superiorircit van dc Belgen ten Eigen Haard, irg I883, P· I60, datalsonderwerp

opzichte van dc Noordnederianders zou er on- de Rijkspostspaarbank heeft. De auteur, Ar-
miskcnbaar ziin gebleken', in: De arbeidende mand Sassen, zegt daarin: 'Wit men weten,
klasse in de negentiende eeuw, p. 68. welke lildensgeschiedenis her spaarbankwezen
Overigens zullen we zien dat uirgever Kruse- hier te lande sedert het jaar 1817, toen de Maa[-
man tor de gunstige uitzonderingen behoorde. schappii tor Nut van 't Algemeen die zaak voor
H ii bezochr i n 1 8 51 de ex posi tie i n Londenen hii her cersr rer harre nam, heeft doorlopen, men
nam daar kennis van de revolutionaire ontwik- raadplege het uitnemende artikel dat, onder het

kelingen op druktechnisch gebied en onder- opschrift: "Eenoudeeisch" aanditgroote volks-
kende her bclang van geillus[reerde ti ids:hrif- belang door mr. Kerdilk werd gewijd en eene
ten.  In: Enschede. A. C Kruseman. dcel 2, pp plaais vond in den vii fden jaargang van Vngen
430- 431.Zieook het Kerstnummer van Grajiscb des riids (...)'
Nederiand uit 1994 dat in zi in geheel is gewild '-    H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1940· An-
aan wereldrentoonstellingen derhalve eeuw Nederland en Belgic, Amsrer-

' Brugmans geeft zijn opvatring over dir begrip dam 1976, pp. 190-191.
als volgt:'Het begrip industriele revolutie is nier '   Th. van Tiln, 'Het sociale leven in Nederland
gemakkelijk re omschri iven. In engere zin ver- 1844-I875', in: Algemene Gescbiedenis (ler Netler-
staat men eronder de mechanisatie van de nij- hnden, Haarlem 1977, PP· 131-166, hier p.135·

verheid, in ruimere zin de overgang van her Brugmans, De arbeidende klasse in de negentien-
vroegkapitalisme naar het moderne kapitalis- de eeuw, p. 79·
me. De laatsrgenoemde fase van economische       "   Kossmann, De Lage Landen I 780-I940, P. 191.
ontwikkeling is al weer mocililk te definieren. " Eigen Haard, irg 1883, P. 288.

Hilwordrgekenmerktdoorherbestaan vanten " Brugmans, Dearbeidende kusse in de negentim-
ondememersklasse, door her overheersen van de eeuw, p. 110.
her fabriekswezen in de industriek produkrie, "    H. Kockclhorn,<Dc papieren samenleving', De
door de aanwezigheid van cen omvangri ike economische ontwikkeling van de papier- en
loonarbeidersklasse (proletariaat) en door een grafische industric na I850, Dc periode 1850_

economische mentalirei[ (...)'  'Her vroegkapi- I914, in: Historiscbe bedrijfsarchieven. P. 13.

talisme immers wordt getypeerd niet door de u  J.M.H.J. Hemels, 'The next golden century',
ondernemer, maardoordeparroon ofbaas; niet PP· 46-SI.
door de fabrick, maar door de werkpiaars. nier "    L.A.C. Jentjens, Een kati}oliek tijdschri  en zijn
door de loonarbeider maar door de gezel of lezers. Dc functies van de Katholicke Illustratie
knecht (...) nier door een streven naar een zo in de periode van 1860-1920 galen vanuit de
hoog mogeliike winst, maar door het gcnocgen beleving van de lezers. Doctoraalscriptic voor
nemen met cen redelijk levensonderhoud. Al- destudierichting Communicatiewerenschap van
dus betekent industrible revolutic cen grondige de Universitcit van Amsterdam, augUSms 1989

verandering in de opbouw der maatschappii'. "   J.G. Blumler, 'The role of theory in uses and
I.J. Brugmans, Stap voor stap woorwaarts, Sociale gratifications studies', In: G. Wilhoit en H. de
geschiedenis van Nederland in de negentiende Bock,Masscommunication reviewyearbook,dee\.
ecuw, Bussum 1970, p· 48. 1, p.202.

' J.W.K. Quarlesvan Ufford,'Een kijkkinTwen- ' Zic van Date, Groot Woordenboek Der Neder-
re', in: Economist 1871, aangchaald in Brug- Lindsche Tad, 's-Gravenhage 1970, decl I.

mans. De arbeidende klasse in de negentiende
reuw, p. 219. Madapolam is gebleekicalicor. cen
effen weefsel gemaakt van fiin katocnen garen.

"
Patenrbelasting diende men te betalen voor cen
vergunning voor her exploircren van bepaalde
bedrilven of uirvindingen.  Zie voor patenibe-
lasting op kranten en rildschriften: J.M.J.H.
Hemets,  De pers onder bet juk van een fisrale
druk, Amsterdam 1992.
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Noten bij deel I kundigen. Bijkans dagelijks worden van hun
brieven ontvangen. Kruseman had her aan H.
van den Bergh te danken dat hi  in 1842 lid werd
van her Haags Letterkundig Genootschap "Oe-
fening kweekt kennis" (...): Van elke letterkun-

' 'Aforismen', in: Enschedd, A. C K™seman, decl digc gebeurtenis die voor Kruseman als belang-
11, p· 462. steilende in de Nederlandse bellettrie cenig
Ibidem, p. it. gewicht kon hebben werd [rouw verslag gedaan
Nop Maas, 'Het geheime genootschap Demo- en kondschap gegeven'. Enschedd, A. C Kruse-
crier in de openbaarheid', in: Spiegel Historiael man, decl I, pp. 51 - 56. In Eiken Haard\rg 1879,

3/4, maar[-april 1995, jrg. 30, pp· 135-139 pp. III-114 is van W.J. van Zeggelen cen portre[
+     Zie voor ziin leven en werk: Maria Keyzer, J. F. opgenomen.

Heybrock en Ingeborg Verheul (red.), Frederik Kruseman was reeds in I 840 lid geworden van
Muller (1817-I88.0. Leven en werken, Zurphen De Vereeniging ter Bevordering van de Belan-
1996. gen des Boekhandels. Hil behoorde tot degene-

' A.C. Kruseman, 'Frederik Muller', in: Eigen ratie van boekhandelaren die als jonge garde de

Haard, jrg 1877, pp Wl-293· Vereeniging trachtte van binnenuit [e vernieu-
' Enschedd, A. C Kruseman. decl I, p. 17· wen.

J. Duyselinck, 'A.C. Kruseman ISIS-I894', in: "   Idem, p. I.
De Tijdspiegel.pp 10-II. Daarin schrijft Duyse- Zie her artikel van Lisa Kuitert, 'De second-
linck: 'Kruseman stond omstrecks 1850 onbe- hand handel'. Een doorbraak ophet gebied van
twist aan het hoofd van de Nederlandsche uit- goedkope literatuur, in: De Negentiende Eeuw,
gevers. Van grooten invloed op ziln algemeene jrg 15, pp. 185-202.
ontwikkeling was zeker dc omgang die hil in :' Handelingen der Algemeene Vergadering van
Haarlem had me[ mannen als Buys, Huct, (...) de Vereeniging ter bevordering van de Belan-
evenzoo zijn lidmaarschap van den blociende gen des Bockhandels gchouden te Amsterdam,
letterkundigenkring: Oefening inwctenschap' den  I I  Augustus 1874

I     Zie hiervoor de correspondentic van Kruseman Idem, p. 2.
in de Leidse Universiteitsbibliotheek: P.F. Bohn :' Ibidem.
aan Kruseman LTK i795 nr. 1, brief 1, d.d. I6 " Kossmann schriift: 'De "Moderne [heologie"

april 1840, K. Fuhri aan Kruseman LTK 1795 was at in de jaren veertig in Leiden geboren. Zil
nr. 1, brief 3, d.d. 24 april I840 en G.J. Wester- kwam   (...)   uit   Duitsche   voorbeclden   voort.
man aan Kruseman LKT 1795 nr. I, brief4, d.d. Deze wiisbegeerte werd in de jaren veertig mer
2 mei 1840 ilver besrudeerd en bediscussieerd. In het werk

' Correspondentic van Kruseman in de Leidse van de Leidsche theoloog Scholten klinkt soms
Universiteitsbibliotheek, LTK 1795 6. de stem van Hegel' (...) 'Hii onnvierp ecn

' '    Enschedd, A. C Aruseman, decl 2, p. 431 en pp indrukwekkend logisch en intellectualistisch
430-431. systeem, waarin God wordi rot "her begrip van

" Brief van A.C. Kruseman aan E.J. Porgieter, 4 absolux oorzakelijkheid" en de zin van chris-
december 1857· In Enschedd deel I, p tendom en geschiedenis verschiint als de volko-

" J. de Vries, 'A.C. Kruseman', in: Eigen Haard. men gedetermineerde groci van de zedelijke

1894, PP· 197-300. vrilheid. Streng, autoritair bilna, was het opti-
'   Handelingen der Algemecne Vergadering van mismedatzijn werk en zijn liberale tijdgenoten

de Verceniging ter Bevordering van de Belan- beheerste; in: De Lage Landen I780-1940, PP
gen des Boekhandels gehouden te Amsterdam, 212-213. 1 n Eigen Haard,jrg 1880, p. 364, wordr

14 augustus 1872. cen artikel aan Scholten gewijd
"  Zie De ki·ing van Hriloo, mmengesreld door " Allard Pierson, 'Prof. Scholten's monisme', in:

Marita Mathilsen voor dc Vereniging Oud De Gids, ir& 1859 decl I, pp. 749-798.

Heiloo, Heiloo 1982. :'   K.H. Roessingh, Hit modernisme in Nederland.
Ensched6, A. C  Kruseman, decl i, p. 44 Haarlem I912, pp. 87-98.
J. dc Vrics, 'In nicmoriam A.C. Krusenian', in: Samuel Muller was evenals vele doopsgezinde
Eigen Haard, j g 1894, P. 199 predikanten lid van de Maarschappij cor Nut

Enschede schrilft: 'Welk cen trouwe vriend- van '[ Algemeen. Op lo augustus 1824 opendc
schap had Kruseman mer beide Haag,e letter- hii dealgemenevergadering van de Maatschap-
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pij tot Nut van 't Algemeen me[ een redevoe- at bereikten deze Nutslezingen meer de mid-
ring 'over de weIladigen invloed van het chris- denklasse dan de arbeiders'. Zic: Dearbeidende

tendom op het huiselijk leven'. De redevoering klasse in Nederland , p. 153.
"bevindi zich in het archiefvan dc Doopsgezinde Een bockje met daarin deze door Kruseman

Gemeente te Haarlem, arch. nr. 76-11. gehouden rede bevindt zich in het bcdrijfsar-
:'     E.H. Cosee,'Dedoopsgezindenen de opkomst chief van Kruseman, dat zich in de archieven

van het modernisme in Nederland', in: Doops- van de Vereeniging ter Bevordering van de
gezinde Bijdragen, Nicuwe reeks I (1975), bildra- Belangen des Bockhandels re Amsterdam be-
gen van het lustrumcongres 29 okrober I990 vindi.
Hilversum 1994, PP 220-239. "     W.W. Mi inhardt citeert Van Nieuwenhuijzens

w   verslag van het conflict en de uitspraak van de 'Ainspraak', in:  Tot Hed van bet Mmxbdom,
commissie van onderzoek zijn te vinden in de Culturele genootschappen, p. 272.

notulen van de kerkeraadsvergadering. Deze i°  Kruseman, Dr. Martinus Nieuwenbuijzen, p
bevinden zich in het archief van de Doopsge- 1 5. Opmerkelijk is dat het juist deze idecen zi n,
zinde Gemeenre re Haarlcm. die uitgangspunt zijn voor de vele publicaties

"   Haindelingen der Algemeene Vergadering van die bi j uitgeveri j Kruseman zouden verschijnen
de Vereeniging ter Bevordering van de Belan- en dathet vooral ook deze ideeen waren die ten
gen des Boekhandels gehouden te Amsterdam, grondslaglagenaanhergedlustrcerdetijdschrift
den 14 Augustus I872. Eigen Haard.

" AC. Kruseman, Nieuwsblad voor den Boekban- "   Kruseman, Dr. Martinus Nieuwenbuijzen„ p
del, I4 mei 1857 16.

"   Henk te Velde, 'Van grondwa rot grondwet. "   Ibidem, p. 17·
Oefenen met parlement, partijen schaalvergro-  ,   Mijnhardr, Om beta&emeen Volksgeluk, p. 11.
ting, I848-Is;17', in: Remieg Aerts, Herman de ++ Milnhardt, Tot Heil van bet Menschdom, p. 167.

Liagre BBhi, Piet dc Rooy en Henk re Velde, *'  Mijnhardt merkt in dit verband op: 'Was de
Land van kleinegebaren, Een politieke geschie- grond voor het nieuwe cultuur- en beschavings-
denis van Nederland 1780-1990, Nilmegen 1999, ideaal voorberciddoordespectatorialegeschrif-
PP. 99-175, hier p.tt4. ten, in dedilettantengenootschappen, metname

" Teyler' 1778-I978, Studies en bijdragen over in degezelschappendie zichde bevordering van
Teyler Stichting naar aanlci(ling van het rweede het Nederiands ten doel hadden gesteld, wer-
ceuwfeest, Haarlcm 1978, p. I2. den deze opvattingen uitgewerkt'.  Tot Hed van

'+  D. van Lankeren Marthes, 'Carel Johannes bet Menschdom, p. 169.
Matthes', in: Eigen Haard, irg 1882, pp.149- +'      Aldus   H.   de   Veer   in   her   herdenkingsartikel

152. 'Het Eeuwfees[ der Maatschappij tot Nut van 't

" Ibidem, p. 89. Algemeen', in: Eigin Haard, jrg 1884, PP·380-

"    Enschedd schri ift: 'Zi j was her die de aanlciding 382.

zou worden van de voorliefde, die Kruseman *-     Enschedd, A. C Kruseman, deel 2, p. 442.
zou krijgen voor de Maarschappi j tot Nut van 't 48    A.C. Kruseman, Dr. Martinus Nieuwenbuijzen,
Algemeen. die hem zou aanmoedigen daarvoor P. 23. Er is gebruik gemaakt van een overdruk
zi in gaven en zijn tild beschikbaar ie stellen en van her oorspronkelijkeboekle. Deze overdruk
hem de gelegenheid zou verschaffen, die treffe- bevindt zich in het dossier A.C. Kruseman dat
liike regelen te schrijven bil her honderdjarig zich in hei Archiefvan de Koninklijke Vereni-
bestaan der Maatschappii, waarin Kruseman ging ter Bevorderingvan de Belangen des Bock-
zijn gevoclens, die hij voor die Maarschappij handels te Amsterdam bevindr.
koesterde, voor cen ieder zou wereldkundig +4    A.C. Kruseman, Dr. Martinus Nimwenbuijzen,
maken'. A.C. Kruseman, decl I, p. So· Enschede P 46
doclthieropde Volksalmanakvani885, pp. 10- '°   In her proefschrift van W.W. Mijnhardt wor-
66, waarin Kruseman de persoon Martinus den de culturcle genootschappen in Nederland
Nieuwenhuijsen, de grootvader van zi n echt- besproken en met name de activitciten van De

genore, bespreckt. Maatschappij rot Nut van 'r Algemeen. Doel-
'- Brugmans schrijft: 'De maatschappij tot Nut stelling van genoemde genootschappen was 'de

van 't Algemeen heeft zich steeds verdienstelijk verbreiding van kennis en deugd onder hard-
gemaakt met pogingen, de lagerestanden door werkende landgenooten', Tot Heil van P Men-
lezingen en voordrachten re onnvikkelen. Veel- scbdom. Culturele genootschappen in Neder-
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land, pp. 269- 294 dienst van bet Koninkrijk, Bcroepsontwikkeling
"   J. de Vries, 'A.C. Kruseman', in: Eigen Haard, van hervormde predikanten in negentiende-

jrg. 1894, P· 300. ceuws Nederland. Amsterdam 1999.
"     Ensched6. A. C Krus,man, decl i , P. 439· "   A.W. Stellwagen, 'Coenraad Busken Huet', in:

"    Zic Henk Te Vetde, 'Van grondwet rot grond- Eigen Haard irg.1883, PP 95-IOO

wet. Oefenen met parlement, partij en schaal-  -  Het betreft biieenkomsten van de 'Debating
vergroting, 1848-19Il', in: Land van kleinegeba- Society' van 26 april I853 en 27 april I860.
ren, Ni imegen 1999, pp. I19-127. J.c. Matthes, 'Allard Pierson'. ter nagedachte-.

4   Een portret van mr. S. van Houten is gepubli- nis, in: Eigen  Haard irg 1896, pp. 436-442
w Indeze paragraafzal ik in kori bestck de belang-cecrd in Eigen Haard, jrg 1878, p. 136.

In cen aantal jaargangen van Eigen Haardwordi rijksre bladen bespreken die Kruseman hecft
aan deze onderwerpen in vervolgartikelen aan- uitgegeven. Ze geven een duidelilk beeld van dc
dacht besreed. opdracht die hii zich als uirgever gesreld had.

"   G. Taa\, Liberal*n 6 radicalen in Nederland namelijk her populariseren van verworvenhe-
1772-1901. Den Haag 1980, pp. 35-37· den der werenschap. Aan het einde van de ril

'-  Aan artikelen die in Vragen des Tijds werden tijdschriften gloort Eigen Haard, dat door hem

gepublicecrd en over sociale kwesties handel- in 1875 op de markt werd gebracht. Ikbaseerme
den werd soms in arrikclen in Eixen Haard wat de beschrilving van deze ri idschriften be-

gerefereerd. Zo wordr in een arrikel over her creft grotendeels op de uitvocrige monografic
sparen op school dat in nr. 40 van jaargang I879 van Ensched6.

van Eigen Haard wordt afgedrukt, veelvuldig      - '   Fondsveilingen zi in veilingen van uitgaven.
verwezen naar een artikel van Kerdijk in Vragen -'  Enschedd: 'In 1848 werd door Kruseman nog
des Tijds. januari 1879 een ander werk ondernomen, dat hem welis-

"    Tad, Liberaten 6 radicalen in Nederland 1772- waar nier in letterkundige noch in werenschap-
I9OI, p. 31. peliike wereld zou doen noemen, maardar vee!,

-   Enschedd, A.C Kruseman, decl 2, p. 151. zeer veel heeft biigedragen tor bckendmaking

«   Tad, Liberalen 6 radicalen in Nederland I772- van ziln naam in de uitgeverswereld'. Zie voor
I90I. p. 31 een uitgebreide behandeling van dit tijdschrift:

"  Idem, p. 32 J.M.H.). Hemels en R. Vegt,  Her geillusrrerrde
4 '    lien eerste proeve van literaire kritiek verscheen Aidst·b # in Nederund Bron van kennis en

in het Bilblad van het oktobernummer van dc vermaak, lust voor her oog, Bibliografie, decl I:
Wetenscbappelijke Blatien m I854, een nieuw 1840_I845, Amsterdam 1993·
tildschrift dat werd uitgegeven door A.C. Kru- Milnhardt en Wichers: 'Als andere tak van
scman. In dit Bijblad maakte Huet zijn debuut onderwiis, buiten of aan de rand van her offi-
als criticus. In Eigen Haard,   i rg. 1883, PP· 95- cieleschoolstelselliggend, ontwikkelden zich in

ioo, wordt door A.W. Stellwagen een uitvocrig her tildvak 1850-1870 in sterke mate de brei- en

portret geschilderd van Conraad Busken Huet. naaischolen voor meisies. In 1853 bestonden ze
Her artikel cindigt met de volgende harrckrect: reeds in meer dan vecrtig plaaisen'. Om bet
'Wanneer zullen wii eens ophouden deze man Algemeen Volksgeluk. p. 50·

te miskennen; wanneer hem naarwaarde eereni Zic de nvec in het Frans gestelde conceprover-
Heil zij Conraad Busken Huet'. eenkoms[en uit Isso voor het op de markt

"   Busken Huct. 'W.J. van Zeggelen en S.J. van brengen van Aglaja, die door A.C. Kruscman en

den Bergh', in: Literariscbe Fantasien, nicuwe A. Gouband & CO te Parijs werden opgesteld.
recks Haarlem,1878, pp. 57-75 Universiteitsbibliotheek Lciden. LTK 1795 4

" Arnold Ising, 'Willcm Jesephus van Zeggelen: -'  Ibidem, p. 126.
in: Eigen Haard irg. 1879, pp·III-I14· -'   Ibidem, p. 209

<'  Zie over de figuur van predik:int literator C. '  A.C. Kruseman. Bouws:oflm, decl I, p. i92.
Busken Huct, Literarische Fanrasien. tweede Ibidem, p. 213·

deel, Haarlem I884 PP· 44-51. Henk te Velde, -'    Enschede, A. C Kniseman, decl 2. p. 265.
'Van grondwer tot grondwer. 06iien met "  /bidem, p. 266.
parlement, parrilenschaalvergroting, 1848-1917'. ' Ibidem, p. 306.

in·. Land van kleine jebaren, Een politicke ge- Ibidem, p. 307.

schiedenis van Nederland 1780-1990, Nijmc- ' Ibidem, p. 308.
"   Ibidem, p. 121gen t)99, pp. 114, 115 en 141-143· David Bos, /n
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4   Ibidem, P. 325· zijn wetenschappelijke en literaire neigingen.
4   Ibidem, p· 320. Subjectieve begrippen had hij war voor dat volk
m  Ibidem, p. 494. geschikt en niet geschikt moest zijn'. A. C Kru-
*-  E.H. Krelage, 'A.C. Kruseman's Zondagsblad seman, decl 11, p. 444

(t860-I86I)', in: Haerlem jaarboek I947, PP· 43- *  Ibidem, decl 2, p. 251-252

64 De fondsbocken van uitgeveri j Kruseman be-
"   Ibidem, p. 48. vin(len zich in her archicf van de Vereeniging
u  Ibidem, p. 497 ter Bevordering van de belangen des Boekhan-
·,·'   Ibidem, p· 52 dels te Amsterdam. Zie voor verdere rechnische

'     Enschedi, A C Kniseman, decl 2, p.106. gegevens van Hemels en R. Vegt, 'Het geillus-
*,  Ibidern, p. 107 treerde tijdschrift in Nederland. Bron van ken-
"  Ibidem, p. 109 nis en vermaak, lust voor her oog', Bibliografie
"   Ibidcm, p. IIL decl 1: 1840-I945, Amsterdam 1993, PP· 146-150·
"     Ibidem, p. I64.                                                                   "  Enschedd,A. C Kruseman, deel 1, p. 363, schri ift

4   Ibidem, P. 169 'Reeds vril spoedig na de oprichting werd he[
'-     Enschedd,  A. C Kruseman, deel 2, p. I71. En aanbevolendoorhethoofdbestuurvandeMaar-

verder: 'Kennis en Kunst zal in zijnen bladen schappij rot Nur van 't Algemeen als een echt

geen romantisch of lerterkundig mengelwerk Hollandsch blad, ter verspreiding van degelijke
leveren, maar mededcelingen doen omirent lectuur en ter bevordering van kunst, kennis en
Werktuigkunde, Ni iverheid en Fabriekswezen goeden smaak'.

"'   Zie de correspondentie van A.C. Kruseman inUirvindingen en toepassingen, Natuurkunde
en Natuurlijke historic, Bouwkuns[, oude en de Leidse Universiteitsbibliotheek, LTK I795,
nieuwere Beeldende kunst, Gezondheidsleer, 27' brief nr. 38.

"°   Enschede, A. C Kruseman, decl 2, pp 362-363,Staathuishoudkunde, berocmde personen, ge-
denkwaardige feiten, enz. enz., alles met een merk[ indit verbandop: 'Eigen Haard stel[ zich

menigte afbeeldingen versierd' voor re worden het Hollandsche familieblad bij
9X Volgens Enscheddishetopmerkclijkdaterzo'n uitnemendheid (...) geliik dc Gartenlaube is

groot artikel aan dit nicuwe tijdschrift wordt voor Duitschland. De Hollandsche Katholicke
gewild, 'omdar slechts hoogsr zelden, eigenlijk Illustratie telt ruim dertig duizend inreekena-

zoo gocd als nooit het Nieuwsblad zich aan ren;'DeGartenlaubc' VIER HONDERD dui-
kritick waagde'. A. C Kruseman, decl 2, p. 229. zend. Eigen Haard begeert op zijn terrein te

"    Enschede, A. C Kruseman, deel 2,  p. 230· worden wat deze beide voorbeeldenbewijzen te
I.. Enschedd citeert de prospectus van I874: 'De kunnen zi n, door vereeniging van de degeli ike

Oude Tijd is, in den vorm van boeiende ver- lectuur, fraaic kunstplaaten en goedkoopheid
poozingslectuur, onder dankbaar gebruik van En in hun prospectus uit 1877 schreven Kruse-

de mededeelingen en bijdragen door verschil- man cn Tjcenk Willink over Eigen Haard: ' Her
lende medewerkers aangebragt, gewijd aan het dod dezer uitgaaf is, aan Nederland een echt
verzamelen van (...) in den woord, van :liles Wat nationaal tifdschrift re verschaffen, geliik de
ons volksleven en volkskarakter afspiegelt, op- Gartenlaube en Daheim 'r zijn voor het nabu-
dat wij in gedachtenis en ook in eere onder ons rige Duitschland'
bewaren, wat als een erfenis ofals cen herinne- "'  PAM. Bode van Hensbroek, in zijn 'In me-
ring vanonzevaderenons dierbaarmottzijnen mortam' inher Nieuwsblad voorden Boekhandel

blijven'. A. C Kruseman, decl z, pp. 231-233· van 20 april 1894
2    Enschedd, A. C Kruseman. decl 2, pp. 26I-262. "'  Juist bi j dc uitgave van het 'Zondagsblad' had
""  Ibidem, p. 163 hil dir elenient veronachizaamd, waardoor het
-"  G. Ta.21, Liberalen 6 radicalen in Nederland blad volgens Enschedd minder aantrekkelijk

1872-IQOO, p. 31. was.

w''  Ibidem, p. 131. "    K. Koszyk, Deutsche Presse im 19 Jahrhundert.
    Enschedd formuleert hetals volgt: 'Hi j had her Gachichteder Deurschen Presse. Teil z. Berlin

Nederlandse volk, de breele klasse, die zich Is)66, pp. 279-280 merktop: 'Diesc als Familie-
naar ondcren verbreedt, beginnende bii den nblar[ geplance Zeirschrift hatte schon I861 eine
stand van geleerden, licf in al ziin schakeerin- Auflage von mehr ali Ioo 000 Exemplaren,
gen; hii had somtiids tot eigen scha, hoogst obwohl Die Gartenlaube dem Zeitgeist enspre-
zelden tot eigenschande, her leeren kcnnen in chend, nicht unpolitisch war, sondern dcutlich
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eine nationale, liberate Tendenz vertrat. Sic Dezeeerste redactionele verklaring komt uitge-
schmeichelte die kleinburgerliche Dcutschtii- breid ter sprake in deel 2 van dit proefschrift dat

melei, die sich gern vom nationalen Pathos her redactionele beleid van de redactie van
emportragen liess. Die Garrenlaube wurde zur Eigen Haard als onderwerp heeft.

Chronikder Schutzen-, Siinger- und Turnfeste, "'    Enschede, A. C Kniseman, decl 11, p. 365.

hinter denen bedeutenden wirtschaftlichen In-        w   C. Busken Huet, Littermiscbe Fantasien, Am-
teressen standen. Der Anzeigenteil der Gar- sterdam 1880, Vierdc reeks nr. 1, pp. I 94-195
renlaube gab Ihnen die n8rige Grundlage'. Op i:'  Ibidem, p· 366.
pp. 299-300 lecst men bil Koszyk: 'Neben den      w  In dit laar komt een blad onder rwee verschil-
kulturpolitischen Revenuen bluhte die Gat- lende ritels op de markt: Kroniek voor de  Positie-

tungder Familien- und Unterhaltungszeitschrif- ve Wetensfbappen en Kroniek voor de Geschie(ie-
ten vom Genre der Laube (...)'. 'Sic widmete nis van onze Dagen
sich erfolgreich der pflege deutschen Gemuts  '    J.w.  Enschedd, A. C Kruseman,  decl 2,  p. 470
und hat scit I866 durch den Abdruck der Ro- '*  Brief van A.C. Kruseman aan Frederik Muller
mane der Marlitr einen eigentumlichen man- d.d.  12  october  I870,  in: J.W.  Enschedd, A. C
chen wertvollen Bekrag zur Popularisierung Kruseman, decl 2, p. 467.
des technischen und wissenschaftlichen For[- i'     J.w. Enschedd, A. C Kniseman, decl 2, p. 470.

schritts gelcisret. Im Gefolge der Gartenlaubc :"   A.C. Kruseman, 'Toespraak bi j de opening der
entstand eine Reihe ahnlicher, iedoch nicht tentoonstelling van teekenproeven gehouden k
anndherend gleich Weir verbreireter Zeitschrif- Haarlem 1879', in: J.W. Enschedd, A. C Kruse-

ten (...)' man, deel 2, p. 470.

"    Ensche(id, A. C Kniseman, decl z. P· 357, geeft "'  Ibidem, deel 1, p. 357
aan: 'Achrereenvolgens was gedacht over 'Her
huisaltaar', 'Voor huis en hart', 'Voor stad en
land', 'Te huis en Aan den Haard' en her is wei Noten bij deel II
de aandacht waard hoe uir deze verschillende
denkbeelden blijkt, hoezeer of de Katholieke

Illustratie tot op zekere hoogre, althans in den ' Aforismen,  in:  Enschedd, A. C Kruseman, deel

beginne, een voorbeeld was'. 2, P. 475
"'  Ovink, Het aanzien van un eeuw, p. 30, citeert               'Tildschriftenwordenglobasionderverdeeldin

redacteur J.R. van der Lans van de Katholieke vaktildschriften en publicks[ij(ischriften. Toi
Illustratie: 'Voor het eigenlijke volk in den de laatste categorie behoren de in beginscl we-
ruims[en zin was er nagenoeg geen katholicke ketijks verschijnende, algemene, gallustrcerde,
lectuur voor de burgerlijke familic betaalbare familie-

(...)' . 'De Katholicke Illustratic' bracht her katho- bladen', aldus Hemels, Kerstnummer Grajiscb
lieke volk van Nederland aan her lezen en lecrde Nederland 1993, P. i
het platen zien, deed het oog en hart krijgen ' Jan Blokker, De wond'ren werden woord en

voor war belangwekkend en schoon is'. dreven verder,  Honderd jaarinfonnatie in Neder-" Ovink, Hetaanzien van un eeuw, p. 30, schriift: land 1889-I989, Deventer 1989, p. 204.

'Banning hanteerde de Katholicke Illustratic in ' Ovink, Het imnzien van un eeuw, p. 31

de eerste plaais ter opvoeding van her volksdeel ' J.M.H.J. Hemels, en R. Vcgi, Hit geillustreerde
dat hem was toevertrouwd en dat hem ook tijdschrift in Nederiand. Bron van kennis en
vertrouwde. Maar het werd ook her strijdor- vermaak, lust voor bet oog. Bibliografie, decl I:
gaan van een tot dan toe verdrukte minderheid, 1840-t945, Amsterdam 1993, PP· 146-150.
weike ging tonen wat ze waard was (...)'. 'In de «   Ibidem, p. 148.
eerste jaargangen blijkt nog geen nationaal be- Gemeente archief van de gemeente Amster-
wustzijn (...)'. 'De orientatic is uitsluitend op dam, 'personenverzameling' F. Wirkamp
Rome en de Kerk; de "vorderingen van het ' Zievoorde biografischc gegevens van Jeronimo
Katholicismus" wordengerapporteerdenvoor- de Vries respectievelilk: S. Cramer, 'Jeronimo

aanstaande katholicken afgebeeld (...)'. deVries',in: Eigen Haard, irg I902, pp. 344-350

"-   Ovink, Het aanzien van een eeuw, p. 33 en E.D. Pijzel, 'Jerommo de Vries', in: Eigen
"   Over de redactieleden afzonderlijk zal in deel 3 Haard,jrg 1915, PP 361-363. Her Doopsgezind

nadere biografischc in formatiewordengegeven Jaarboekle uit 1916 is in ziin geheel aan Jeroni-
w  ibidem, p. 357 mo de Vries gewijd. Dc redactic van Eigen
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Haard, 'Jeronimode Vries' in: Eigen Haard. irg. mer van de nieuwe Eigen Haard op 6 januari

1914, pp·I7-I8. 1900, met ali [ird 'Vijfenrwintig jaren'.
i J.H. de Vries,'De Amsterdamse Doopsgezinde Naspeuringen bij de Kamers van Koophandel

familie De Vries', Zutphen Is,Ii. (nr. I6 van de cn het Handelsarchiefin zowel Amsterdam als

60 gedrukte exemplaren) Den Haag hebben geen resultaat opgeleverd
"    S.L. Verheus, Naarstig en vroom, Doopsgezin- mer betrekking tot de vraag wic de Naamloze

den in H aar l e m 1 5 3 0 - 19 3 0, H aar t e m 1 9 9 3, P · 1 39 Vennootschap 'Her Tijdschrift Eigen Haard'
" S. Kramer, 'Jeronimo de Vries', in : Eigen bezat ofwaarhet was ondergebracht. Als de NV

Haard, irg 1902, pp.344-350. in andere handen over pat. wordt nooit duide-
"

Jer. de Vries. 'J. Craandijk'. in: Eigen Haard. lijkgemaakt aan wic. Wel is duidelijkgcworden
kg. I9npp. 376-378. dat de rcdactie mecr maten van plaats is veran-

" Ibidem, jrg. I887, P· 7 derd. Aanvankelijk werden de redactionele vcr-

w   Gemeente archiefAmsterdam 'personenverza- gaderingen te Haarlem gehouden, daarna op

meling; dossier J.H. Renne#ld. diverse kantoren te Amsterdam. Genoemd
" Idem. worden de Raadhuisstraar en later het Rokin.
' Idem. Rond 1930 wordr als redacrieadres te Haarlem
:-   De redactie van Eigen Haard, 'ln memoriam opgegeven: Ged. Oude Gracht 88. Onderzoek

Ernst Sigismund Witkamp', in: Eigen Haard, naar hergebruikof de eigenaren van de panden
jrg. I897, pp· 641-642 en 693-700· die expliciet als redactieadres in de afteveringen

"    H.J. Calkoen, 'Dr. Eliza van der Ven',in: Eigen van Ifigen Haard worden genoemd, heeft gecn
Haard, jrg 1909, pp· 531-535· resultaar opgeleverd.

w  Het reglement van deze club, opgesteld door "     Summiereinformatie overde persoon van Bern.

prof. G. Kalff bevindt zich in het Amsterdams J. veldhuis werd gcvonden in het Amster(lams

Gemeentearchief. 'personenvenameling' dos- gemeentearchief. Naspeuringen bii her Alge-
sier G. Kalff. meen Rijksarchief re Den Haag en het ministe-
Zie voor de biografische gegevens E.D. Pijzel. rie van Buitenlandsc zaken leverden gecn nade-
G. Keller jr., 'Dr. E.D. Pijzel',in: Eigen Haard. re informatie op. Zie voor biografische gege-

jrg. 1914, PP· I-2. Idem, 'Dr. E.D. Pijzel', in: vens het Amsterdams Gemeentearchief 'perso-

Eigen Haard, irg I926, p. Ioo. Gemeente Ar- nenverzameling', dossier B. J. Veldhuis.

chief Amsterdam, personen verzameling, met '- Zie voor biografische informatic over H.G.
artikelen uit verschillende bladen en tildschrif- Cannegieter het dossier 'H.G. Cannegieter' in
ten. het Nederlands Persmuseum te Amsterdam.

'   Helaas ziin de redactionele archieven verloren :'   Anoniem, 'Gerard Keller', in: Eigen Haard, irg

gegaan. Om toch een indruk te krijgen van de 1899, pp. 91-93.

wijze waarop Pi izel als hoofdredacteur werkre 19 Eigen Haard, irg I890, pp. 373-374·
w  Ibidem, p. 373leze men 'Een persoonlijke hcrinncring' van

mevrouw Ally v Baeza, die samen met Gos de       "    Idem.

Voogr het wekclijkse bijblad van Eigen Haard
"

Eigen Haard. 1875, nr. 1, pp. 1-2.

'Van Week tot Week' redigeerden. Het is een " Mijnhardi, Om bet algemeen volksgeluk, p. 4,

arrikel van 7 februari 1926, waarvan niet duide- scek met betrekking toi de doelstelling van 't

lijk is in welk blaci her is verschenen. Het artikel Nur: 'Van begin af aan heeft de maatschappij
bevindt zich in het dossier Pilzel van de 'perso- tot Nut van 't Algemeen zichzelf gezien als cen

nen verzameling' van her Gemeente Archief te instelling voor volksoniwikkeling en dat bete.
Amsterdam. kende (...) voor de ontwikkelingvan her "lagere

:'   Zic voor dc biografische gegevens van B.W.F. volk",deachtergestelden. Hetonderwiis mocst

van Ricmsdijk: W. Steenhoff, 'Bi i het afschcid in de ogen van her bestuur der Maatschappij
vanJhr. B.W.F. van Riemsdiik, in: Eigen Haard. allerccrst verbeterd worden, om verheffing van
jrg. i912. Gemeent<ArchiefAmsterdam'perso- het onwetende en in de meeste gevallen armoe-
nen verzameling', dossier BW.F. van Riemsdifk. dige volk mogelijk te maken. Naast het onder-

"   J. Vriesendorp,' Jhr. Mr. Victor de Stuers; zo wi is speelde de oprichting van uiticenbibliothe-
october 1843-1913, in: Eigen Haard irg 1913'PP. ken en het houden van Nutslezingen cen be-

660-665 langriike rol'.
" Zie voor deze informatic een bericht van de M Explicietbegint prof. dr. P.J. Veth ziln artikel in

redactie bii her verschiinen van her eerste num- Eigen Haarddear ookmee. Hij schrijft:'Ikgade

I85



mak weder opvarren, waarmede ik bi j den jaar- Eigen Haard, jrg 1877, p. 291

gang 1876 van dir tijeischrift een aanvang maak- "  Zie hiervoor respecrievelijk Eigen Haard, irg

re (...)de raak om de Iczer van Eigen Haard door I877, PP· 326,335,390,398, war be[reft het
becldenschrift bekend te maken met eenigeder Noordzee-kanaal. Voorde Spoorwegen jrg. 1876,
merkwaardigsre overbliifselen van de Javaanse P· 358, jrg. I877, P· 87, jrg. 1879, p. 252. Voor
oudheid'.AldusVeth in: Eigen Haard, irg. I879, Landaanwinst jrg. 1875 over de droogmaking
p.202. van de Zuiderzee, p. Il·ten 18oen jrg. I879, PP·

Eigen Haard, jrg. I875, nr. 1, pp. I-2. 53 en 304.

+   De Gids, november I873, PP· 310 - 403· "
Eigen Haard, I879, P. 235·

'-     Eigen Haard, irg 1875, Pp· IIB-120. "' De volgende arrikelen verschenen in Eigen

Eigen Haard,nr. 1,1875, P· 2. Ook de ritel Eigen Haard j rg 1878, 'Delftsch Aardewerk' pp. 398,

Haard suggercert cen dergelijk uitgangspunt. 406,413,428, 'De Koninklijkc grafkclder te
Tenslotte gcldt nog steeds het gezegdc 'Eigen Delft', irg. 1879, P. 56, 'De nieuwc Hollandsche
Haard is goud waard'. Waterlinie', irg. 1875, PP· 70-71, 'De Koninklij-

"   Eiken Haard, nr. I,7875, P· 2 ke Fabriek van stoom- en andere werkruigen',
40 Idem, irg. 1877, P· 388, 'Opvoedingsgestichten in Ne-

derland', jrg. 1878, PP· 438,446,460 en 'EenEigen Haard, jrg 1884, P· 61.
"

Eigen Haard, irg. 1880, p. 80. De schrijver van bezoek aan het museum van Oude Kuns[ te

her gewraakte artiket, een zekere Ennius, vcr- Haarlcm', irg. 1877, P. 251.
weerr zich regen deze kritick door middel van ,-

Eigen Haard, irg I879, PP· 30 en 38, jrg. I877.
cen ingezonden brief die op p. 108 van deze pp. 65, cn 77· Jrg. 1877, PP· 342,350,358, irg

jaargang is afgcdrukt, Gunning repliceert op p 1880, p. 5 en 16, jrg. 1877, P· 388
z04· Opmerkelijk is dat Ennius cen pseudo- "

Eigen Haard, irg 1877, pp. 100, 101, 108, 109.

niem is en dat degene die zich erachier schuil 'Wi item Barendsz. De hut en de daarin gevon-
houdt, aanneemt dat Gunning wect wic her den voorwerpen'.
berreft. In ziin repliek merkt Gunning onder „   Ibidem, irg. I878, pp. I, 13, ZI, 20 4I, 49, 61, 69
andere op dat de persoon achter het pseudo- en 77·
niem geenszins bekend is. + Ibidem, irg. 1879, PP· 142,150 en 174

4'  P. de Hoog en Melchior, TypograBe. Amster- "   Onder de tirel 'Waideck in vogelvlucht' geeft
dam z.i., PP. 7-8. G. Keller in E,Xen Haard, irg 1879, pp· 4, IB, 26,

-  Ovink, Het aanzien van een eeuw, pp IS-ZI. 41, en 45 een historisch, geografisch becld van de

"   P. de Hoog en Melchior, 7>pognfe, p. 23 plaats waar koningin Emma opgroeide en her
'"    Ovink, Het aanzien van een eruw, p. I6 geslacht waaruir zil voortkwam.
*-   P. de Hoog en Melchior, Typografie, P. 21. Ibidem, jrg. 1877, P· 244. De volgende artikelen
*R  Ovink, Het aanzien van een eeuw. P. IS werden gepubliceerd: 'De rentoonstelling van
'«   In Erken Haard, laargang I880, p. 264 en jaar- Kunst, [oegepast op nilverheid te Amsterdam',

gang 1881, p. 54 worden door Jo de Vries artike- irg. I880: 'De tentoonstelling Kuns[voorwer-
len gewijd aan het drukproces, de illustratic- penuitedelemeralen', gehouden re Amsterdam
rechnieken, her binden van boeken en het vcr- in 1880; irg. 1887: 'De ln[ernationale Tuin-
werken van foto's bii publicaties. bouwtentoonstelling re Ams[erdam Van 12 April

"    In Eigen Haard, irg t879, P. 119, verschiint een rot 2 Mei I877
portret van Habieb Abdoel Rachman de Shaba- Eigen Haard, irg 1880, p. 232, irg. 1876, p. 251,

dar en dc Raja van Gighen. jrg. 1878, pp. 292,304,310 370, en 371.
"     Deartikelenover P.C. Hooftzijnverschenenin       "    Ibidem, irg. I878, p. 244

Eigen Haard, irg 188t, pp. 94, 96-97, Iol Eigen Haard. irg. 1875, PP' 3I6,325·

"'  In: Eigen Haard, jrg. I885, PP· I, 17, 30,4I, 53109,113-II4 en 131

"   Over de volgen(le personen verschencn artike- verschi inen artikelen als 'Schetsen en schets cs
len: Gerard Dou, Eigen Haard, irg 1878. p. 64 uit ons Indisch Familieleven' door Annie Foo-

en irg. 1880, p. 344; Isaiic van Ostade, jrg. 1878, re; 'Indische kinderen' door H. de Veer, pp. 563
p. 321 en jrg. 1880, p. 492; P. P. Rubens, jrg. 1877, en 573; 'Mak Saridia. Een Indisch verhaal' door
pp. 278,283 en irg. I88,, p. 12. J. Ruysdacl, irg J.B. Meerkerk, ibidcm, p. 461; 'Schetsen uit
1875, P' 76 en jrg. I877, p· 196; B. de Spinoza, irg Insulinde' door P.J. Veth, ibidem pp. 176,226,
1877, p. 60 en jrg. 1880, p. 367 en ten slotte J.J 184· 348,441,602; 'Makassar over Maros naar
Cremer, jrg. 1876, p. 128 en jrg. 1880, p. 253. Bantimocroeng' door H.W. Bosman, ibidem
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M4pp. Iz, zo; 'lets over her logies der [roepen op Dcze vervolgverhalcn worden op de volgende
Java' [auteur is niet gegeven] p. 69; 'Reisherin- pagina's in E en Haardgepubliceerd: 'Sprook-

neringen uit den Maleischen archipel' door jes in 'Eigen Haard, irg. 1878, pp. 10 , 121, 278,

Gustav Pauli, ibidem p. 365· 286 en 350, idem, jrg. 1879, PP· 95,107,348,360,

'- P.J. Veth, 'De Moskec van Indrapoeri', in: 483, alsmede idem jrg. 1880 . P· 493 en irg. I881

Eigen Haard, jrs. I879, P· 374 PP  997 en 409;'Herinneringenvancengenees-

"  Een uitvoerig artikel word[ gewijd aan 'Her heer' idem, irg. 1879, P· 495 en jrg. I880 p. I27.
centraal bureau der Nederlandsche Bell Telep-             'Uit ons Indisch familieleven', idem jrg. t877,
hoonmaaischappil te Amsterdam' in Eigen pp. 181, 305, 36I en 369, idem, jrg. 1879, PP·57,

Haard, jrg 1881, p. 251. Her gecft een goed 65,73,85, idem, jrg. I880, pp. 384 en 395 en

inzichr in de verhoudingen van die dagen. Zo idem, irg. 1881, pp. 28I, 289. 'Kers[vertel|ingen',

staar er: 'Deze maaischappij, welke reeds om- jrg. 1879, PP· 503,5II en idem irg. 1881, p. 461

strecks vijfhonderd geabonneerden teli, heeft v'    Recentie in 'De Amsterdammer' van 8 banuari

den zolder van her Societeirsgebouw"de Grote I883·
.'

Club",gelegen op den hock van den Dam en de Dcafmctingenvan Eigen Haardbedragen idem

Kalverstraat, rot cen[raal bureau ingericht en 3Ix 23 cm. Her blad is gedruk[bi i Joh. Enschedd

daar de verschillende toestellen, zooals wissel- en zonen re Haarlem. De uitgever is H.D.
borden, telephonen en dergelijke opgesreld' Tjeenk Willink en de redactie wordi gevormd

" Eigen Haard. irg. 1879, P· 510. door H. de Veer, dr. E. van der Ven en Ch.
-  Ibidem, irg. 188I, p. 460. Rochussen. Een kolom reit gemiddeld 68 regels

-'  Ibidem, p. 116. tekst en is 8,5 cm breed. Zie voor de verder

-' Buys Ballot: 'Weersgesteldheid in december technische gegevens: J.M.H.J. Hemels, en R.

I879'. In: Eigen Haard, irg I880, p. 70; 'De Vegt, Het geillustreerde tijdscbrift in Nederland.

waarschijnlijkheid der Wdrsvoorspellingen Bron van kennis en vennaak, lust voor bet oog,

getO<ESt'' Eigen Haard, irg. 478, P. 492 Bibliografie Deel I: I 840-Is'45, Amsterdam I993,

-'    Ibidem, jrg. 1881, p. 335·'Mereorologie in de,le PP. 146-150.

eeuw', door mr. Philarchaios. *-   De kolommen van de genoemde artikelen be-
-,  Ibidem, p. 258 vatten ongeveer 68 regels tekst, wanneer er geen
-'

Eigen Haard, jrg 1880, p. 66. illustraties in zijn verwerkt. Voor de rubrick

-'     Ibidem,  p.  70.  OP  P·  Io8  van  faargang 1880, 'Verscheidenhcid' geldtdatdekolommen,van-

bespreekt Buys Ballot in maart de weersgesteld- wege ecn kleiner lettercorps 86 regels kunnen
heid van januari I880. Hi j vervolgr zijn artike- bevatten, wanneer her doorlopende tekst be-

lenseric door in dat j:tar dc weerssituatic maan- treft en er geen illustraties ziln opgenomen. Dir
delijks op de voer re volgen en te bespreken. betekent dat in deze bijdragen meer informatic
Eigen Haard, irg. I880, p. I64. kan worden verstrekr dan in artikclen die zijn

-  Ibidem, p. 372. opgenomen onder andere rubricken.
»'  Ibi(tem, p. 286.

14'15, 52

Debedoeldenummerszijn: 5, 8,13,14,20.12,23,
*"

E:gen Haard. irg. I88I, p. 320.

I                                                                                                                   .Ibidem, irg. 1881, p. 412. Eenzelfde situarie doer Eigen Haard. I881, p. 493·

zich biivoorbeeld ook voor bii de ontwikkcling '"'    In E en Haard, jrg. I881 verschi inen artikelen

van remsystemen bii spoorwagons. In: Eigen over respectievelijk het cindel van Antwerpen
Haard 1878, P· 447 en 1881, p. 471, worden de op p. 600; cen artikel over Curagao en Panama

nieuwstc technische ontwikkelingen op het ge- op p.168; een artikel over Goerbersdorf in Sile-
bied van remsystemen uit de doeken gedaan. In zic; over een herstellingsoord voor borstli iders
Eigen Haard, irg I883, P· 92, staar een artikel op p. 222; een arrikel over de ecme Nederlan-

over spoonverknligen met als titel van 'Rem- ders in Japan op p. 148 en een drieral arrikelen
toestel met samengeperste luchi naar her stelsel over Nederlands-Indie teweten 'Kali-Sendjoio'

van Wenger'. (De badplaats) nabil Salatiga, door D. Harting
"

Eigen Haard, irg 1880, pp. 190,202 en 210. Pnz. op p. 446; Korta-Radja' (De mesdlid Raia

» Titels van bijdragen in deze Sinterklaasrecks te) door E.B. Kielstra; majoor der genie van het

zi in: 'Mijn cerste Indische Sinterklaas; 'Sint- Ned. Ind. legerop p. i20en 'Nedcrlands-Indie'
Nicolaasin Belgie' en 'Een Sinterklaasviering Ie door Pietro op respectievelijk pp. 559,568 en
Ncw York'. Eigen Haard. irg 1880, respectieve- 578.

8k pp. 479,482 en 482 "    De artikelen ziln gepubliceerd in Eigen Haard.
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jrg. I882, op pp. 126, 139, 237, 272, 362 en 482. VoorOorlogsdocumentatie(Niod) Amsterdam.
":    Eigen Haard, jrg. 1882, p. 581.                                  "-   Vos, Niet voor publicatie, p. 298.
"   Deze artikelen verschcnen in Eigen Haard jrg. "'  Idem, p. 298.

1882 , oP PP· 456.469, 478,491, 502, 521, 532 en
w Ibidem, p. 299

544 "°  Ibidem, p. 300.
-  Ibidem, p· 469 "'  Ibidem, p. 302.
«'   De artikelen verschcnen in Eigen Haard, irg. ' Ibidem, p. 302

I882 op respectievelijk pp. 160, 248, 286 , 345,          m Zie hiervoor de paragraaf over de bladformulc
580 en 592 in de periode van I939 tot en met 1941.

96 Eigen Haard, jrg I88z, p. IB Brief van de N.V. Electrische Drukkeril en9-   tbidem, p. 248 Uitgeversmaatschappij " DcArlas" aan de Com-
98

H. Bau(let, 'De mast van alledingen', in: Inter- missic voor de Persreorganisatie, 16 oktober
mediair, jaargang 24,7-19 februari 1988, pp. 47- I94I. Niod Amsterdam.
53, hier p. 47 ':'    Brief van de uirgeversmaatschappij  'Dc Atlas'

"   Eigen Haard, irg. 1882, p. 624. aan de Provinciale en Periodicke Pers van 6
'=  Ibidem, jrg. 1886, pp. 400,4I3.426 en 438 december 19•*I Niod Amsterdam.
""    Deze portretten verschencn in Eigen Haard, irg

1892, p. I39 en p. 395·
'02

Monroeleerhect het grondbeginsel van de bui-
tentandse politick van de Vercnigde Staten van
Amcrika, geformulcerd in de boodschap van z
december I823 van president Monroe aan het
Amerikaanse Congres. Amerika streefde geen

belangen na in Europa en derhalve verlangde
men dat Europa niet tussenbeide zou komen in
aangelgenheden tussen Amerikaanse staten.

.., Jeronimo de Vries, 'Fin de sibcle'. 'Nieuwjaars-
gedachten', in: Eigen Hadd, jrg. 1891, pp. 6-9.

*  Ibidem, pp. 558-560.
.'

Eigen Haard, irg 1906, pp. 102406 en 116-IIB.

'Vddr honderd jaren Bi j her eeuwgeti ide van
den dood van den Stichter van 't Nur'.

106 H.W.J.M. Keuls, 'De Nicuwe muziek', in: Ei-
gen Haard, irg 1918, pp. 125-226.

.- Hendrik Gerrit Cannegieter, 1-7 september I880
18 maart 1966, een poging tot biografie door
Joost Cannegieter. Enschede, Ilseptember K980,
p. w

a    H.G. Cannegicter, 'Redactionele bespiegcling',
in: Eigen Haard nr. 51. jrg I92I.

109 'Journalisten-Congres' in: Nieuwe Rotterdam-
sche Courant, 17 okrober I920.
Kuns[', in: Dagblad VOOT Gou,la. 14 november

1921.

"'   Joost Cannegierer, Hendrik Gerrit Cannegieter.
1 De Redactic van Eigen Haard, in: Eigen Haard,

jrg· 48, p. 2,1 ianuari I 922.

"'  R. Vos, Met voorpublicatie, De legale Neder-
landsc pers tiidens de bezerting, Amsterdam,

t988, p. 293·
4  Ibidem, p. 293
'"  Ibidem, p. 293
1,

Regeling van het Papierverbruik voor Nieuws-
bladen en Tijdschriften. Nederlands Instiniut
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Zusammenfassung

Die Untersuchungen in dieser Dissertation befassen sich mit der illustrierten
Zeitschrift 'Eigen Haard'mit der der Verleger A.C. Kruseman das Wissen uber
Kultur und Wissenschaft dem grossen Publikum vermitteln wollte. Die erste
Auflageerschien am I. Januar 475 und wurdeim Oktober I941, infolge der Pres-

sereorganisation durch die deutsche Besatzung, eingestellt. ' Eigen  Haard' nahrn
im Neunzehn. Jahrhundert unter den Zeitschriften eine herausragende Stel-
lung ein. Als Vorbilder galten seinerzeit die in Leipzig erschienene Illustrierte
'Die Gartenlaube' sowie 'De Katbolieke Illustratie'. Letztere richtete sich seit
ihrem Erscheinen im Jahre I859 hauptsachlich an die sich emanzipierende nie-
derliindisch-katholische Bev8lkerung.

Kruseman war nur drei Jahre Herausgeber des '
Eigen Haard' und es kann

deshalb als Schlussruck seiner Laufbahn als Verleger betrachtet werden. In I878
ubertrug er den Verlag seinem Partner dr. H.D. Tjeenk Willink. Was bewog

Kruseman, den erfolgreichen Verleger, sich am Ende seiner Karriere in ein neues

Abenteuer zu sttirzen  Er war doch bisher so erfolgreich mit den Veruffent-

lichungen von Buchern und Zeitschriften.
Im ersten Teil befassen wir uns mit den Grundgedanken und Motiven des

Verlegers. Wir betrachten die von ihm vertretenen gesellschaftlichen, politi-
schen und theologischen Ansichten. Wir werden versuchen darzustellen, dass
nach seinen Vorstellungen die Menschen Bildung und Wissen erwerben k8n-

nen indem sie sich als Individuum selbstundig und forschend zeigen. Ausbil-

dung und Lekture sind die Werkzeuge die dem Individuum helfen seine gesell-
schaftliche, vor allem aber seine intelektuelle Stellung zu verbessern. Kruse-
man's Verlag will dieses Instrumentarium anbieten.

Kruseman unterhielt starke pers8nliche Beziehungen zu seinen Zeitgenossen
die wegweisende Meinungen oder Beitr ge zu literarischen, gesellschaftlichen,
politischen, theologischen und wissentschaftlichen Themen lieferten. Grossen

Wert legte er aber auch aufseine Kontakte zu den gesellschaftlichen Institutio-
nen.

Eine wichtige Rolle spielte er in der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
(Gesellscha# zum Allgemeinwobl). Es war vor allem diese Gesellschaftdiees ihm
ermuglichte ein weitverzweigtes Netzwerk aufzubauen aus dem er Autoren fur
seinen Buchverlag rekrutieren, aber auch Redakteure fur seine Zeitschriften

engagieren konnte.
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Im zweiten Teil dieser Dissertation wird der konzeptionelle Aspekt der Zeit-
schrift beleuchtet.

Wirtschaftlichkeit und Erfolg einer Zeitschrift ist seit jeher von dem Bild ab
hiingig das sich die Redaktion uber seine Leserschaft macht oder machte. Steht
dieses Kriterium, zum beispiel durch Verlust der redaktionellen Archive nicht
mehr zur Verfugung, so kann es doch noch an Hand des Konzeptes der Zeit-
schrift ermittelt werden. Das Konzept wurde ja durch die Redakteure selbst
entwickelt und dann in ihrer Zeitschrift realisiert. Es gilt dabei festzustellen
welches Konzept die Redakteure anwandten um ihre Botschaft den Lesern
anzubieten. Bei einer derartigen Untersuchung bildet das publizierte Material
den eigentlichen Ausgangspunkt.

Aus der Anzahl der Artikel per Rubrik k8nnen Ruckschllisse uber die Rele-
vanz der einzelnen Rubriken sowie uber die Ansichten der Redaktion oder des
Herausgebers gezogen werden. Bei der Untersuchung uber 'E<Zen Haard'wurde
davon ausgegangen, dass jemandfur das Erscheinen des Blattes, also der He-
rausgeber, und jemand fur den Inhalt, also die Redaktion verantwortlich war.
Beide Zustandigkeitsbereiche werden im einzelnen behandelt. Die Zielsetzun-
gen des Verlegers Kruseman mit seiner Zeitschrift waren far die Redaktion des
' Eigen Haard'An\ass eine Absichtserkl rung zu formulieren, aufderen Grund-
lage das Konzept verwirklicht wurde.

Das Konzept besteht aus den proporzionellen Verhfiltnissen von Rubriken,
Artikeln und Themen eines vertsffentlichten Jahrgangs. Die redaktionellen
Ziele zeigen sich im Konzept.Der Geschichte von 'Eigen Haard'kann in perio-
dische Abschnitte eingeteilt werden in welchen Veranderungen in der Redak-
tion oder beim Herausgebers auftraten. Ausserdem ist es wichrig herauszufin-
den, welche Grlinde fur den Verleger Kruseman ausschlaggebend waren den'
Eigen Haard' auf den Markt zu bringen. 'Mutatis mutandis', das hatte auch

seine Gultigkeit fur die redaktionellen Mitarbeiter in den verschiedenen redak-
tionellen Perioden. Diese Hintergrundinformationen uber die redaktionellen
Mitarbeiter in Kombination mit dem Inhaltsverzeichnis kann einen Aufschluss
Liber die redaktionellen Zielsetzungen und das Konzept geben. An Hand einer
Quantifizierung der erschienenen Artikel ist es auch misglich das Konzept gra-
fisch darzustellen
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