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was er ten behoeve van het maandschrift veel
in Parijs te doen. Toen ik in 1890 eenige
maanden in die wereldstad doorbracht —
als leerling bij een boekhandelaar — kreeg
ik telkens opdrachten van mijn vader om
met allerlei artiesten over het werk te gaan
praten.. . . Het waren mijn eerste schreden
in de kunstenaarswereld; mijn nieuwsgierig-
heid naar de Parijsche „bohème" werd er
eenigszins door bevredigd....

De nederlandsche uitgever die een onder-
neming als Else-
viers begint, weet
wel ongeveer ze-
ker, er in de eer-
ste tien of twaalf
jaren geen winst
mee te zullen be-
halen; hij moet
dan ook wel zeer
volhardend zijn
en een sterk ver-
trouwen bezitten
in het eindelijk
succes van zijn
denkbeeld en zijn
onverdrotcn ar-
beid. Het geval
Elseviers was
daarenboven een
in sommig op-
zicht zeer bizon-
dcr geval. Mijn
vader, voortva-
rend en ongedul-
dig-energiek als
hij altijd is geweest, verwende zijn redacteurs
in den beginne door het meeste werk van hen
over te nemen. Verreweg de meeste „ideeën"
voor het maandschrift kwamen van hem. Hij
was het die de illustrators bezocht en de
schilders, over wier werk hij voor Elseviers
artikelen verlangde. Ofschoon nooit als
zoodanig in den titel genoemd, Irad hij
feitelijk op als hoofdredacteur en presideerde
dan ook de maandelijksrhe redactie-ver-
gaderingen, die ten zijnen huize gehouden

„Xu trots ik den Kon

werden. Een zeer curieuse manier van wer-
ken ontstond, zooals men zich die tegen-
woordig niet meer zou kunnen voorstellen.
Maar deze tijden waren nog zoo anders!
Deels vormelijker en deels gemoedelijker.
Ik zie de heeren nog binnenkomen voor de
vergadering. Ten Brink, zwierig, gul en
geurend als steeds, de blauwe moesjesdas
flapperend onder de frisch geschoren kin en de
vliegerig witte bakkebaarden. En naast hem,
gewoonlijk een ietwat, spottenden glimlach om

de dunne lippen,
Schimmel, toen
al een oude man,
dragende even-
wel, omdat hij
daar nu eenmaal
zoo aan gewoon
was, een glim-
mende zwarte
pruik. Welk een
gebeurtenis, toen
dit alom bekend
hoofd-bekleedsel
plotseling door
een zilvergrijze
en vrij wat krul-
ligcr haardos
bleek vervangen!
Ten Brink's ar-
men schoten de
lucht in, toen hij
zijn ouden vriend
ontmoette: „Alle-
machtig, Schim-
mel, wat ben je

jong geworden!'' De aldus aangesprokene
was er een weinig verlegen mee. . . . Inder-
daad, men moge over de artistieke prestaties
dier heeren oordeelen zooals men wil — ik
schat ze geenszins gering! — toegegeven dient,
dat in hun levensopvatting voor het vol-
gende geslacht iets benijdenswaardigs lag . . . .

Intusschen had Elseviers in die eerste
jaren wat men vulgariter „een harden dob-
ber'' noemt. In zeker opzicht scheen de
periode, waarin de vestiging viel, voor het

ick i;i selfsden Kaiser aan sain Hof met main Banquet."
(Uit Brceroo's „Spaansche Brabander'')
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