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IN MEMORIAM JACOBUS GEORGE ROBBERS.

D

illustratief — hetgeen immers nog iets méér beteekent dan louter
„versierend", hetgeen den indruk van het geschrevene behoort te versterken, en vooral niét: er afbreuk aan te doen. Daarbij kwam dat de
moderne nederlandsche litteratuur gewoonlijk niet om verluchting vraagt.
Dit begreep mijn vader en hij richtte zich ernaar, maar het speet hem.
Hij voelde zooveel voor de teekenkunst, de illustratieve in het bizonder;
hij voelde ook voor de schilders en teekenaars, met wie Elseviers hem in
aanraking bracht. De omgang met dezen was voor hem een der aangenaamste, animeerendste kanten van het veelzijdig vak der uitgeverij.
Jacobus George Robbers werd den 26en Mei 1838 te Rotterdam geboren.
Toen hij zestien jaar was, stuurde zijn vader er hem op uit om een kantoor
te zoeken. Advertenties waren destijds nog niet zoozeer in zwang; men
liep eenvoudig de kantoren af om te vragen of er niet een jongste bediende
gebruikt kon worden. Robbers slaagde bij een expediteursfirma en bleef
eenige jaren in dat vak. Slechts door toeval kwam hij in den boekhandel,
maar weldra begreep hij, dat dit een werkkring was, zooals hij er zich een
wenschte, en waarbij al zijn eigenschappen hem te pas zouden komen.
Op 6 September i860 — volgens de toenmalige wet nog niet meerderjarig dus; hij kreeg „handlichting" — begon hij eigen zaken, geheel alleen,
i n . . . . een achterkamer aan de Rotterdamsche Hoofdsteeg. Die zaken
bestonden voorloopig in het importeeren van engelsche boeken en tijdschriften. Eerst een tiental jaren later verschenen zijn eerste uitgaven.
Een boekje over „De Cholera en hare bakermat", dat bijna geen koopers
vond, was het allereerste. Er is heel wat gevolgd. Prentenboeken, jongensboeken, waar onder die van Jules Verne (nog altijd bij „Elsevier" uitgegeven) en van J. Hendrik van Balen, Wood's Onbeschaafde Volken,
een groot kwarto boek in vijf deelen, overvloedig geïllustreerd, over de
schoonheid van Europa, met tekst van Gerard Keller. In '80 stichtte
Robbers met vier van zijn vrienden: J. H. de Groot, Gualtherus Kolff,
K. H. Schadd en G. L. Funke, de Uitgevers-Maatschappij, die hem in
staat zou stellen zich als uitgever breed te ontwikkelen, de groote dingen
te doen die hem voorz weef den In verband daarmede verplaatste hij zijn
zaken, in '87, naar Amsterdam.
En wat hij zich had voorgenomen, dat heeft hij gedaan. Een groote
geïllustreerde Encyclopaedie, vele geïllustreerde boeken over Nederlandsch
Indië, over beeldende kunst en hare geschiedenis, over litteratuur en
populaire wetenschap — illustratie hield zijn sterke voorliefde — getuigen
ervan. Max Rooses o.a. deed zijn uitnemende werken over Rubens en
Jordaens, en zijn „Oude Hollandsche en Vlaamsche Meesters in den
Louvre en de National Gallery" bij zijn vriend Robbers verschijnen. Onder
toezicht van Max Rooses ook verschenen de vijf groot-kwarto deelen,

