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Elsevier in Rotterdam Grote Winkler Prins

Op 27 oktober 1945 verscheen het eerste nummer van Elseviers Weekblad, dat 
direct enorm aansloeg bij een naar lering en vermaak hunkerend publiek. Al 60 
jaar houdt het blad inmiddels burgerlijke waarden hoog. Ondanks ruzies, ‘herrie 
om Ferry’ (Hoogendijk), paleisrevoluties en mislukte hervormingspogingen.

HOE ELSEVIER IN 60 JAAR HET SUCCESVOLSTE OPINIEBLAD VAN NEDERLAND 
WERD. EEN ONBEVANGEN TERUGBLIK OP EEN BEWOGEN VERLEDEN

Meer 
dan 
een 
weekblad

GESCHIEDENIS

14-3-1880
Jacobus George Robbers (1838-1925) 
begint in zijn geboortestad Rotterdam 
Uitgevers-Maatschappij Elsevier N.V. De 
naam is ontleend aan het zeventiende-
eeuwse uitgeefhuis Elzevier

1881
Elsevier verwerft de Winkler Prins 
Encyclopedie
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Elsevier in Amsterdam
J.P. Klautz 

V erliefdheid kan een loopbaan ingrij-
pend beïnvloeden. Als hij op een avond 
in 1928 in Amsterdam op de tram staat 

te wachten, ziet de romanticus Teddy Klautz 
een jongedame die hem in vuur en vlam zet. 
Het is, zo zal hij in zijn me-
moires schrijven, het mooi-
ste meisje van de wereld, het 
‘meisje dat je nooit vergeet’. 

Met zijn gebruikelijke doortastendheid be-
sluit Klautz deze Anneke het hof te maken, 
wat haar meer bevalt dan haar pappa. De be-
oogde schoonvader toont zich vooral ont-
stemd als hij verneemt dat de vrijer van zijn 
dochter bij De Telegraaf werkt. ‘Wat, journa-
list? Een krantenman? Nooit zal een journa-

list hier over de 
drempel komen. 
Journalisten, dat is 
tuig!’ 

Het is deze uitgesproken visie op de 
kwaliteit van het journaille die Klautz 
doet uitkijken naar een andere werk-
kring. Misschien zal een huwelijk dich-

terbij komen als hij een vak beoefent met 
meer allure en status dan de geminachte jour-
nalistiek. Bijvoorbeeld het ambacht van uit-
gever. Daarom reageert hij op een advertentie 
in het Handelsblad, waarin de N.V. Uitge-
versmaatschappij Elsevier meldt op zoek te 
zijn naar een secretaris der directie. De solli-
citatiebrief getuigt van enige zelfverzekerd-
heid, om niet te zeggen zelfingenomenheid: 
‘Het opsommen van mijn kwaliteiten zou in 
strijd zijn met uw eis van bescheidenheid, 
maar het uitgeversvak trekt mij zeer aan en ik 
meen daarin wel iets te bieden te hebben. 
Wanneer echter de vacante functie niet spoe-
dig uitzicht biedt op een directieplaats, ver-
zoek ik u deze brief als ongeschreven te be-
schouwen.’

Het is, zo geeft Klautz later toe, een 
ongelooflijk verwaand briefje. Maar bij 
Elsevier kunnen ze deze verwaandheid 
wel waarderen. De ambitieuze jongeman 

Gerry van der List

1887
De uitgeverij verhuist naar Amster-
dam

1891
In januari verschijnt het eerste 
nummer van Elsevier’s Geïllu-
streerd Maandschrift (EGM)

1905
Robbers’ zoon Herman (1868-
1937) komt in de leiding van EGM

1928
J.P. (Ted) Klautz (1904-
1990) treedt in dienst van 
Elsevier als directiesecretaris 
om in 1931 directeur te wor-
den

1940
Nieuwe naam voor EGM: 
Elsevier’s Maandschrift
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Elsevier’s Maandschrift

Bestseller 
Hollands Glorie

Gefingeerd portret van Daniel Elzevier (1638-1681) uit 
Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift

treedt in dienst bij de uitgeverij, die tot zijn 
schrik gebukt blijkt te gaan onder enorme 
schulden. Het bedrijf, dat wordt geleid door 
de familie Robbers, maakt een ingeslapen en 
amateuristische indruk. Maar Klautz, die al 
snel de leiding in handen krijgt, pakt de zaken 
voortvarend aan. Onder meer door in de jaren 
dertig de stroom Engelstalige wetenschappe-
lijke uitgaven op gang te brengen waarmee 
Elsevier later als multinational faam zal 
oogsten. En door zijn bemoeienis met twee 
uitgaven die de uitgeverij de oorlog doorhel-
pen. Hij stimuleert Jan de Hartog tot het 
schrijven van de bestseller Hollands Glorie
en neemt het initiatief tot een nieuwe editie 
van het levenswerk van de Friese predikant 
Antony Winkler Prins. De populariteit van de 
grote Winkler Prins encyclopedie leert Klautz 
dat het verspreiden van kennis commercieel 
interessant kan zijn.

Fraaie illustraties
In het begin van de oorlog smeedt Klautz een 
vriendschap met Henk Lunshof, een kleur-
rijke redacteur van De Telegraaf. Zij vinden 
elkaar in het idee samen een weekblad op te 
richten. Lunshof denkt precies te weten waar-
aan behoefte bestaat: ‘De lezers verlangen 
dat wanneer de krant in hun bus valt een man 
binnentreedt en geen bezadigde dame. Zij 
verlangen van hun orgaan dat het op eerlijke 
wijze positie kiest, los van belangengroepen. 
En zij verlangen dat het geen blad voor de 
mond neemt. Al te veel heeft op de vooroor-
logsche Nederlandsche pers het stempel van 
neutralistische kleurloosheid gelegen. De 
Nederlanders verwarren vervelendheid met 
ernst. Het nieuwe orgaan moet frisch zijn, 
moed aan den dag leggen, want in het nieuwe 
Nederland zal moed nodig zijn, om de waan 
van de dag het hoofd te bieden.’

Mr. G.B.J. Hiltermann krijgt de taak een 
opzet te maken voor de nieuwe uitgave. 
Klautz weet de geleerde en organisatorisch 
vaardige jurist over te halen om zijn positie 
bij De Telegraaf op te geven voor een betrek-
king bij Elsevier. Hij krijgt de leiding over de 
Winkler Prins en zet in een notitie van vijf-
tien bladzijden zijn gedachten uiteen over de 
vorm en de inhoud van het op te richten tijd-
schrift. In Nederland, zo betoogt Hiltermann, 
lijkt ruimte te zijn voor het stijlvolle opinie-

DECEMBER 1940
Laatste nummer Elsevier’s Maandschrift verschijnt. Stopzetting in 
verband met Duitse bezetting (1940-1945)

1940
Elsevier publi-
ceert de roman 
Hollands Glorie
van Jan de Hartog 
(1914-2002).
Binnen twee jaar 
verschijnen 
17 herdrukken

1941
Eerste contact tussen Klautz en de 
latere hoofdredacteur van Elseviers 
Weekblad (EW) H.A. (Henk) Luns-
hof (1904-1978)

1942
Lunshof neemt ontslag bij De Tele-
graaf en wordt directeur van uitge-
verij Elsevier. Eerste redactieverga-
dering EW in café Bosvijver in 
Soestduinen

D e N.V. Uitgeversmaat-
schappij Elsevier, die op 

4 maart 1880 in Rotterdam 
wordt opgericht, is genoemd 
naar een befaamd uitgevers-
huis uit de zeventiende eeuw. 
Stamvader van de legendari-
sche dynastie is Lodewijk El-
zevier (1547-1617), een ka-
tholieke boekbinderszoon uit 
Leuven. Hij gaat in de leer bij 
de beroemde drukker Chris-
toffel Platijn in Antwerpen. 
Na zijn bekering tot het pro-
testantisme voelt hij zich ge-
dwongen te vluchten voor het 
onverdraagzame katholieke 
bewind en vestigt hij zich in 
1580, in navolging van Pla-
tijn, in Leiden, waar hij aan 
het Rapenburg een boekhan-
del begint.

Ondanks de hevige con-
currentie weet Elzevier door 
zijn vindingrijkheid en ge-
zonde commerciële instelling 
van zijn boekhandel en druk-
kerij de grootste van Leiden 
te maken. Zijn zoons houden 
de familienaam hoog. De El-
zeviers worden de belangrijk-
ste boekverkopers van Europa, die met zo’n 
1.600 fraaie uitgaven in de Gouden Eeuw 
een gouden reputatie verwerven. 

Na drie generaties gaat het mis. De jurist 
Abraham Elzevier, die in 1681 het roer over-
neemt, heeft weinig hart voor het vak. De 
naam van de Elzeviers verliest aan glans, de 
klachten over slecht papier, versleten letters 
en hoge prijzen nemen toe, klanten lopen 
weg. Als Abraham op 13 juli 1712 overlijdt, 

Een legendarisch uitgevershuis
De familie Elzevier 
had grote reputatie

houdt de dynastie op te bestaan.
Wat heeft de N.V. Uitgeversmaatschap-

pij Elsevier nu te maken met het befaamde 
uitgevershuis uit de zeventiende eeuw? Ei-
genlijk niets, zo moet het antwoord luiden. 
De naam is vooral een eerbetoon aan de dy-
nastie, ook al wordt dit vermoedelijk mede 
ingegeven door de hoop enigszins te profi-
teren van de reputatie van de beroemde 
voorganger. 

DYNASTIE
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H.A. Lunshof

Het eerste nummer

Oude man, boom en wijnrank komen steeds 
terug in geschiedenis van Elzevier/Elsevier

1944
Mr. G.B.J. Hiltermann (1914-2000) schrijft notitie 
‘Elsevier’s Weekblad. Journalistiektechnische opzet’

27-10-1945
Eerste nummer Elseviers Weekblad verschijnt in een 
omvang van 16 pagina’s op krantenformaat en met 
een oplage van 40.000 exemplaren. Colofon meldt: 
‘Elseviers Weekblad is een onafhankelijk tijdschrift,
dat een voortzetting is van Elseviers Maandblad’ (be-
doeld wordt: Maandschrift). Lunshof is hoofdredac-
teur, Klautz uitgever 

SPREUK

D e huidige hoofdredacteur van Elsevier, Arendo Joustra, heeft 
een duidelijke afkeer van vreemde termen in zijn blad. Toch 

heeft hij boven zijn wekelijkse beschouwing voorin een Latijnse 
uitdrukking gezet: non solus. Het is een motto met een lange ge-
schiedenis. De spreuk staat namelijk al afgedrukt bij de tekening 
van de boom en wijnrank die de familie Elzevier in de zeven-
tiende eeuw als haar logo gebruikte.

Non solus betekent: niet alleen. Met deze twee woorden wil-
den de Elzeviers aangeven dat drukken en uitgeven bij uitstek 
teamwerk is. In zijn kolom heeft Joustra uitgelegd dat dit tegen-
woordig ook geldt voor de redactie van Elsevier. ‘Die kan het 
blad niet maken zonder drukkers, bezorgers, adverteerders en 
bovenal: lezers. Niet alleen dus.’

Non solus
Hoofdredactioneel motto heeft 
lange geschiedenis

D oor het uitsterven van de Elzevier-fami-
lie en de ondergang van hun bedrijf is 

de naam Elsevier onbeschermd gebleven. 
De familie Robbers, die de uitgeversmaatschappij Elsevier in 
1880 opricht, maakt daar dankbaar gebruik van. De Elzeviers 
verliezen in de loop van de zeventiende eeuw aan inventiviteit en 
kracht. Als Abraham Elzevier in 1712 sterft, is er niemand om de 
fakkel over te nemen.

De nieuwe uitgeversmaatschappij pikt ook het logo van de 
Elzeviers in. Het gaat hier om de afbeelding die Isaac Elzevier, 
de kleinzoon van stamvader Lodewijk, begin zeventiende eeuw 
heeft bedacht: een oude, wijze man die naast een boom staat en 
naar een druiventros aan een wingerd grijpt die de boom om-
rankt. Boom en wijnstok zijn de symbolen van vruchtbaarheid, 
maar ook van samenwerking. Het is een beeld dat de schrijvers 
uit de klassieke oudheid al gebruikten. 

De tekening keert, in allerlei varianten, terug in diverse uitga-
ven van Elsevier, zoals in Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift. 
De eerste decennia van het bestaan van het tijdschrift maakt zij 
ook deel uit van het logo van Elseviers Weekblad. In het huidige 
Elsevier heeft het beeld, gemoderniseerd door illustrator Kay 
Coenen, een plaatsje gevonden boven in het colofon, dat links 
van de inhoudsopgave staat.

Boom en wijnstok
Elseviers Weekblad pikte het 
logo van de Elzeviers in

BEELDSPRAAK
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Naam van Harry Mulisch 

werd verbasterd

W anneer het me voor het eerst opviel weet ik niet precies meer. Maar wel weet ik dat hetme sinds dien dag ongeveer twee jaar onafgebroken vastgehouden heeft. Steeds als ik er langs kwam, voelde ik het weer en steeds sterker: er was iets met die kamer. Voor een ander moest dit een kamer zijn die zich in niets onderscheidde van ontelbare andere soortgelijke ka-mers. Zij lag aan den straatkant op de eerste verdieping en had twee ramen waarvan er één altijd open stond, zomer en winter, dag en nacht.
Door dit open raam kon ik een boekenkast in de kamer zien staan. Deze boeken... zij werden een obsessie voor mij. Wat stond er in? Het waren zeer bijzondere boeken; het kónden geen ge-wone boeken zijn. Ik zag het, ik voelde het!
Het andere raam was steeds gesloten. Er hing een wit ondoorzichtig gordijntje voor, waar ik niet doorheen kon kijken. Hoe ik dit gordijntje ging haten!En ’s avonds klonk er pianospel door het open raam. De kamer was dan verlicht; een heel zacht rose licht. Ik bleef altijd staan en luisterde, urenlang. Totdat de muziek eensklaps ophield en het licht uitging.

Maar ik zag nooit iemand. Hoe ik ook wachtte en uitkeek. Nooit! Ook de bakker en de melk-boer gingen de deur voorbij. Niemand kwam naar buiten en niemand ging naar binnen. Maar ’s avonds knipte het licht weer aan en wederom klonk de piano.Ik pijnigde mijn hersens: wat voor muziek het wel kon zijn die daar gespeeld werd. Het was geen gewone muziek. Er ging iets van uit, dat ik bij andere muziek nooit opgemerkt had, iets ondefinieerbaars, iets dat buitengewoon ijl was.Steeds weer nam ik mij voor om aan te bellen en zoo op de een of andere manier met de bewoners (want er moesten toch bewoners zijn?) in contact te komen. Maar ik deed het niet. Iets weerhield me. Ik kwam er zelfs niet toe om bij de instanties inlichtingen omtrent het huis en zijn bewoners te vragen. Een stem fluisterde me in dat ik me alles maar verbeeldde, dat ik het slachtoffer van een waan was. En overdag dacht ik dat zelf ook en verklaarde me voor krank-zinnig. Maar als ik ’s avonds weer langs het huis liep (want ik moest er langs loopen) en de piano weer hoorde, was ik plotseling weer van gedachten ver-anderd.
Dit duurde zoo twee jaar. Toen was het ineens afgeloopen. Ik huiver nog als ik er weer aan denk wat ik voelde toen ik het huis op een kwaden (of was het een goeden?) avond leeg zag staan. Het was alsof men mij van iets heel dierbaars had beroofd. De betoovering was verbroken. Het was een gewoon huis met gewone kamers, nu ook voor mij. Toch moet ik bekennen dat de tranen me in de ogen sprongen en ik er langen tijd door van streek was.Sindsdien vermeed ik de straat.Dit alles is nu bijna veertig jaar geleden. Zeker niet zonder den invloed van een zeer avontuurlijk leven, dat mij sindsdien ten deel gevallen is, was ik het voorgevallene volkomen verge-ten.

Ongeveer een jaar na de beschreven wederwaardigheden verliet ik mijn geboortestad om er pas twee weken geleden weer in terug te keeren.
Het toeval wilde dat mijn notaris het bewuste huis voor mij gehuurd had. Toen pas keerde de herinnering weer terug.
Niet zonder nieuwsgierigheid betrad ik dé kamer. Meer dan nieuwsgierigheid was het inderdaad niet: de jaren hadden mij veel nuchterder tegenover de dingen doen staan, in tegenstelling tot de er-varing van de meeste menschen.

Wat ik in de kamer verwachtte te zien weet ik zelf niet. Een feit was in ieder geval dat er niets an-ders te zien was dan vier kale muren, bedekt met afbladerend behang. Nu ja, het huis had ook veertig jaar onbewoond gestaan. Had het op mij gewacht? Ik lachte bij de gedachte.Maar nu lach ik niet meer, of het moet de wrange lach van een ten dode gedoemde zijn. Want in den eerste nacht dat ik in de kamer sliep (ik had haar tot mijn slaapkamer bestemd), dat is drie dagen geleden, werd ik overvallen door een onbekende ziekte, waarvan ik weet dat ik niet meer op zal staan. Nu weet ik dan eindelijk wat mij zoo tot deze kamer getrokken heeft. Het is mijn sterfkamer.
Debuut van Harry Mulisch (uit Elseviers Weekblad van 8 februari 1947)

Harry Mulisch

De kamer

O p 8 februari 1947 verschijnt in El-
seviers Weekblad het korte ver-

haal ‘De kamer’ van een auteur die 
wordt aangeduid met H.K.V. Mu-
livsch. In 1961 zal de naam van Harry 
Mulisch wel correct worden gespeld 
als hij voor het blad reportages 
schrijft over het proces tegen de oor-
logsmisdadiger Adolf Eichmann in 
Jeruzalem.

Elseviers Weekblad heeft be-
kende schrijvers in de gelederen, zo-
als Anton van Duinkerken, Godfried 
Bomans, Piet Bakker en Michel van 
der Plas. Maar het 
creëert ook 
veel ruimte 
voor andere li-
teratoren, zoals 
Jan Greshoff, 
J.C. Bloem, 
Dirk Coster, 
Remco Cam-
pert, Anna Bla-
man en Gerard 
(Kornelis van 
het) Reve. Een 
jonge Cees Noo-
teboom is aange-
naam verrast door 
de forse bedragen 
die hij voor een 
reisreportage ont-
vangt. Elseviers 
Weekblad betaalt inderdaad 
goed.

Later zal André Spoor 
(1985-1988) schrijvers probe-
ren te binden aan het ver-
nieuwde Elsevier, zoals Hugo 
Claus. Willem Frederik Her-
mans levert jarenlang bijdra-
gen. Omdat hij per velletje 
wordt betaald, begint hij na 
een regel of drie telkens een 
nieuwe alinea om – nog – 
meer geld te vangen. Hoofd-
redacteur Hendrik Jan 
Schoo (1993-1999) vindt 
Hermans onbetamelijk duur 
en onberekenbaar en beëin-
digt het dienstverband. 

Van Mulisch tot 
W.F. Hermans
Beroemde schrijvers kwamen 
af op uitstekende honoraria 

LITERATUUR
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Speciale uitgave in 1948: 
De Wilde WereldG.B.J. Hil-

termann 

Literator Herman Robbers 

Zakenman Jacobus George Robbers

blad, een ordenend orgaan dat overzicht 
schept in de chaotische werkelijkheid. Als 
voorbeeld kan het succes van het Ameri-
kaanse tijdschrift Time dienen, dat the news 
behind the news pretendeert te brengen en 
veel ontwikkelingen en feiten op een hand-
zame manier samenvat. Maar ook belangrijk 
zijn gedurfde standpunten, rijkelijke ver-
strooiing en fraaie illustraties. De stijl kan 
variëren: ‘Voor het nieuws: koel, zakelijk, 
mededeelend, zonder omwegen de kern 
zoekend; voor het overige lyrisch, overtui-
gend, op het sentiment afgesteld.’

Pyjama
Klautz besteedt een deel van de bezettings-
tijd aan het verwezenlijken van de toekomst-
plannen. Het gaat niet van een leien dakje. 
Nog lastiger dan het aantrekken van goede 
redacteuren blijkt het vinden van geldschie-
ters. Mogelijke kapitaalverschaffers tonen 
zich erg terughoudend. De gedachte een 
nieuw podium te scheppen, een groot week-
blad te stichten, lijkt, zo moet Lunshof tot 
zijn ontgoocheling vaststellen, ‘velen wei-
nig meer dan kinderlijk gepraat’. Eén onder-
nemer is wel heel expliciet: ‘Elke cent in 

deze onderneming gestoken, is wegge-
gooid!’

De voorbereidingen moeten bovendien 
in het geheim geschieden. Nadat anti-Duitse 
opmerkingen uit zijn mond aan de SD, de 
Sicherheitsdienst van de nazi’s, zijn gerap-
porteerd, staat de politie bij het huis van 
Klautz in Laren op de stoep. Gewaarschuwd 
door zijn vrouw springt de Elsevier-direc-
teur, gehuld in pyjama, van het balkon van 
zijn slaapkamer. Zigzaggend, om de kogels 
te ontwijken, weet hij te ontkomen. Zijn ar-
restatiebevel betekent dat hij moet onderdui-
ken en niet meer in het gebouw van Elsevier 
kan komen. Pas nadat door omkoping zijn 
dossier aan de SD is ontfutseld, kan Klautz 
weer betrekkelijk normaal functioneren. 

De bevrijding betekent niet het eind van 
alle problemen. De Nederlandse overheid 
blijkt namelijk onwillig een verschijnings-
vergunning te verlenen. In de ogen van een 
boze Lunshof maakt een politieke elite zich 
op om een staatssocialistisch systeem te ves-
tigen en om, ‘gesteund door kwasie illegali-
teit, voormalige collaborateurs, om van de 
onderwereld nog te zwijgen, Nederland met 
een roode waas te overdekken’. Dit is, zoals 

wel vaker bij Lunshof, enigszins ongenuan-
ceerd geformuleerd, maar feit is dat de meeste 
politici, wellicht mede onder invloed van de 
lobby van vroegere ondergrondse bladen, niet 
staan te trappelen om een nieuwkomer op de 
bladenmarkt toe te laten. Het officiële argu-
ment is dat papierrantsoenering de verschij-
ning van een extra blad onmogelijk maakt.

Maar op het ministerie van Onderwijs 
treft Klautz tot zijn grote vreugde een ambte-
naar die vroeger een geestdriftig lezer van El-
sevier’s Geïllustreerd Maandschrift was en 
wel een steentje wil bijdragen aan de creatie 
van een opvolger. Klautz krijgt 40 kilo papier 
per week toegewezen, een toewijzing waar-
mee hij direct naar Binnenlandse Zaken holt 
om een verschijningsvergunning te bemach-
tigen. De dienstdoende ambtenaar aarzelt, 
maar Klautz weet van geen wijken: ‘Ik heb 
maandenlang gesappeld om die verdomde 
vergunning te krijgen. Nu zijn alle papieren 
in orde, ik heb een papiertoewijzing, en ik ga

11-1-1947
Lunshof onthult de notulen van de on-
derhandelingen (in Linggadjati) tussen 
Nederland en de Republiek Indonesië.
Lunshof zal tot de Hoge Raad worden 
vervolgd

8-2-1947
De schrijver Harry Mulisch (1927) de-
buteert in EW met het korte verhaal ‘De 
Kamer’. Het is ondertekend met H.K.V.
Mulivsch [sic]

1947
Lunshof stapt op als hoofdredac-
teur, Hiltermann neemt zijn 
plaats in

10-12-1948
De Wilde Wereld, een bijzondere 
uitgave van Elseviers Weekblad ver-
schijnt op tijdschriftformaat

BEDRIJF

Een hartstocht voor boeken 
Familie Robbers legde de 
fundamenten van Elsevier

E lsevier is aanvankelijk een familiebe-
drijf. De grote man is Jacobus George 

Robbers. Deze in 1838 geboren Rotter-
dammer begint zijn loopbaan als bediende 
in een transportbedrijf, maar vindt zijn roe-
ping wanneer hij zich op 22-jarige leeftijd 
als boekhandelaar, importeur en uitgever 
in de Hoofdsteeg in zijn geboortestad ves-
tigt. In 1880 richt de begaafde, werklustige 
zakenman uitgeverij Elsevier op. 

Zijn zoon Herman is veel meer een li-
terator dan een manager. De gedistingeerd 

ogende schrijver heeft een hartstocht voor 
boeken, maar niet voor zakendoen. Als hij 

in 1937 overlijdt, heeft het bedrijf flinke 
schulden. Het is aan J.P. Klautz om de uitge-
verij nieuw leven in te blazen en er een 
winstgevende onderneming van te maken.
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Wouter de Keizer Jubileumuitgave in 1955 

Succesauteur Jan de Hartog (l) en Teddy Klautz, uitgever/medeoprichter van Elseviers Weekblad

niet eerder weg voordat u die vergunning 
hebt uitgeschreven.’ Tegen zulke vastbera-
denheid kan de ambtenaar niet op. Hij plaatst 
een stempeltje, zet een handtekening en 
maakt aldus de geboorte van een nieuw tijd-
schrift mogelijk.

Knapenkoor
Het komt maar zelden voor dat de lancering 
van een tijdschrift zo voorspoedig verloopt 
als bij Elseviers Weekblad (EW) het geval is. 
Het eerste nummer, dat op 27 oktober ver-
schijnt, is in een mum uitverkocht en het blad 
maakt daarna een groei door die gerust 
stormachtig mag worden genoemd. Aanvan-
kelijk verschijnt de uitgave in een oplage van 
40.000 exemplaren. Maar dat blijkt al snel 
niet genoeg. In 1946 bedraagt de oplage 

72.000, in 1947 97.500 en in 1949 120.000. 
De zwakte van de concurrentie draagt 

ongetwijfeld bij aan dit succes. Bij de tame-
lijk saai en grauw ogende bladen die voort-
komen uit de illegaliteit, steekt het professio-
nele Elseviers Weekblad glorieus af. Het 
heeft het formaat van de grote, vooroorlogse 
kranten, zodat het de lezer op een pagina 
twee keer zoveel weet te bieden als de andere 
tijdschriften. Het papier is bovendien van be-
tere kwaliteit en maakt een luxe indruk. De 
opmaak verraadt vakmanschap. 

Bovendien is Klautz erin geslaagd mede-
werkers van naam en faam te werven, zoals 
Anton van Duinkerken, Godfried Bomans, 
Piet Bak-
ker en E. 
Elias. Het 

1949
Michel van der Plas (1927) treedt in dienst

30-12-1950
H.J.A. Hofland debuteert met het gedicht 
‘Zálig nieuwjaar’

1951
Hiltermann koopt de Haagsche Post en ver-
trekt bij EW. 
Wouter de Keizer (1899-1974) wordt 
hoofdredacteur

1952
Plechtige opening van de vernieuwde 
vestiging van Elsevier aan de Spuistraat 
in Amsterdam. Introductie van Elsevier 
op de Amsterdamse Effectenbeurs

1954
Klautz vertrekt als directeur. Mededirec-
teur Dolf van den Brink (1919-1997) 
neemt het roer over

T egenstanders van Elseviers 
Weekblad hebben de in-

druk gewekt dat de oprichters 
zich niet helemaal, of hele-
maal niet, correct gedroegen 
in de Tweede Wereldoorlog. 
Maar de kritiek is gebaseerd 
op misverstanden en insinua-
ties.

Zo is er de vervelende 
omstandigheid dat een in 
1890 opgerichte drukkerij in 
de Van Ostadestraat in Am-
sterdam ook Elsevier heet. 
Dit bedrijfje komt in het be-
gin van de bezetting in han-
den van de NSB’ers en ver-
zorgt daarna alle mogelijke 
drukwerk voor de Duitsers 
en de NSB. Maar er is geen 
relatie met de uitgeverij Elsevier en het 
weekblad. 

De herhaaldelijk geventileerde stel-
ling dat de oprichters zich hebben laten 
inspireren door de bladen van Joseph 
Goebbels, houdt geen stand bij het ken-
nisnemen van de betrekkelijk onschuldige 
verwijzingen van mr. G.B.J. Hiltermann 
in zijn opzet voor het nieuwe weekblad 
naar de levendigheid en kwaliteit van de 
kunst- en buitenlandrubriek van Das 
Reich. 

Ook andere verdachtmakingen mis-
sen  een feitelijke basis. Er is geen samen-
werking geweest met de bezetters, de re-
dacteuren hebben niet gecollaboreerd, 
hoewel een enkeling zich wellicht minder 
krachtig heeft verzet tegen de nationaal-
socialisten dan goed is voor zijn imago.

Niet ‘fout’
in de oorlog
Beschuldigingen 
missen elke grond

MISVERSTAND
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Promotie voor EW

Cees Bantzinger tekende Godfried 
Bomans (links), Henk Lunshof 
(boven) en Michel van der Plas 
(rechts)

‘gouden knapenkoor’ worden ze wel ge-
noemd. Een koor dat in eerste instantie wordt 
geleid door een even bevlogen als grillige di-
rigent: Henk Lunshof.

De hoofdredacteur houdt vooral de grote 
lijnen in de gaten. Voor zoiets onbenulligs als 
het personeelsbeleid toont hij geen enkele 
belangstelling. Zo ongeveer eenmaal per 
maand gebiedt hij zijn secretaresse de op zijn 
bureau opgestapelde post uit het raam van 
het kantoor aan de Amsterdamse Spui straat 
in het water te gooien. In zijn omgang met 
redacteuren is hij onvoorstelbaar onvoorspel-
baar. Na een kleine ergernis laat hij ze geheel 
onverwachts weten dat ze zijn ontslagen, om 
het hele voorval een paar uur later al te zijn 
vergeten.

Maar Lunshof is tegelijkertijd een uitste-

kende journalist, die weet wat de kracht van 
EW kan en moet zijn. Hij gelooft in de ‘voor 
elk wat wils’-formule en meent dat het blad 
van alles moet bieden, van politiek en econo-
mie tot cultuur en sport, van zwaarwichtige 
essays tot verstrooiende rubrieken. En hij be-
seft dat EW zich kan onderscheiden door een 
duidelijk standpunt te verkondigen en de le-
zer zekerheden te bieden in onzekere tijden. 
Zo weet hij zeker dat de welvaart van Neder-
land in grote mate afhangt van de rijkdom-
men van de koloniën. ‘Als we Indië kwijtra-
ken,’ pleegt hij te zeggen, ‘zal er gras groeien 
tussen de kleine steentjes op de Dam.’ 

Deze stellige opinie draagt bij aan zijn 
ondergang. Klautz bewondert de brille van de 
hoofdredacteur, maar krijgt steeds meer twij-
fels over diens harde lijn inzake Indië. De di-

recteur is er ook van op de hoogte dat de 
finan ciële administratie zich vaak een onge-
luk schrikt als ze de declaraties van de hoofd-
redacteur onder ogen krijgt en dat de redactie 
klaagt over een organisatorische chaos. Hoog 
tijd dus voor een goed gesprek tussen directie 
en hoofdredactie, een gesprek dat leidt tot het 
afscheid van de hoofdredacteur. Opvolger is 
de man die Lunshof aanvankelijk als een 
soort loopjongen beschouwde: mr. G.B.J.

De redactie, gewend aan de kuren van 
Lunshof, ervaart de nuchterheid van Hilter-
mann als een zegen. De nieuwe hoofdredac-
teur brengt lijn in het blad, regelmaat, gede-
genheid. Anders dan zijn voorganger hoeft 
hij niet per se met grootse verhalen te scoren. 
Hij weet dat een tijdschrift niet alleen gouden 
pennen, maar ook gewone bureauredacteu-

1955
In de herfst verschijnt de bloem-
lezing Tien jaar Elseviers Week-
blad

1956
Eerste editie van de Belastingal-
manak verschijnt als supple-
ment van Elseviers Weekblad

1960
Lunshof weer hoofdredacteur

1960
Begin van een van 
de langstlopende 
rubrieken: de brid-
gerubriek. Vanaf 
nummer 500 neemt 
Max J. Rebattu de 
rubriek over van 
Herman Filarski. Na 
probleem 881 be-
gint nummering 
weer bij 1

E lseviers Weekblad wordt lang gedomineerd door kleurrijke personages die 
een tamelijk romantische opvatting van journalistiek huldigen. De oprich-

ters combineren vitaliteit en dadendrang met excentriek gedrag en een flinke 
dosis grilligheid. 

Kleurrijke personages
Oprichters waren zowel vitaal als grillig  

ROMANTIEK
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Dolf van den Brink 

J.P. Klautz toonde een emotionele betrokkenheid bij het tijdschrift die zijn opvolgers misten

Pierre Vinken (Marte Röling, 1995)

V oor Elsevier-baas Teddy Klautz is Else-
viers Weekblad een liefdesbaby. De op-

richter koestert het tijdschrift en bemoeit 
zich graag met de inhoud. Over redacteuren 
zegt hij: ‘Ik heb ze in de oorlog te vreten ge-
geven, dus moeten ze nu doen wat ik zeg.’

Dolf van den Brink heeft een veel af-
standelijker houding. Deze zoon uit een fa-
milie van tapijthandelaren uit Laren treedt 
in 1944 bij Elsevier in dienst als procuratie-
houder, waar hij flink aan de weg timmert. 
In 1947 is hij al mededirecteur. De bevlogen 
romanticus Klautz en de financieel-econo-
misch uitstekend onderlegde Van den Brink 

Zakelijker en zakelijker
De afstand van de top van 
Elsevier tot weekblad groeide 

vullen elkaar in theorie goed aan, maar in de 
praktijk pakt het anders uit. Er zijn voortdu-
rend conflicten.

Wanneer Klautz zijn hand overspeelt bij 
een commercieel avontuur in de Verenigde 
Staten neemt Van den Brink in 1954 het roer 
over. Onder zijn leiding groeit de uitgeverij 
uit tot de houdstermaatschappij van een zes-
tigtal ondernemingen.

Zijn opvolger Pierre Vinken heeft for-
tuin en roem vergaard met het opzetten van 
een medische databank. In 1972, een jaar 
nadat zijn uitgeverij Excerpta Medica is ge-
fuseerd met Elsevier, treedt de neurochirurg 
uit Limburg toe tot de raad van bestuur om 
zeven jaar later de grote baas te worden. 
Vinken kijkt neer op het magazine van Ferry 
Hoogendijk en wil er een heel ander blad 

GROTE BAZEN

van maken, voor een culturele elite. 
In de jaren negentig past Elsevier niet 

meer bij de ambities van Vinken, die af wil 
van de publiekstijdschriften. Er is sprake 
van dat het goed renderende blad wordt 
verkocht, bijvoorbeeld aan De Telegraaf, 
die belangstelling toont. Maar uiteindelijk 
besluit het concern Elsevier toch te hand-
haven. In een interview zegt lid van de 
raad van bestuur Paul Vlek dat dit besluit 
niet op zakelijke inzichten is gebaseerd. 
‘De emotie heeft het gewonnen.’ 
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Paul Huf fotogra-
feerde Ajax Martin Duyzings, hoofdredacteur

Reed Elsevier
35.000 werknemers

Reed Elsevier heeft vier divisies:

Reed Business Information
(vaktijdschriften)

Elsevier Science 
(wetenschappelijke uitgaven)

LexisNexis 
(databanken)

Harcourt 
(schoolboeken)

Reed Business Information 
geeft onder meer uit: 

Elsevier
Boerderij

FEM Business
Agrarisch Dablad

New Scientist 
Variety

Computer Weekly

Fraaie naam Bonaventura 
(‘goede toekomst’) maakte plaats voor het   
prozaïschere Reed Business Information

ren nodig heeft. Tegelijkertijd slaagt hij erin 
om de conflicten tussen de prima donna’s 
van het gouden knapenkoor tot een minimum 
te beperken.

Alcohol en vrolijkheid keren vaak terug 
in de verhalen over Elseviers Weekblad in de 
eerste jaren na de oorlog. Natuurlijk, er zijn 
onderlinge spanningen, maar over het geheel 
genomen is het geen straf voor de goed-
betaalde redacteuren om mee te werken 
aan het onstuimig groeiende en, althans 
buiten de kringen van de vroegere ver-
zetsbladen, gerespecteerde tijdschrift. 

Alcoholische dranken
Hoogtepunt van de week is het redac-
tiediner, dat plaatsheeft in niet zulke 
goedkope gelegenheden als De l’Eu-
rope, het Amstel Hotel of Die Port van 
Cleve. De aanwezigen, die à la carte kunnen 
bestellen, lijken daar bezig met een culinaire 
inhaalmanoeuvre na de hongerwinter. Voor 
sterverslaggever en voormalig socialist 

Piet Bakker staat de bestelling al-
tijd al vast: ‘Geeft u mij maar het 
duurste.’ Door de overvloedige 
consumptie van alcoholische 
dranken hebben hij en zijn colle-
ga’s na afloop van de copieuze di-
ners nog weleens moeite om zelf-
standig de trap van hun huis op te 
komen.

Maar de voorspoed duurt – 
vanzelfsprekend – niet eindeloos. 
Na de flitsende start verliest EW ge-
leidelijk aan elan en wervingskracht. 
De ellende begint als Hiltermann in 
1951, na hevige conflicten met 
Klautz, afhaakt en de Haagsche Post
koopt. Het is een groot verlies omdat 
hij zich heeft laten kennen als een 
leider met gezag en organisatorische 
vaardigheden. 

Dit is minder het geval bij opvol-
ger Wouter de Keizer, een sfinxach-
tige verschijning, die een rustige uit-
straling combineert met een heftig 
gemoed. Intimi kennen het verhaal 
over zijn crime passionnel. De Kei-
zer heeft in het begin van de oorlog 
in Genève een man gedood die een 
verhouding had met zijn vrouw. In-

29-6-1963
Eerste column Qui mal y 
pense van Jan Brusse 
(1921-1996) 

23-10-1965
Elseviers Weekblad ver-
schijnt voor het eerst op 
magazineformaat (met 
rood kader; zie hier-
naast). Daarnaast blijft 
EW als krant verschijnen 

25-2-1967
Cover ‘Ajax vuurt met vier’
(foto Paul Huf, tekst Pierre 
Huyskens)

21-6-1969
Martin W. Duyzings (1916-
1997) algemeen hoofdre-
dacteur 

V oor de uitgave van Elseviers Weekblad
richt Elsevier in de oorlog een aparte nv

op. De keus valt op de naam Bonaventura, 
zoals de zoon van Lodewijk Elzevier heette. 
De naam betekent: goede toekomst.

Geruime tijd is EW de enige uitgave van 
Bonaventura. In de jaren vijftig gaat de 
werkmaatschappij evenwel haar activiteiten 
uitbreiden. Ze brengt boeken op de markt en 
neemt het damesmaandblad Elegance over.
De expansie gaat geleidelijk voort. Zo pu-
bliceert Bonaventura in de jaren zeventig 
FEM, een tweewekelijks tijdschrift voor de 
zakenwereld, en Autovisie, Hitkrant, Tus-
sen de Rails en muziekkrant Oor. 

Nadat Elsevier fuseert met het Engelse 
Reed, verandert de koers. Het bedrijf wil 
zich concentreren op de activiteiten waarbij 

Van Bonaventura tot Reed
Uitgeverij Elsevier veranderde 
enkele malen van koers 

de kansen voor een groei van de winst per 
aandeel het grootst zijn en kiest voor de sec-
tor waarin het uitblinkt: het uitgeven van 
wetenschappelijke en zakelijke tijdschrif-
ten, de exploitatie van databanken en het or-
ganiseren van exposities en evenementen. 

Bonaventura sluit zich bij die heroriën-
tatie aan. De dochteronderneming verkoopt 
haar publieksbladen, behalve het goed ren-
derende Elsevier, en richt zich op zakelijke 
bladen. In 1997 gaat Bonaventura samen 
met een andere dochteronderneming van 
Elsevier, Misset uit Doetinchem, dat vak-
bladen uitgeeft als de Boerderij en het Agra-
risch Dagblad. De combinatie van beide be-
drijven gaat Elsevier Bedrijfsinformatie he-
ten. Sinds 1 oktober 2002 vaart ze onder de 
vlag van Reed Business Information.

NV
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Dolf van den Brink

Literair Supplement

Elseviers Belastingalma-
nak: begrip en bestseller

timi weten ook waarom de hoofdredacteur 
zich in 1960 plotseling in Londen vestigt: 
grote schulden in Nederland maken een ver-
blijf in den vreemde hoogst wenselijk.

Communisme
Het roer komt nu weer in handen van Luns-
hof, die in 1953, na enige journalistieke om-
zwervingen, is teruggekeerd bij zijn geestes-
kind. Om de commissarissen van Elsevier 
gerust te stellen, betoogt Dolf van den Brink, 
die Klautz als baas van het bedrijf is opge-
volgd, dat ‘de heer Lunshof met het klimmen 
der jaren een grotere evenwichtigheid aan de 
dag legt dan vroeger’. 

Maar zijn hoofdredacteurschap, van 
1960 tot 1965, is geen succes. Hij is erg wan-
trouwig, drinkt te veel en zijn angst dat de 
Rus elk moment op de Dam kan staan, inspi-
reert hem tot eindeloze tirades tegen het com-
munisme. Anders dan na de oorlog wordt 
Lunshof nu niet gesteund door een voortdu-
rende aanwas van abonnees die een wat con-
servatief geluid wel kunnen waarderen. De 
directie moet zelfs met zorg vaststellen dat 
het aantal abonnees flink daalt. Bij de top van 
Elsevier groeit het idee dat EW te veel stil is 
blijven staan. Van den Brink merkt somber 
op dat van het oude ideaal van een nationaal 
weekblad weinig is terechtgekomen. Bij de 
meeste Nederlanders heeft het tijdschrift in 
zijn ogen ‘een negatief rechts image’.

De behoefte aan vernieuwing mondt niet 
alleen uit in het terzijde schuiven van de oude 
baas Lunshof, maar ook in een nieuwe for-
mule. Het sociaal-economische nieuws ver-
schijnt in een aparte krant, De Zakenman, 
met daarin talrijke personeelsadvertenties. 
En het hoofddeel van het oude weekblad 
krijgt het formaat van een magazine. Hoofd-
redacteuren en redacteuren reizen naar Duits-
land, Frankrijk en de Verenigde Staten om 
inspiratie op te doen en de kunst af te kijken. 
Het uiterlijk, zo wordt besloten, moet over-
eenkomen met dat van buitenlandse week-
bladen als Time, Newsweek, L’Express en 
Der Spiegel, hoewel het magazine voor al het 
overige een geheel eigen karakter zal dragen 
‘van goed-Nederlands gehalte’. De redactio-
nele formule wordt omschreven als: méér in-
formatie in kortere, 
kernachtige vorm. De 

grote man van het nieu -we Elseviers Week-
blad, dat vanaf 1970 Elseviers Magazine
(EM) zal heten, wordt een jonge doctorandus 
in de politieke wetenschappen die in 1962 als 
parlementair redacteur in dienst is getreden: 
Ferry Hoogendijk. 

Al jong is Ferdinand Alexander Hoo-
gendijk een ambitieus kereltje. Op 17-jarige 
leeftijd richt hij in zijn geboorteplaats Gouda 
een afdeling op van de JOVD, de aan de VVD 
gelieerde jongerenorganisatie, en vanaf zijn 
23ste verschijnt hij regelmatig op televisie 
om bekende politici te ondervragen. Bij EW
stoot hij in een paar jaar door naar de hoofd-
redactie. Mogelijke concurrenten, zoals de 
van de Haagsche Courant afkomstige W.L. 
Brugsma, weet hij handig op een zijspoor te 
rangeren. In 1971, het jaar dat hij promoveert 
op een proefschrift zonder voetnoten over 
partijpropaganda, mag hij zich hoofdredac-
teur noemen.

Polarisatie
In de periode daarna profiteert Hoogendijk, 
net als zijn partijgenoot Hans Wiegel, volop 
van de politieke polarisatie. De regeerperiode 
van Joop den Uyl (1973-1977) is een ramp 
voor het land, maar een zegen voor EM. De 
achterban toont veel waardering voor de felle, 
geharnaste beschouwingen die geen spaan 
heel laten van links. In het befaamde gele ka-
tern midden in het blad zet de hoofdredacteur 
wekelijks uiteen wat er allemaal niet deugt. 
‘Mijn editorials,’ vertelt hij aan Vrij Neder-
land-interviewer Bibeb, ‘zijn drie korte stuk-
ken. Heb ik in tien minuten af. Dat gaat van 
hup: Knudde 1. Knudde 2. Knudde 3. Zo raak 
ik mijn ei kwijt.’ 

Hoogendijk leeft graag op grote voet. 
Zijn declaraties zijn enorm. Maar voor hem 
is dat gewoon part of the job. Je moet jezelf 
kunnen fêteren als journalist, vindt hij. En het 
hoort bij zijn functie om met topmensen in 
Hotel De l’Europe te eten. Het betaalt zich in 
zijn ogen terug, want tijdens de uitgebreide 
lunches en diners krijgt hij waardevolle infor-
matie. 

Het netwerk van Hoogendijk is inderdaad 
indrukwekkend. Hij kijkt neer op collega’s 
die zitten te roddelen in journalisten-

cafés als Hoppe en Scheltema, hij 
spreekt liever de belangrijkste 

11-7-1969
Magazine en krant krijgen ge-
scheiden redacties. Henny ten 
Brink (1926-2004) wordt 
hoofdredacteur van de krant 
Elseviers Weekblad

18-10-1969
Verschijning van het Eerste num-
mer van het bijvoegsel Elseviers 
Literair Supplement dat om de 
week verschijnt

1970
In januari verschijnt het eerste num-
mer van het maandblad Elsevier Se-
lect, een speciale uitgave ter gele-
genheid van het 25-jarig jubileum

24-1-1970
Eleviers Weekblad (op magazine-
formaat) gaat Elseviers Magazine
heten

B onaventura, de werkmaatschappij die 
Elseviers Weekblad uitgeeft, probeert 

de lezers te amuseren en informeren met 
speciale edities. Vanaf 1956 geeft zij bij-
voorbeeld de Belastingalmanak uit, een 
jaarlijkse gids met handige praktische fis-
cale wenken. 

De Belasting-almanak van Elseviers 
Weekblad zal een begrip en een bestseller 
worden. In de jaren tachtig worden er 
jaarlijks 350.000 van verkocht. Het heet 
dan Elseviers Belastingalmanak, want het 
weekblad is van naam veranderd. De re-
putatie van de almanak lijdt er niet onder. 
Hoogleraar belastingrecht en PvdA-ka-

merlid Willem Vermeend 
spreekt in 1994 over ‘hét 
naslagwerk onder de 
gidsen’. 

Praktische 
fiscale wenken
Belastingalmanak van 
weekblad werd een begrip 

SPECIALE EDITIE
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Ferry 
Hoogendijk

Elsevier Select

de 
Vlaamse 
Elsevier

Spuistraat (links), 
Hoogoorddreef 
(linksonder), Van de 
Sande Bakhuyzen-
straat (rechtsonder) 
en Radarweg (rechts-
boven)

Boven: doorsnee van de 
redactievloer

5-6-1971
Dr. F.A. (Ferry) Hoogendijk 
(1933) voorzitter van het col-
lege van hoofdredacteuren.
Afscheid van Martin W.
Duyzings

23-12-1971
Laatste nummer van Elseviers 
Literair Supplement

5-2-1973
Eerste nummer 
van de Vlaamse 
Elsevier

D e redactie van Elseviers Weekblad en 
zijn opvolgers heeft haar werk tot nu toe 

verricht op vier plekken in Amsterdam: aan 
de Spuistraat in het centrum van de stad 
(1945-1986), de Hoogoorddreef in de Bijl-
mermeer (1986-1996), de Van de Sande 
Bakhuyzenstraat in Slotervaart/Overtoomse 
Veld (1996-2004) en de Radarweg vlakbij 
station Sloterdijk (2004-heden).

Drie keer 
verhuisd 
Elsevier verliet centrum, maar 
bleef in Amsterdam gevestigd

WERKPLEKKEN
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Het blad veranderde zo nu en dan van kleur, mede onder in-
vloed van de opgewonden eigenaren van het Amerikaanse 

Time. Links boven: het proefnummer van 29 mei 1965

Boven: Le Nouvel 
Observateur (Frankrijk)

Links: Time
(Verenigde 
Staten)

Rechts: Der 
Spiegel 

(Duitsland)

Onder: Knack (België)

Boven: The Economist 
(Verenigd Koninkrijk)

Onder: Le Point
(Frankrijk)

Links: Focus
(Duitsland)

Links: Newsweek
(Verenigde Staten) Links: L’Express (Frankrijk) 

INSPIRATIE

D e makers van Elseviers 
weekblad, Elseviers Maga-

zine (EM) en Elsevier hebben 
steeds goed over de grenzen 
gekeken. Bij het maken van een 
opzet voor een nieuw tijdschrift 
schrijft mr. G.B.J. Hiltermann 
in de oorlog bijvoorbeeld al dat 
het succes van het Amerikaanse 
Time als voorbeeld kan dienen.

Als Elseviers Weekblad  in 
1965 overgaat op magazinefor-
maat, protesteert Time tegen 
het gebruik van het rode kader 
op de voorpagina. Het blad is 
van mening dat de Nederlan-
ders de Amerikanen te veel na-
doen. Tijdens besprekingen 
zeggen ze in Amsterdam toe 
het kader oranje te maken. Als 
EM toch weer de rode kant op-
gaat, dwingt Time in 1971 op-
nieuw een terugkeer naar 
oranje af. 

Tien jaar later lijkt het ritu-
eel zich te herhalen. Maar bij 
EM zijn ze dan brutaler gewor-
den. De hoofdredactie stelt vast 
dat er geen enkele afspraak op 
papier staat en laat Time weten 
dat op kleur geen copyrights 
rusten. Na wat gesputter be-
rusten de Amerikanen. Zo be-
langrijk vinden ze dat te rode 
blad uit Nederland nu ook 
weer niet.  

Leren van 
bladen over 
de grens
Het omstreden 
rode kader
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Befaamde 
cover na 
Lockheed-
affaire 

Kunst-
liefde in 
Maand-
schrift

Michel van der Plas: bezonken oordeel

politici, van wie hij sommigen tot zijn vrien-
den rekent. Als hij maandenlang in bed ligt 
met geelzucht, komen ze allemaal langs, zo-
dat hij de inhoud van de Troonrede en Mil-
joenennota kan onthullen voor Prinsjesdag. 

Zijn kennis draagt de hoofdredacteur 
trouwens niet alleen in zijn blad uit. Hij ver-
zorgt radiocommentaren op zondagmiddag 
in AVRO’s Radiojournaal en op de televisie 
werkt hij voor AVRO’s Televizier. Mr. 
Schnabbel doet er nog meer dingen bij. Hij is 
voorzitter van de mediacommissie van de 
VVD, laat zich betalen voor een adviseur-
schap van oliemaatschappij Gulf en schrijft 
een erotische thriller, In het holst van Hilver-
sum. 

Begin jaren tachtig kunnen de mensen in 
zijn omgeving zich niet aan de indruk ont-
trekken dat Hoogendijk zich een beetje ver-
veelt. Hij vertoont de klassieke kenmerken 
van de midlifecrisis. Hij krijgt de kolder in 
zijn kop, gaat zich steeds frivoler gedragen 
en demonstreert een nog grotere belangstel-
ling voor jonge vrouwen dan voorheen. Als 
hij nadrukkelijk hengelt naar een positie in de 
regering, komt de al lang mokkende redactie 
in 1982 in opstand. Zij verwijt de hoofdre-
dacteur autoritaire bluf, botheid, schaamte-
loosheid, zelfoverschatting en moreel wan-
gedrag, en eist zijn vertrek. Hoogendijk 
wordt door de directie drie maanden met edu-
catief verlof gestuurd (een verlof dat hij gro-
tendeels op een cruiseschip doorbrengt), 
maar keert terug alsof er niets aan de hand is 
als zijn plaatsvervanger, Daan van Rosmalen, 
een hartaanval krijgt. De verbijsterde critici, 
moe van de permanente herrie om Ferry, be-
rusten in hun nederlaag. De taaie straatvech-
ter Hoogendijk houdt het nog drie jaar vol, 
totdat hij in 1985 wordt weggepromoveerd. 
Voorzitter van de raad van bestuur van Else-
vier is dan Pierre Vinken, die erg neerkijkt op 
het magazine. Hij wil liever een tijdschrift 
voor de culturele elite maken en denkt ook te 
weten wie dat goed zou kunnen, wie het blad 
op het goede spoor kan krijgen. 

Ander spoor
‘Je hebt ons het beste dagblad van Nederland 
gegeven, geef het concern nu ook het beste 
weekblad.’ Dit zegt Pierre Vinken tegen An-
dré Spoor, die dertien jaar lang leiding heeft 

1974
Nic van Rossum (1936) 
hoofdredacteur van de krant 
Elseviers Weekblad

30-8-1974
Nummer 34, het laatste num-
mer, van de Vlaamse Elsevier
verschijnt

25-10-1975
Jubileumnummer (30 jaar) 

4-9-1976
Cover over prins 
Bernhard en de 
Lockheed-affaire 
met als enig beeld 
(zonder tekst) 
een geknakte 
anjer

1-4-1977
Redactiestatuut 
wordt van kracht

3-9-1977
Formaat van El-
seviers Week-
blad wordt ver-
kleind tot A3-
formaat

N a de oorlog oefent Elseviers Weekblad 
een grote aantrekkingskracht uit op een 

jonge seminarist. Als zijn ambities om pries-
ter te worden zijn vervlogen, zal deze Ben 
Brinkel in 1949 tot de redactie toetreden. 
Hij publiceert onder de naam waarmee hij 
twee jaar eerder als dichter debuteerde: Mi-
chel van der Plas. Tot 1992 zal hij als redac-
teur in dienst blijven. Een tijdje is hij ad-
junct-hoofdredacteur, maar hij is het best op 
dreef als hij mooie verhalen mag schrijven, 
bijvoorbeeld over de katholieke kerk, die hij 

Mijmerende 
dichter-journalist
Michel van der Plas was het 
langst redacteur: 43 jaar 

VETERAAN

zo goed kent. In zijn column Maar... mij-
mert hij graag. Van der Plas houdt niet van 
stellige beweringen, hij geeft de voorkeur 
aan relativering, een bezonken oordeel, 
twijfels.

D e passie voor cultuur van de familie 
Robbers komt in 1891 tot uitdrukking 

in de oprichting van een maandblad. Het is 
gemodelleerd naar bladen als Harper’s 
Monthly en moet onder meer bellettrie bie-
den en artikelen over beeldende kunst. 

Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 
ontwikkelt zich geleidelijk tot een belang-
rijk podium voor een grote verscheidenheid 
aan kunstenaars, hoewel de oplage nooit 
meer dan 2.000 exemplaren zal bedragen. 
Na de inval van de Duitsers houdt het blad 
in 1940 op te bestaan. Elseviers Weekblad
noemt zichzelf vijf jaar later in het colofon 
‘een onafhankelijk tijdschrift, dat een voort-
zetting is van Elseviers Maandblad’ (sic). 

Cultureel podium
Elsevier’s Geïllustreerd 
Maandschrift (1891-1940)

VOORLOPER
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Jubileumuitgave (1985) André Spoor (l) en Sytze van der Zee

Een jonge 
Paul Witteman

Jan Marij-
nissen (l) 
en Ruud 
Lubbers 
(r)

gegeven aan het in 1970 gefuseerde NRC 
Handelsblad. De gerenommeerde journalist 
is gevleid, maar aarzelt. EM maakt bij hem 
weinig warme gevoelens los. Het is een blad 
dat in zijn ogen intellectueel niet meetelt en 
een dubieuze reputatie bezit door een te grote 
verbondenheid met het bedrijfsleven en de 
VVD. Toch hapt Spoor toe, mede omdat Vin-
ken hem een haast onbeperkte vrijheid voor-
spiegelt om met tal van nieuwe, zelfgekozen 
medewerkers de boel te reorganiseren.

Als een ware ghostbuster probeert Spoor 
de geest van Ferry uit te bannen. Het exor-
cisme krijgt onder meer de vorm van de ver-
vanging van oude krachten. Samen met de 
hardhandige adjunct-hoofdredacteur Syt ze 
van der Zee, ook afkomstig van NRC Han-
delsblad, werkt hij oudgedienden er in hoog 
tempo uit om ze te vervangen door intellectu-
ele vriendjes. Eind mei 1987 presenteert de 
hoofdredactie trots het drastisch gereno-
veerde Elsevier. Binnenlandse politiek komt 
in de kolommen van het eerste nummer nau-
welijks voor, kunst des te meer. 

De directie kijkt met gemengde gevoe-
lens toe. Zij is bezorgd over de ‘over geld 
praat je niet, geld geef je uit’-houding van de 
hoofdredactie en ziet dat oude abonnees weg-
lopen zonder dat er veel nieuwe voor in de 
plaats komen. Als Spoor last krijgt van zijn 
hart, wordt hij in 1988 dan ook vrij resoluut 
terzijde geschoven. 

Johan van den Bossche mag nu proberen 
de haperende motor weer aan de gang te krij-
gen. Hij is lid geweest van de hoofdredactie 
van EW, de economische krant die, als op-
volger van De Zakenman, als bijlage bij het 
magazine verscheen, totdat zij weer terug-
keerde in de moederschoot door in 1988 op te 

gaan in Elsevier. De oud-
marineman maakt graag een 
krachtige indruk, maar is he-
lemaal niet zo zeker van 
zichzelf. Hij heeft het gevoel 
dat hij door het bedrijf in het 
diepe is gegooid en nog maar 
moet zien of hij kan zwem-
men. Vervelend is bovendien 
dat zich in het diepe water tal 
van bloeddorstige roofvissen 
blijken te bevinden. 

De overal onraad ruikende 

1979
Pierre Vinken wordt voorzitter 
van de Raad van Bestuur van 
Elsevier

DECEMBER 
1984
Het Beste uit Elseviers Maga-
zine verschijnt, een selectie 
uit de jaren 1964 tot 1984

1-1-1986
Drs.André Spoor (1931) algemeen hoofdre-
dacteur

1986
Uitgeverij en blad verhuizen naar de Bijlmer

30-5-1987
Nieuwe naam: Elseviers Magazine wordt 
Elsevier

Den Haag
Links en rechts haalden 
met Elsevier eigen gelijk

MACHT

S ommige redacteuren en 
medewerkers van Else-

vier zijn in een andere om-
geving beter tot hun recht 
gekomen. Adriaan van Dis 
bijvoorbeeld wordt in 1986 
door André Spoor van NRC 
Handelsblad meegenomen 
naar het weekblad. Eén keer 
per week, tijdens ‘het broodje 
Van Dis’, lanceert hij grootse 
plannen. Erg praktisch is het allemaal niet. 
Zo is er het voorstel om een omslagartikel te 
wijden aan de vraag wat je allemaal met je 
linkerpink kunt doen. Maar vaak doet Van 
Dis weinig meer dan een paar artikeltjes uit 
de Volkskrant van die ochtend op tafel 
gooien, om vervolgens bij de caissière zijn 
flinke honorarium op te halen.

Beter op dreef op de televisie
Paul Witteman en Adriaan van 
Dis maakten weinig indruk

BEROEMD

Ook Paul Witteman doet het op televisie 
beter dan op de burelen van Elsevier. De 
Haarlemse ministerszoon, die in 1973 in 

dienst treedt, valt op door zijn 
lange haar en slordige kleding, 
wat Ferry Hoogendijk een doorn 
in het oog is. De hoofdredacteur 
keert de jongeling aan het eind 
van een jaar daarom geen perio-
diek uit, maar stuurt hem naar de 
Society Shop om een pak te ko-
pen.

Ondanks dit vriendelijke 
gebaar koestert Witteman een 
grote angst voor Hoogendijk. 

Als hij met zijn baas in de lift staat, sterft hij 
duizend doden. Ook omdat hij een afkeer 
heeft van de hetze die Elseviers Magazine 
volgens hem voert tegen zijn held, de PvdA-
minister van Onderwijs Jos van Kemenade, 
solliciteert hij bij de VARA. Daar bloeit hij 
als presentator op. Van zijn ‘Ferry-fobie’ zal 
Witteman  overigens nooit meer afkomen.
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Lezers van het blad werden geacht 
bij de tijd te zijn

Campagne 1980-1985

Campagne 2004-heden
Campagne 

van voor 1965

Campagne 1965Campagne in 1995

‘L aat je niks wijsmaken’ is de slogan 
waarmee Elsevier tegenwoordig re-

clame voor zichzelf maakt. Vorige motto’s 
waren ‘Meer dan een weekblad’ en ‘Het 
koele oog van Elsevier’. Om aan te geven 
dat het tijdschrift een middenpositie ambi-
eerde, voerde het Elseviers Magazine van
Ferry Hoogendijk ‘links en rechts graag ge-
lezen’ als slogan. 

‘Links en rechts graag gelezen’
Diverse slogans gaven 
ambities aan

RECLAME
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EW ging ten onder

Wim Zaal gaf in het supple-
ment ruimte aan kleurrijke, 

zelfs buitenissige figuren 

28-5-1988
Laatste nummer Elseviers Week-
blad. Met ingang van 4 juni 1988 
maakt Elseviers Weekblad deel uit 
van Elsevier

4-6-1988
Eerste column Nic van Rossum: 
‘De waan van de dag’

1-11-1988
Johan van den Bossche (1938) 
hoofdredacteur

2-9-1989
Naam Elseviers Weekblad ver-
dwijnt van cover Elsevier

16-9-1989
Elseviers Weekblad heeft geen 
aparte binnencover meer in 
Elsevier

ZUSTERBLAD

B egin jaren zeventig ziet uitgeverij 
Elsevier mogelijkheden voor een 

Vlaams magazine en installeert in 
Brussel een eigen redactie, directie en 
administratie. Het eerste nummer van 
de Vlaamse Elsevier verschijnt op 
5 februari 1973. Het is, zo staat in de 
‘Ten geleide’ te lezen, een nieuws- en 
opiniemagazine dat de feiten voorop 
wil stellen en de opinie daarop laat 
volgen. Hoofdredacteur is Henry 
Schoup, de vroegere correspondent 
van Elseviers Weekblad  in België.

Maar het zusterblad slaat helemaal 
niet aan. Anderhalf jaar na de start 
heeft het een betaalde oplage van 
slechts zevenduizend exemplaren. Een 
kostbare promotiecampagne en de 
overgang naar een Belgische drukkerij 
kunnen het tij niet keren. In het num-
mer van 30 augustus 1974 deelt de di-
rectie mee dat zij ‘op grond van eco-
nomische overwegingen’ is genood-
zaakt de uitgave te staken. 

Mislukking
De Vlaamse Elsevier ging in 
de jaren zeventig de mist in 

O p cultureel terrein biedt Elseviers Week-
blad vanaf het najaar van 1969 een ex-

traatje. Dan komt namelijk het literair sup-
plement uit. De bijlage verschijnt één keer 
per veertien dagen en wordt ook los ver-
kocht, aanvankelijk voor 50 cent. Abonnees 
van het weekblad mogen kiezen: wekelijks 
de bijlage voor de zakenman ontvangen of 
tweewekelijks het literair supplement. 

De culturele bijlage bevat boekbespre-
kingen, essays, gedichten, tekeningen en ar-
tikelen over muziek en beeldende kunst. Er 
is ruimte voor lezers om te reageren, zodat 
het blad het karakter van een vrije tribune 
kan krijgen. Onder de medewerkers bevin-
den zich jonge talenten die later tot grote 
hoogten zullen stijgen. Zoals Martin Ros, 

Opvallend cultureel experiment
Literair Supplement bood 
ruimte aan kunstzinnige types

die literaire trends mag bijhouden, en Gerrit 
Komrij. De excentrieke poëet Johnny the 
Selfkicker levert gedichten die worden geïl-
lustreerd door hippie Robert Jasper Groot-
veld. In wereldbeschouwing verschillen de 
medewerkers heel sterk. Zowel de conser-
vatief C.W. Rietdijk als de stalinist Theun 
de Vries mag stukken leveren. Chef Wim 
Zaal let namelijk niet op politieke voorkeu-
ren. Hij heeft een zwak voor kleurrijke, 
enigszins buitenissige figuren.

Elseviers Literair Supplement slaat aan. 
Veel abonnees geven de voorkeur aan het 
supplement boven De Zakenman. Maar di-
recteur Dolf van den Brink heeft weinig 
waardering voor de inhoud en constateert 
een geringe belangstelling bij adverteerders. 
De directie zet dan ook het opvallende cul-
tureel experiment, dat later met meer succes 
door kranten wordt herhaald, in december 
1972 stop.

BIJLAGE
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Johan van den Bossche

Grootse producties 
met news you can use

Van den Bossche weet nauwelijks het hoofd 
boven water te houden. Hij doet zijn best fi-
nancieel orde op zaken te stellen en slaagt 
erin om eindelijk weer een redelijk goed 
functionerende parlementaire redactie uit de 
grond te stampen, maar hij kan slecht tegen 
de intriges en pesterijtjes. Het blad heeft dui-
delijk behoefte aan een krachtpatser, die de 
directie vindt in de persoon van H.J. Schoo. 
De van Intermagazine afkomstige journalist 
komt in 1991 binnen als adjunct-hoofdredac-
teur en zal zich gauw ontpoppen als de grote 
roerganger. 

Koel oog
Hendrik Jan Schoo is een bijzondere man. 
Hij past op het eerste gezicht nauwelijks bij 
Elsevier. Een fervente  wandelaar die 
geen auto rijdt, een sober levende vege-
tariër, een idealist die zichzelf een 
freischwebende sociaal-democraat 
noemt, een onwaarschijnlijk erudiete 
homo universalis. Alle redacteuren ra-
ken al gauw onder de indruk van de 
nieuwe hoofdredacteur. Hij lijkt alles te 
weten, heeft over zowat elk onderwerp 
prikkelende ideeën, komt bijna altijd 
met nuttige lectuursuggesties. 

Maar anders dan Spoor wil de in-
tellectueel Schoo geen blad voor in-
tellectuelen maken. Elsevier is zijn 
ogen nu eenmaal verbonden met een 
bepaalde lezersgroep, zeg maar grof-
weg: de middenklasse, en dient deze 
te bedienen wil het blad commer-
cieel succesvol blijven. Die middenklasse 
heeft het druk en wil heldere, bondige, nut-
tige informatie. Elsevier heeft dan ook als 
taak uit de nieuwskluwen de belangrijke on-
derwerpen te kiezen, deze uit te diepen, van 
een perspectief te voorzien en in een over-
zichtelijk geheel te plaatsen. Van belang is 
verder de servicegerichte informatie, die de 
lezer helpt keuzes te maken op terreinen als 
de gezondheidszorg en het onderwijs.

Intern ziet Schoo zich geconfronteerd 
met de opgave de redactionele chaos te over-
winnen. Dat is niet eenvoudig. Anarchie heeft 
voor een organisatie grote nadelen, maar de 
medewerkers genieten vaak wel van de vrij-
heid. Een vrijheid die ze niet zomaar bij een 
nieuwe sterke man willen inleveren. Maar 

16-11-1991
Laatste column Qui mal y pense van Jan 
Brusse: ‘Sierlijke dagen’

1-1-1993 
H.J. Schoo (1945) hoofdredacteur

1-1-1993
Fusie van de Britse uitgever Reed met de 
uitgeverij Elsevier tot Reed Elsevier

29-1-1994
Eerste column van Pim Fortuyn 
(1948-2002): ‘Van overleg- naar 
contracteconomie’

28-10-1995
De Nederlanders (in woord en 
beeld, feiten en cijfers & 100 
portretten door Paul Huf), een 
speciale jubileumuitgave ter 
gelegenheid van 50 jaar Else-
vier

K enmerkend voor de publiekgerichte 
aanpak die hoofdredacteur Hendrik Jan 

Schoo in de jaren negentig ontwikkelt, is de 
service die Elsevier wil bieden. Het blad 
moet onder meer news you can use, nuttige 
informatie, leveren.

Een van de doelstellingen is de lezer 
helpen om verantwoorde keuzes te maken 
op diverse terreinen. Daarom geeft Elsevier 
bijvoorbeeld Lagendijk Onderzoek de op-
dracht een ranglijst samen te stellen van de 

De lezer helpen om 
verstandig te kiezen 

Vergelijkende informatie kan 
consument bewuster maken

beste ziekenhuizen, op basis van uitspraken 
van medici, de enige betrokkenen die een 
kwaliteitsoordeel zouden kunnen geven. 
Vergelijkende informatie, zo is de achterlig-
gende gedachte, maakt ziekenhuizen meer 
verantwoordelijk en patiënten minder on-
wetend. 

Er zijn meer van dit soort grootse pro-
ducties waarvoor veel pagina’s worden uit-
getrokken: de beste gemeenten, de beste 
studierichtingen, de beste banen, de beste 
scholen. Sommige verschijnen in een apart 
Thema-nummer. De onderzoeken komen 
elk jaar terug. Je moet je successen herha-
len, meent de hoofdredactie.  

SERVICE
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Elsevier special Arendo Joustra

Nic van Rossum Jan Mulder Toon Hermans

Emma Brunt Jan Brusse Marijke Hilhorst

Pim Fortuyn

Schoo, die in 1993 officieel hoofdredacteur 
wordt, slaagt erin de ergste lastposten en 
nietsnutten weg te werken. Hij bezuinigt op 
van alles en nog wat en voert om tot betere 
arbeidsprestaties te prikkelen een productie-
norm in: redacteuren moeten elk jaar drie-
honderd kolommen voor hun rekening ne-
men. Er is enig redactioneel gemor over deze 
maatregel, die voorbijgaat aan verschil in 
kwaliteit van de gevulde kolommen. Maar 
Schoo houdt van kwantificering. Meten is 
weten, is zijn motto. De reclameslogan van 
het blad in de jaren negentig is hem op het lijf 
geschreven: ‘Het koele oog van Elsevier.’ 

Schoo vindt Elsevier als het ware op-
nieuw uit. De lezer kan het waarderen. Ter-
wijl de concurrentie worstelt met een identi-
teitscrisis, groeit het blad flink. De trein staat 
zelfs zo stevig op de rails dat een verandering 
van hoofdconducteur de vaart er niet uithaalt. 
Als Schoo in oktober 1997 wordt geveld door 
een hartaanval en een halfjaar is veroordeeld 
tot inactiviteit, merkt hij dat zijn vervanger, 
Arendo Joustra, de zaken netjes overneemt. 
Schoo heeft het idee dat hij een karwei heeft 
geklaard, voelt zich min of meer overbodig 
geworden en kiest in 1999 voor het adjunct-
hoofdredacteurschap van de Volkskrant. In 
zijn afscheidstoespraak verwijst hij naar zijn 
driftbuien, die medewerkers angst aanjoegen. 
‘Vaak was ik onhebbelijk veeleisend, met re-
gelmaat ronduit onuitstaanbaar. Voor mijn 
veeleisendheid wil ik me niet verontschuldi-
gen – wie iets wil, moet nu eenmaal weer-
standen overwinnen. Wel voor mijn onuit-
staanbaarheid, mijn periodieke opvliegend-
heid. Allen die ik daarbij gebutst, soms echt 
bezeerd heb, bied ik – nogmaals – mijn excu-
ses aan. Aanvaard ze al of niet, haal in elk ge-
val nu opgelucht adem.’

Burgerlijk
In 2004 start Elsevier een uitgebreide publi-
citeitscampagne. ‘Laat je niks wijsmaken’ is 
de nieuwe leus. Niettemin is een vorige re-
clameslogan, ‘Meer dan een weekblad’, beter 
dan ooit van toepassing. Met zijn extra the-
manummers, speciale edities en nieuwssite 
spreidt het tijdschrift de vleugels. De nieuwe 
hoofdredacteur, Arendo Joustra, versterkt de 
succesformule die Schoo heeft bedacht. 

Maar de oude leus gaat ook op in meer 

1996
Verhuizing naar de Van de Sande Bakhuy-
zenstraat in Amsterdam

1-9-1997
Uitgeversmaatschappij Bonaventura, uitge-
ver van Elsevier, en Misset Uitgeverij, beide 
onderdeel van Reed Elsevier, worden sa-
mengevoegd tot Elseviers Bedrijfsinforma-
tie (Ebi)

26-9-1998
Eerste nummer van Elsevier 
special, een losse uitgave 
die abonnees gratis krijgen,
maar in de kiosk apart moet 
worden gekocht

1-1-2000
Arendo Joustra (1957) 
hoofdredacteur

C olumnisten zijn belang-
rijk voor een tijdschrift. 

Bijvoorbeeld omdat zij ferme 
opinies kunnen uitdragen of 
de lezer weten te vermaken. 
Bij Elsevier nemen redacteu-
ren dit werk soms voor hun 
rekening, van Eduard Elias 
tot Marijke Hilhorst.

Maar het blad geeft ook 
buitenstaanders de ruimte 
voor een prikkelend of amu-
sant stukje. Zoals Toon Her-
mans die vanaf 1955 enige tijd een eigen ru-
briek heeft. Stukjes kolder, noemt de caba-
retier ze zelf, kolommetjes over niks. 
‘Zomaar wat tikken. Omdat het zo lekker is! 

Ter lering en vermaak 
Columnisten hebben de lezer 
geprikkeld en geamuseerd

Een hoofdartikel? Neen! Ik heb niets in mijn 
hoofd. Mag het een hartartikel zijn? Want in 
mijn hart heb ik iets blijs.’ 

Gezichtsbepalend is lange tijd Jan 
Brusse. De zoon van de 
schrijver van het jongens-
boek Boefje kan vanaf 29 
juni 1963 zijn ei kwijt in ‘Qui 
mal y pense’, een wekelijkse 
column met veel aandacht 
voor de gebeurtenissen in 
zijn thuisland Frankrijk. 

Heel beroemd wordt de 
socioloog die op 29 januari 
1994 debuteert met een fel 
stukje over de overlegecono-
mie. Pim Fortuyn zal nog 

zo’n vierhonderd columns vullen waarin 
hij, tot steeds groter genoegen van de lezer, 
de vloer aanveegt met de lamlendigheid van 
de Nederlandse politici.  

STUKJES
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Mercur d’Or Pim Fortuyn

Eppo Doeve, getekend 
door Cees Bantzinger

Jo Spier, getekend 
door Eppo Doeve 

René van Asselt 
(zelfportret)

Cees Bantzinger 
(zelfportret)

22-1-2000
Elsevier stapt uit de Raad 
voor de Journalistiek

14-12-2000
Elsevier wint Mercur d’Or, de 
prijs voor het blad dat ‘langdu-
rig een opvallend presentatie 
heeft geleverd op de Neder-
landse tijdschriftenmarkt’

5-5-2001
Laatste column Nic 
van Rossum: 
‘Afscheid’

1-9-2001
Laatste column 
van Pim Fortuyn: 
‘Ik kom eraan!’

ILLUSTRATIES

D e oprichters van Elseviers Weekblad be-
seffen dat tekenaars van groot belang 

zijn. Het aanbod van foto’s is immers nog 
lang niet groot en goed genoeg. Daarom en-
gageren zij Jo Spier, die voor de oorlog bij 
De Telegraaf een nationale beroemdheid 
was. Hij voelt zich snel op zijn gemak bij 
zijn nieuwe werkgever, tekent als vanouds 
commentaren op het nieuws en maakt im-
pressionistische illustraties bij de grote re-
portages. Hij is een geliefde tekenaar, die 
met zijn milde grapjes en ragfijne observa-
ties precies vertolkt wat het Nederlandse 
volk in brede lagen bezighoudt. 

Spier krijgt al snel gezelschap 
van Eppo Doeve. De autodidact 
uit Bandoeng, Indonesië, produ-
ceert een enorme hoeveelheid 
tekeningen die decennialang het 

De duivelskunstenaars
Grote tekenaars hebben het 
gezicht van het blad bepaald

gezicht van Elseviers Weekblad mede zul-
len bepalen. De alleskunner is een 
duivelskunstenaar. Collega’s spreken al-
leen maar met bewondering en liefde 

over hem. Redacteur Piet Bakker 
noemt hem ‘het alzijdigst, het grieze-

ligst, het geniaalst – een magiër!’
Spier en Doeve vestigen een rijke beel-

dende traditie, die in ere wordt gehouden 
door een reeks tekenaars, van Cees Bant-
zinger in de jaren vijftig tot en met René 
van Asselt in de 21ste eeuw. 
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 Elsevier Thema

Alice Oppenheim Constance Wibaut

Ina van der Beugel

Emmy van Overeem

Petra ter Doest

2002
In september verschijnt Elsevier special
onder de nieuwe naam Elsevier THEMA

1-10-2002
Naamsverandering: Elsevier bedrijfs-
informatie wordt Reed Business Infor-
mation

13-9-2003
Herintroductie van beeldmerk Non 
Solus in het colofon

B ij de start van Elseviers Weekblad in 
1945 maakt één vrouw deel uit van de 

redactie: Ina van der Beugel. Op haar on-
derduikadres in de oorlog is deze kennis 
van sterverslaggever Piet Bakker, zonder 
dat ze het zelf wist, tot redacteur benoemd. 
Ze levert braaf haar stukken in, maar voelt 
zich niet zo thuis in het mannenbolwerk dat 
het tijdschrift geruime tijd is.

De opmars der vrouwen

Mannenbolwerk gaf vrouwen 
geleidelijk meer ruimte 

In de jaren vijftig groeit geleidelijk wel 
het inzicht dat het het blad te veel op de 
man is gericht en ontstaat een speciaal deel 
voor lezeressen. Veel ruimte wordt daarbij 
gecreëerd voor mode. Constance Wibaut, 
die in 1953 in dienst treedt, ontwikkelt zich 
tot de belangrijkste moderedacteur van Ne-
derland. Modefabrikanten informeren 
wanneer haar reportages verschijnen, om-
dat ze dan het best kunnen adverteren.

Onder Ferry Hoogendijk is Alice Op-
penheim het bekendste vrouwelijke gezicht 
van Elsevier. De interviews van de voor-

FEMINISERING

malige televisieomroepster worden veel 
gelezen. Emmy van Overeem, die over 
geestelijk leven schrijft, heeft een eigen pu-
bliek.

In de jaren negentig neemt het aantal 
vrouwelijke redacteuren toe. De economie-
redactie krijgt in de persoon van Annegreet 
van Bergen een vrouwelijke chef. In 2002 
treedt Petra ter Doest toe tot de hoofdredac-
tie, de eerste vrouw in de geschiedenis van
Elsevier die het zover schopt. 
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Speciale editiesElsevier Vooruitblik

Meer dan een week-
blad. Uitgeverij Bert 
Bakker. € 18,95

ideële zin. Al zestig jaar houdt Elsevier be-
paalde waarden hoog. Het gouden knapenkoor 
met zijn voorliefde voor grote reportages, 
weidse beschouwingen, persoonlijke bespiege-
lingen en kunstzinnige verhandelingen zou zich 
niet thuisvoelen in het moderne keurslijf van 
formats vol compacte, nuttige informatie. Maar 
het verbond met de burgerij is gebleven. Else-
vier verdedigt en propageert vanaf het eerste 
moment de ouderwets burgerlijke deugden: net-
heid, zuinigheid, vlijt, prestatiedrang, zelfbe-
heersing. Er loopt een rechte lijn van het plei-
dooi van G.B.J. Hiltermann in zijn opzet voor 
Elseviers Weekblad voor de ‘beheerschte 
mensch’ naar het ‘tepel verbod’ van Arendo 
Joustra, de hoofdredac tionele richtlijn dat een 
foto niet te veel van het menselijke lichaam 
moet tonen. Zoals er ook een lijn loopt van de 

afkeer van Henk Lunshof en Ferry Hoogendijk 
van provo’s, hippies en andere lawaaiige niets-
nutten naar de sympathie van Hendrik Jan Schoo 
voor de hardwerkende middenklasse in ‘subur-
bia’, de voorsteden die het toevluchtsoord vor-
men voor de zwijgende meerderheid 
van nette, beschaafde Nederlanders. 

Deze burgerlijke moraal van 
Elsevier ligt ten grondslag aan het 
commerciële succes. Ondanks de 
verschrikkingen van de jaren 
zestig en ondanks allerlei intel-
lectuele en culturele modes is 
er een omvangrijk gezelschap 
Nederlanders blijven bestaan 
voor wie burgermansfatsoen 
geen oubollig begrip is. Een 
koopkrachtige groep die graag 

een tijdschrift ontvangt dat misschien geen 
huisvriend is, maar wel een bondgenoot en 
geestverwant.

Teddy Klautz zag het al scherp. In zijn 
memoires noteerde de medeoprichter van El-

seviers Weekblad dat zijn gees-
teskind furore maakte omdat het 
op heldere wijze opvattingen en 
gevoelens onder woorden bracht 
die bij grote delen van de bevol-
king leefden. ‘Het was meer dan 
een weekblad, het gaf gestalte aan 
een mentaliteit.’ "

Bovenstaand verhaal is gebaseerd op 
het boek Meer dan een weekblad, dat 
dezer dagen verschijnt bij uitgeverij 
Bert Bakker

2003
In het laatste kwartaal 
haalt Elsevier een 
recordoplage van 
149.123 verkochte 
exemplaren

DECEMBER 
2003
Eerste Elsevier Vooruitblik
(2004)

OKTOBER 2004
Verhuizing naar de Radarweg in 
Amsterdam

10-11-2004
Lancering nieuwssite Elsevier.nl

MAART 2005
De eerste nummers Elsevier speciale 
editie (Erfgoed en Premier) 

E en modern bedrijf is multimediaal. Op 
25 november 2000 gaat dan ook www.

else4.nl van start. Ruim een jaar later wordt 
de site uitgekleed. Het is niet goed gelukt 
om op internet iets toe te voegen aan het 
blad, al is de dagelijkse nieuwsbrief popu-
lair. De site blijft wel bestaan als marketing 
tool: lezers kunnen er terecht om zich te 

Elsevier.nl
Na valse start is tijdschrift 
prominent aanwezig op web

INTERNET abonneren, antwoord te krijgen op vragen, 
nummers na te bestellen, enzovoort. En zo 
doet de curieuze situatie zich voor dat een 
niet bepaald florerend tijdschrift als De 
Groene Amsterdammer op het web promi-
nenter aanwezig is dan grote broer Elsevier.

Vier jaar later worden de zaken beter 
aangepakt. Zes nieuwe redacteuren worden 
aangetrokken om een internetredactie op te 
zetten. Hun inspanningen resulteren op 10 
november 2004 in de lancering van www.
elsevier.nl. Continu selecteert en analyseert 
de redactie nieuws. Verder bevat de site een 
redactioneel commentaar op een actuele 
gebeurtenis, quizzen, polls en lifestyle-ver-
halen. Het aantal bezoekers overtreft de 
verwachtingen. 
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H.J. Schoo

Hoofdredacteur Elsevier
(1993-1999)

W at in vooroorlogs Nederland nauwelijks 
had bestaan, was er na de oorlog opeens 
te kust en te keur: het opinieblad. Niet al-

leen oudgedienden als De Groene Amsterdammer
en de Haagsche Post, ook Vrij Nederland, boven-
gronds gekomen, Elseviers Weekblad, Hervormd 
Nederland en De Linie. Later voegden andere zich 
er voor korte of langere tijd bij: Hollands Week-
blad, Accent, Nieuwsnet, De Tijd. Al die bladen 
bedienden in een nog voluit confessioneel en ideo-
logisch tijdperk hun parochies met politieke en li-
teraire beschouwingen en verpozende rubrieken. 
Want al verdeelde de Indonesische kwestie, 
Koude Oorlog en Derde Weg hun lezers tot op het 
bot, zij waren één in hun liefde voor dammen, 
schaken, bridgen en puzzelen.

Speak memory! Een enorme mand met daarin De Groene Am-
sterdammer én Elseviers Weekblad – bien étonné. Echte kranten 
waren het nog, zwart-wit, simpele typografie, een enkele lijnteke-
ning. Ontoegankelijk zouden we ze nu vinden. Toen waren ze voor 
een nieuwsgierig jongetje een genot om uit hun wikkel te halen, 
open te vouwen en door te bladeren. Later volgde m’n kennisma-
king met Vrij Nederland, dat nieuwe journalistieke verlokkingen 
bracht en dat ik trouw bleef tijdens enkele jaren van vrijwillige bal-
lingschap in Amerika. The New York Review of Books, nog altijd 
in de leesportefeuille, The Atlantic Monthly, Harper’s Magazine
en weekbladen als The New Republic en The Saturday Review. 
Time en Newsweek gingen grotendeels aan me voorbij. The New 
Republic was een onooglijk blaadje, maar er stond elke week wel 
een beschouwing in van Walter Lipmann, de nestor van de Ameri-
kaanse journalistiek. Als jong diplomaat in de staf van president 
Woodrow Wilson hielp hij tijdens de vredesonderhandelingen in 
Versailles nog de kaart van Europa hertekenen. Lang geleden, 
schreef hij in zo’n stuk, was hij opgehouden uitnodigingen van het 
Witte Huis aan te nemen. Lunchen met de president, dat kon een 
journalist maar beter niet doen.

Veel is nu geschiedenis. The Saturday Review hield lang gele-
den op te bestaan, The New Republic heeft een oplage die goed 
zou passen bij de bescheiden Nederlandse markt. Het slagveld in 

eigen land is bekend – of zelfs dat niet meer. De 
Nieuwe Linie, Accent, Nieuwsnet, De Tijd, Her-
vormd Nederland: verdwenen. Klein Duimpje De 
Groene leeft eeuwig. VN, tot bloei gekomen in 
het rebelse klimaat van de jaren zestig, weet zich 
hopelijk weer helemaal op te richten. In de hem 
zojuist aangemeten nieuwe kleren ziet het blad er 
in elk geval schitterend uit. HP/De Tijd heeft the 
seven year itch en vindt zichzelf dan telkens op-
nieuw uit. Eigenlijk slaagde alleen Elsevier erin 
zich in de lange jaren van neergang van het opi-
nieweekblad als mediumtype fier te handhaven, 
zelfs te groeien.

H et geeft geen pas de feestvreugde van dit mo-
ment te bederven, maar ook dit onmiskenbare 

succes vraagt om relativering. De bevolking groeide gestaag, het 
aandeel daarin van hogeropgeleiden, prototypische opiniebladle-
zers, explosief. Die groeitempi heeft ook Elsevier niet bij benade-
ring weten bij te benen. Daarbij is het geen troost dat kwaliteits-
kranten als NRC Handelsblad en de Volkskrant, de winnaars uit de 
jaren tachtig, begin negentig, hun greep op de nieuwe generatie 
hoogopgeleide lezers ook aan het verliezen zijn. Voor hen zijn 
krant en weekblad geen must meer. Zij zitten anders in elkaar dan 
hun voorgangers, lezen niet voor hun plezier, maar instrumenteel, 
gespitst op specifieke informatie. Noch zoeken zij ideologische 
bevestiging of de veilige schuilplaats van een collectieve identiteit. 

Nederland overkwam jaren na dato wat zich in de Verenigde 
Staten al vanaf midden jaren zestig voltrok: de geleidelijke ver-
dwijning van massaal betrokken burgers, vanzelfsprekend actief in 
het verenigingsleven, lid van een politieke partij, trouw stembus-
ganger, toegewijd aan de publieke zaak, geabonneerd op krant en 
weekblad. In zijn Bowling Alone (2001) beschreef de Ameri-
kaanse politicoloog Robert Putnam dit proces in overweldigend 
detail. Bij veel politici, journalisten, wetenschappers ook, bestaat 
de neiging om die neergang uitsluitend als verlies te zien. In vaak 
nostalgische relazen figureren de jaren vijftig en zestig, desnoods 
nog zeventig, als de nadagen van het paradijs. Maar het heden is 
niet slechter, ook niet per se beter dan dat mythische ‘vroeger’, het 

Goede verstandhouding
Opiniebladen hebben niet langer een samenzwering met de lezer. De 

huidige mediagebruikers zijn niet meer aangewezen op wat de pot schaft

ESSAY
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Elsevier is er voor de lezer met een 

keur van special interests

is vooral anders. Die naoorlogse 
decennia, nog in de schaduw van 
de Tweede Wereldoorlog, waren 
een tijdperk van ideologische te-
genstellingen, van botsende 
mens- en wereldbeelden, de mo-
bilisatie van hele continenten. 
Media waren wapens en bakens 
in die alomvattende strijd en 
hielpen hun lezers daarin positie 
te kiezen en koers te houden. 
Time deed dat, Elsevier, Der 
Spiegel, l’Express. Ideologie 
had het primaat, ‘de’ journalis-
tiek, zeker in het ook nog eens 
verzuilde Nederland, was daar-
aan grotendeels ondergeschikt.

Om met terugwerkende 
kracht negatieve dingen over die 
journalistieke praktijk te berde 
te brengen, is een anachronisme 
en bovendien onhoffelijk. Laat 
ik het erop houden dat journalis-
ten toen in het algemeen beter 
schreven dan nu, ‘literairder’, 
vloeiender, verpozender, uiter-
aard ideologischer. Zij deden dat 
nog voor ‘echte’ lezers. Zittend onder hun scheefhangende lamp 
namen zij nog ruim de tijd voor krant en weekblad. Maar we ver-
geten dat het in die goede oude tijd ging om een captive audience: 
men las uit nooddruft, er was weinig anders te doen. De zwierige 
pennen van weleer zijn natuurlijk benijdenswaardig, maar de pro-
zaïsche zakelijkheid van tegenwoordig is mij liever. Net als een 
wereld met onnoemelijk veel meer keuzemogelijkheden dan toen 
– en niet alleen op mediagebied. Nog gezwegen van de zegening 
van het einde van de Koude Oorlog. De ‘korte twintigste eeuw’, 
van Eerste Wereldoorlog tot en met Koude Oorlog, had zo haar 
schaduwzijden.

H et was een Engelsman die het opinieblad een ‘samenzwering 
met de lezer’ noemde. Een andere Engelsman betitelde de al-

gemene lezer als ‘dat vreemde dier’. De oude samenzweringen 
zijn niet meer, hun ideologische kern is verpulverd, en het vreemde 
dier heeft zijn ‘algemene belangstelling’ (general interest) intus-
sen verdeeld over een keur van special interests. Hedendaagse me-
diagebruikers leven in een democratie van voorkeuren, zijn niet 
meer aangewezen op wat de pot schaft. Het draagvlak voor general 
interest-publicaties neemt daardoor af, maar verdwijnen zullen ze 
niet. ‘General interest’ handhaaft zich, paradoxaal geformuleerd, 
als een van vele ‘special interests’, maar ook als primus inter pares, 

de eerste onder zijns gelijken, 
uniek en onvervangbaar.

General interest-media zijn 
de kroon op de schepping van de 
openbaarheid, hoeksteen van een 
vrije, democratische samenle-
ving. Hun specialisme is het ge-
menebest. Dat beoefenen zij, 
opiniebladen in het voorste gelid, 
ten behoeve van een ontwikkeld, 
maatschappelijk actief publiek. 
Het zijn generalisten: alle pu-
blieke kwesties gaan hen aan. 
Politiek, economie, cultuur, we-
tenschap, de ideeën die het pu-
blieke debat inspireren. Niet lan-
ger hebben zij een samenzwering 
met de lezer, wel een goede ver-
standhouding. Ideologie mag 
dan niet langer allesbepalend 
zijn, des te meer tellen stijl en 
toon. Onontbeerlijk voor een 
journal d’opinion is ook een ei-
gen blikrichting. Een opinieblad 
neemt een positie in, concen-
treert zijn aandacht, schift en sor-
teert. Om deze functie te kunnen 

vervullen, is geen massapubliek nodig, al is een grote lezersschare 
mooi meegenomen. Ook relatief kleine publicaties weten hun 
mannetje te staan in de kakofonie van de openbaarheid, en kunnen 
gezag en invloed uitoefenen die hun omvang ver overstijgt. In de 
marge van het Amerikaanse mediageweld veroverde een klein opi-
nieblad als The Weekly Standard een vooraanstaande positie bij 
het verspreiden van het neoconservatieve gedachtegoed. Aan de 
andere kant van het politieke spectrum verdedigde The Nation, 
minuscuul als het is, met verve het fort van Amerikaans links.

Zulke kleine titels, al helemaal naar Amerikaanse maatstaven, 
laten ook zien in welke richting het opinieblad qua verschijnings-
vorm, dus niet inhoud of functie, verder evolueert. Als papieren 
product zijn zij – The Nation, mijn oude New Republic – ineenge-
schrompeld tot slechts zo’n veertig elegante redactiepagina’s op 
minder dan magazineformaat. Die miniaturisering compenseren 
zij ruimschoots met een krachtige aanwezigheid op het internet. 
Met een goede website is omvang niet allesbepalend, reputatie is 
wat telt. Op termijn wenkt op het web een nieuw bestaan voor het 
opinieblad. Ook als het ophoudt de handzame, draagbare, kleur-
rijke bundeling van intelligentie, kennis en pertinentie te zijn die 
het nu is, heeft het een toekomst. Geen schokkend nieuws, het opi-
nieblad is als een kat met zeven levens. De grote zwarte krant die 
Elsevier in den beginne was, bestaat ook al lang niet meer. "
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