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  Ot en Sien honderd jaar

Het was in juni 1904, dus honderd jaar geleden, dat 

bij J.B. Wolters te Groningen een nieuw leesboekje 

het licht zag: Nog bij moeder, door Jan Ligthart en 

H. Scheepstra, geïllustreerd door C. Jetses. Dit was het 

eerste deeltje van een reeks die in 1905 met een vierde 

‘stukje’ zou worden afgesloten. Vrijwel onmiddellijk 

door het onderwijs met open armen begroet, bracht 

de serie het in hoog tempo tot vele herdrukken. De 

uitgever, aangemoedigd door de gunstige ontvangst 

door de scholen, voegde, met het oog op het gebruik 

‘in de huiskamer’, de vier deeltjes in een gebonden 

uitgave tesamen. Op die wijze werd in 1906 Het boek 
van Ot en Sien geboren, zo genoemd naar de beide 

hoofdpersonen uit de afzonderlijke boekjes. In 2000 

beleefde dit boek met bewerkte inhoud en in gewij-

zigde vorm zijn negenentwintigste druk.

De namen van deze beide buurkinderen zijn de 

hele twintigste eeuw niet uit het collectieve geheu-

gen van ons volk verdwenen. Ook de uitgeverij, 

Wolters-Noordhoff sedert 1968, laten zij nog steeds 

niet onverschillig, mede als niet te verwaarlozen 

bron van inkomsten uit rechtenverkoop, waartegen-

over nauwelijks kosten staan. Het was, alles bijeen, 

daardoor een begrijpelijke en gelukkige gedachte om 

deze honderdste verjaardag niet onopvallend te laten 

passeren. In Zwolle/Slochteren, Hoorn, Gorredijk en 

Roden werden tentoonstellingen gehouden, vol van 

Uit: Jan Ligthart en H. Scheepstra, Nog bij moeder ii (1904).

Een aankondiging uit 1906. De naam van Jetses bleef hier 
achterwege.
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tijdsbeelden, ruim voorzien van informatie over de 

auteurs, de illustrator en zijn werk, en van een selectie 

uit de boekjes zelf. Overigens: de eerstgenoemde 

expositie, met ruim honderdvijftig originele tekenin-

gen en aquarellen en een mooie door Jan A. Niemeijer 

geschreven catalogus, is van 8 januari tot en met 8 mei 

2005 ook nog in het Nationaal Onderwijsmuseum in 

Rotterdam te zien. Zie ook: www.honderdjaarotensien.nl.  
Van de beeldvorming over de samenwerking tus-

sen de auteurs ging lange tijd de suggestie uit dat het 

Haagse schoolhoofd Jan Ligthart (Amsterdam, 1859-

Laag Soeren, 1916), met zijn reeds gevestigde reputa-

tie als onderwijsvernieuwer, de schrijver van Nog bij 
moeder en de al eerder uitgekomen deeltjes De wereld in! 
en Dicht bij huis zou zijn, en niet de in Roden geboren 

H. Scheepstra (1859-Groningen, 1913), leerling van en 

later docent aan de Groningse Rijkskweekschool. Zo 

noemt, bijvoorbeeld, Jan Romein in zijn Op het breuk-
vlak van twee eeuwen (1967) Ot en Sien: ‘Ligtharts onster-

felijke antwoord’ op de behoefte aan kindvriende-

lijker leesstof. Zelfs nog in 1999 weet Van Dale, Groot 
Woordenboek der Nederlandse taal bij de verklaring van de 

zegswijze ‘Dat is nog uit de tijd van Ot en Sien’ niet 

verder te komen dan het meervoudig onjuiste: ‘Ot 

en Sien, schoolboekje uit 1905 van G.J. Ligthart’. Men 

kan erover speculeren hoe dit koppige misverstand 

in de wereld is geraakt, en zo lange tijd gebleven. 

Aan elke twijfel is echter een eind gekomen sinds de 

zoëven genoemde auteur in zijn boek Kijk, Ot en Sien 
(1991) op basis van onbetwistbare documenten over-

tuigend heeft aangetoond, dat niemand anders dan 

Scheepstra de feitelijke schrijver was en dat Ligtharts 

bijdragen als auteur slechts beperkt zijn geweest. 

Deze opheldering was wel hard nodig, want zelfs 

bij de uitgeverij zelf kende niet iedereen voldoende 

de genoemde feiten. Toen in 1961 bij het luisterrijk 

gevierde 125-jubileum van J.B. Wolters aan personeel, 

auteurs en andere relaties een ongewijzigde herdruk 

van de uitgave van 1906 van Het boek van Ot en Sien werd 

aangeboden – wat bij velen een zeer welkom geschenk 

bleek te zijn –, kon men in het voorwoord lezen dat 

de boekjes waarop deze uitgave berustte destijds 

tot stand waren gekomen ‘in voortreffelijke samen-

werking, zodat men niet kan nagaan wiens hand de 

grondslag heeft gelegd.’ 

Is dat dus wat de auteurs betreft inmiddels tóch af-

doende nagegaan, desondanks kan daarmee nog niet 

het laatste woord gesproken zijn. Want: een ‘voor-

treffelijke samenwerking’ komt nu eenmaal zelden 

of nooit ongeconditioneerd tot stand. Voorwaarden 

voor succes kunnen het in de uitgeverij moeilijk stel-

len zonder initiatieven van een inspirerend persoon 

met visie, durf, inventiviteit en een zeker vermogen 

tot ‘vormgeving’ aan abstracte denkbeelden. Zake-

lijk vernuft en sociale vaardigheden zijn natuurlijk 

ook nooit weg. De hier bedoelde figuur was rond de 

eeuwwisseling binnen de muren van het eigen huis in 

de Oude Boteringestraat te vinden. Het was de man 
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die al in 1901 Cornelis Jetses (Groningen, 1873 - Was-

senaar, 1955), toen werkzaam in de buurt van Bremen, 

verraste met het verzoek de illustraties bij de vier lees-

boekjes Dicht bij huis te maken. Hij was tevens degene 

die, eerder nog, Scheepstra en Ligthart met elkaar in 

contact had gebracht en ook voor Nog bij moeder, met 

Jetses er weer bij, dit unieke drietal opnieuw wist te 

formeren. En, inderdaad, tot voortreffelijke samen-

werking in staat te stellen. De naam van deze uitge-

ver, die ik bij geen van de vier tentoonstellingen heb 

aangetroffen, gaat meestal schuil achter aanduidingen 

als ‘het uitgeversbedrijf’ of ‘de uitgeverij’, soms geper-

sonifieerd als ‘J.B. Wolters’, zoals de firma ook na het 

overlijden van de oprichter in 1860 was blijven heten.

Dat een serie schoolboekjes tot de klassieke kinder-

literatuur kon gaan behoren danken we evenwel, 

naast alle waardering voor auteur Scheepstra, adviseur 

Ligthart en tekenaar Jetses, in de eerste plaats aan de 

uitgever die het initiatief nam en de regie voerde: aan 

E.B. ter Horst Junior. Aan hem zal dit werkje daarom 

gewijd zijn.   

  De overdracht van vader op zoon

Eduard Benjamin ter Horst werd in 1865 in Gronin-

gen geboren. Hij was het derde kind uit het eerste 

huwelijk van Eduard Benjamin ter Horst en Anna 

Berendina Gerhards, die eerder al twee dochters had-

den gekregen. De nog heel jonge moeder overleed 

kort na de geboorte van haar zoontje. Eduard senior 

hertrouwde in 1869 en door dat tweede huwelijk 

werd het gezin uitgebreid met nog twee jongens, die 

verderop nog opnieuw ter sprake gebracht moeten 

worden. Reeds een jaar eerder was de familie verhuisd 

van het privé- en zakenadres Grote Markt a 16 – on-

geveer op de locatie waar nu v&d staat - naar Oude 

Boteringestraat 18, waaraan in 1882 het perceel nr 20 

werd toegevoegd.

De uit Twente afkomstige Eduard ‘de eerste’ was 

in 1845 op zestienjarige leeftijd aan de Grote Markt 

komen werken in de zaak van zijn twintig jaar oudere 

zwager Jan Berends Wolters, die enkele jaren eerder 

getrouwd was met zijn zuster Wesselina en in 1836, 

toen nog in de Guldenstraat, een boekhandel en uit-

geverij was begonnen. Na het overlijden van J.B. Wol-

ters en zijn vrouw, zij ook in 1860, was hij als algehele 

erfgenaam aan het hoofd van het bedrijf komen te 

staan. Meer dan zijn zwager kiezend voor specialisatie 

in uitgaven voor school en wetenschap, bouwde hij, 

begunstigd door maatschappelijke ontwikkelingen 

en met grote persoonlijke bekwaamheid, een om-



12 13

vangrijk ‘fonds’ op, weg uit het provinciale en met 

landelijke marktpositie en allure. Een eigen druk-

kerij, dicht in de buurt van het kantoor, had het hem 

in 1873 al mogelijk gemaakt al zijn uitgaven in eigen 

beheer te laten drukken.

Toen deze begaafde uitgever de tijd gekomen achtte 

met werken op te houden, vond hij daarop zijn 

oudste zoon en naamgenoot niet onvoorbereid. Al 

vroeg was komen vast te staan dat deze in de voetspo-

ren van zijn  vader zou treden. Na zijn schooljaren 

werd daarom tot een drietal stages besloten. De jonge 

Eduard begon zijn ‘leertijd’ in 1882 op de drukkerij 

van H.C.A. Thieme in Nijmegen, waar hij tevens bij 

zijn leermeester Carel Thieme een aangenaam thuis 

vond. Het jaar daarop verbleef hij in Leipzig, toen het 

‘Mekka’ van de Duitse boekenbranche, waar in die ja-

ren niet minder dan vierhonderd uitgeverijen, druk-

kerijen en binderijen gevestigd waren, waaronder vele 

prominente firma’s. Het was dan ook niet het minste 

bedrijf waarop de keus was gevallen: K.F. Koehler, ook 

nu nog in de Bondsrepubliek een bekende naam. Het 

onderlinge verkeer van de internationale confrèrie 

had grote bekoring voor Ter Horst, zoals C.H. Rob-

bers, collega-stagair en oudste vriend onder de latere 

vakgenoten, niet ontging. Van Leipzig kwam hij naar 

Rotterdam bij de firma H.A. Kramers & Zoon ‘om zijn 

leertijd in de beste school te voltooien.’

Na zich zo in binnen- en buitenland enige jaren 

grondig te hebben voorbereid, deed Eduard in 1885 

zijn intrede in zijn vaders zaak. In hoeverre hij in de 

eerste jaren zijn stempel op het uitgeefbeleid heeft 

kunnen drukken valt moeilijk vast te stellen, maar 

De Oude Boteringestraat omstreeks 1900. J.B. Wolters was geves-
tigd op nr. 18.
‘De enorm groote suite in het huis waar hij zijne zaken dreef 
was vóór aan de straat ingericht voor zijne bedienden, terwijl de 
achterkamer zijn privé-kantoor was.’ Boven zijn bureau: een groot 
portret van zijn vader. In 1903 betrok E.B. met zijn vrouw het 
verbouwde ouderlijk huis nr. 20. 
W. Moll in de Groninger Volksalmanak van 1957: ‘Persoon-
lijke herinneringen aan de stad Groningen rond de eeuwwisse-
ling’: ‘De eerste automobiel die Groningen kende, was dunkt mij 
van 1903. (...). Men vertelde het elkaar als men de automobiel was 
tegengekomen en snelde naar het raam als hij voorbijkwam.’

Foto coll. rhc Groninger Archieven
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veel ruimte zal senior hem niet gelaten hebben. Dat 

kan afgeleid worden uit juniors herhaalde aandringen 

op meer zelfstandigheid. En die kreeg hij 1 november 

1893, toen vader en zoon beiden eigenaar werden in de 

verhouding drie : één. Elk in zijn eigen handschrift 

tekenden zij met: ‘J.B.Wolters’.

Een goede oplossing bleek deze constructie al 

spoedig niet, want hun karakters botsten te veel 

en hun opvattingen over het te voeren uitgeefbe-

leid weken te zeer van elkaar af. Deze periode van 

gedeelde leiding duurde daardoor maar kort, want 

al op 15 augustus 1894 besloot E.B. ter Horst Sr. de 

firma én de stad Groningen te verlaten. Hij droeg de 

hele zaak aan zijn zoon over, die daarmee algeheel 

eigenaar-directeur werd. Zijn ouders verhuisden naar 

Den Haag, maar ook in die nieuwe woonplaats bleef 

de vader zich zorgen maken over Eduards bedrijfs-

voering. Deze kritische houding blijkt uit een brief 

aan de nieuwe eigenaar van 4 juni 1895: ‘Was ik in Uw 
plaats, dan zou ik zien en trachten zooveel mogelijk uit het 
fonds te halen en er weinig in te steken. (…). Ik meen het goed en 
voor mij en mijn geluk is het niet onverschillig hoe het U gaat. 
Gij blijft in alles te royaal en stelt Uw Soll und Haben U niet 
streng genoeg voor den geest.’ Had hij met deze niet mis te 

verstane vermaning Eduard goed getypeerd? Veel tijd 

om het nieuwe beleid op zijn financiële uitkomsten 

te beoordelen was hem niet meer gegeven. Overdre-

ven zuinigheid viel zijn opvolger in ieder geval niet te 

verwijten. Toen hij op 10 mei 1897 ging trouwen met 

Barbara Maria (‘Bertha’) de Boer liet hij het hele perso-

neel van zo’n zeventig man het feest meevieren door 

met ze uit rijden te gaan naar Zuidlaren. Maar zijn 

vader ontbrak: hij was een half jaar eerder overleden.

De vraag is nu, of het advies ‘zooveel mogelijk uit 

het fonds te halen en er weinig in te steken’ een voor 

die tijd houdbare stelling bevatte. Hoe financieel 

aantrekkelijk het ook leek - en lijkt - om te drijven op 

de verkoop van reeds bestaande boeken zonder veel 

kosten te hoeven maken voor nieuwe, zo’n korte-

termijnbeleid zou toch op den duur aan zichzelf te 

gronde gaan. Dat is te sneller het geval in een tijds-

bestek waarin nieuwe maatschappelijke, onderwijs-

kundige, didactische en culturele omstandigheden 

en opvattingen zich volop aandienen. En dat was 

nu juist wat er gebeurde in de jaren negentig van de 

Werken uit resp. 1900 (achtste druk) en 1902 (vijfde druk), nog 
door Ter Horst Sr. geïnitieerd. Zijn advies ‘zooveel mogelijk uit 
het fonds te halen’ berustte op het al jaren aanhoudend succes van 
dit type leerboeken. Met hun grote aantal herdrukken hadden 
deze in zijn tijd hun waarde duidelijk bewezen. Junior bleef ‘oude’ 
uitgaven als deze daardoor zorgvuldig bewaken, maar zag tevens 
in dat hij het daar ter wille van de continuïteit in de fondsontwik-
keling niet bij mocht laten.
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negentiende eeuw. De sterke opbloei van industrie en 

handel versterkte de noodzaak tot groei van kennis in 

dienst daarvan. In zoverre berustte de vaderlijke raad 

op een illusie. Het lopende fonds was dus wel degelijk 

voor een flink deel aan vernieuwing toe, en heus niet 

alleen bij het aanvankelijk leesonderwijs. Bovendien 

waren er nog in het geheel geen passende uitgaven 

voor die nieuwe vakken in het voortgezet onderwijs 

die na de invoering van de hbs in 1863 aanvankelijk 

nog niet werden onderwezen. Het moderne-vreemde 

talenonderwijs kreeg krachtige impulsen door 

economische ontwikkelingen en door de grotere 

mobiliteit, ook als gevolg van technologische vorde-

ringen. Nieuwe schoolsoorten werden in het leven 

geroepen, zoals de handelsdagscholen en er werden, 

ondanks de toenemende industrialisatie, meer land-

en tuinbouwscholen geopend. In meer algemene zin 

steeg het onderwijsaanbod aan grotere - deels zichzelf 

emanciperende - bevolkingsgroepen door de behoefte 

aan betere aansluiting op maatschappelijke vraag en 

drang naar grotere persoonlijke ontplooiing. Toene-

mende overheidsinvloed leidde tot meer wettelijke 

fundering, zoals de Leerplichtwet, die 1 januari 1901 

van kracht werd.

Wat rond 1900 wel bleef was een diepgaand on-

behagen over de algehele onderwijssituatie, waarvan 

onder anderen Dr. D. Bos, onder meer als vrijzinnig-

democratisch kamerlid bekend, in zijn boek Onze 
volksopleiding getuigde in zijn pleidooi voor meer 

onderwijskundige – en sociale – structurele samen-

hang. Uitgegeven, dit boek, in 1898 door: J.B. Wolters 

te Groningen.

Het pleit voor Ter Horst Jr. als uitgever dat hij voor 

de meeste aspecten van dit sterk in beweging zijn-

de omgevingsveld een gevoelige antenne bleek te 

bezitten. Beziet men in dit licht zijn beleid, dan is 

daarin de zakelijke afspiegeling te herkennen van de 

hier beknopt geschetste ontwikkelingen. Het valt 

hem verder moeilijk als een tekort aan te rekenen dat 

hij ten aanzien van typografische vernieuwingen en 

de illustratieve en didactische waarde van foto’s en 

tekeningen niet blind was voor de ‘renaissance’ in 

de boekverzorging, die juist in zijn tijd aanzienlijk 

terrein begon te winnen. Daarin werd hij natuurlijk 

tevens gestimuleerd door de grotere druktechnische 

mogelijkheden dan die welke zijn vader had kunnen 

benutten.  
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  Uitgever rond de eeuwwisseling

Overtuigd van de noodzaak het fonds te vernieuwen, 

had Ter Horst er tegelijkertijd wel degelijk oog voor 

dat zijn firma en die daarin werkten toch moesten 

leven van het ‘onderhoud’ aan wat al bestond, – en 

gering was dat niet. Eén van de kernauteurs met het 

gewicht van een P.R. Bos en een M.J. Koenen was al 

lange tijd L. Leopold. Diens vele ‘leesboekjes voor de 

volksschool’ liet Eduard opnieuw illustreren door 

J.B. Midderigh-Bokhorst, die later veel naam zou 

maken als illustratrice van talrijke kinderboeken. Dat 

geldt ook voor C. Koppenol, die voor Engelse lees- en 

idioomboekjes aan het werk werd gezet. Ook W.K. de 

Bruin en Louis Raemaekers werkten mee aan uitgaven 

voor het lager onderwijs: onze grootmeester Jetses  was niet alléén. En bij aardrijkskunde komen we al in 

1902 een omslagontwerp van de jonge Georg Rueter 

(1875-1966) tegen, de latere befaamde bandontwerper 

en schilder – jammer dat het maar een onooglijk at-

lasje betrof en niet de Bosatlas! – en het bandontwerp 

van Elisabeth Brandt voor Johanna W.A. Naber’s Bor-
duurkunst (1901) zien we steevast staan in elk zichzelf 

respecterend werk over Jugendstil-boekbanden.

Nog tijdens het leven van E.B. senior was er op 

instigatie van junior een uitgeversmerk ontworpen 

(door hemzelf?), en ‘innig gelukkig was hij, toen het 

eerste boek dat verscheen met zijn boekmerk, bizon-

der mooi slaagde’ (Vincent Loosjes, 1905). Dat boek, 

Zedelijke opvoeding (1894) door ‘mejuffrouw’ I. Kooistra, 

Door Georg Rueter ontworpen omslag voor Aardrijkskundig 

Schrijfboek, Europa en de Werelddelen, een uitgave door 
het ‘Onderwijzersgezelschap Bierum’ (1902). 
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was in 1905 al aan zijn vijfde druk toe. Er zouden nog 

vele herdrukken volgen, evenals van nieuwe boeken 

van andere vernieuwers, bedoeld voor aanstaande on-

derwijzers en -essen van lager onderwijs en ‘Fröbel’-

scholen. Zou het kunnen zijn dat Ter Horst bij de 

zinspreuk ‘Ik Blijf Werken’ ook heeft gedacht aan het 

drukkersmerk van de zestiende-eeuwse Antwerpse 

meester-drukker Plantijn: ‘Labore et Constantia’? 

De vrije vertaling daarvan levert immers ongeveer 

dezelfde tekst op als die de Groningse uitgever-druk-

ker gebruikte met behulp van de letters i/j, b en w. 

Dat ook de ovale vorm dezelfde is maakt mijn gissing 

niet zwakker.

‘Ben in principe bereid Uw boek uit te geven, maar 

wil U eerst spreken’. Zo reageerde Ter Horst per 

telegram op de toezending van het manuscript over 

stereometrie, hem aangeboden door dr. A.van Thijn, 

toen leraar in Winschoten. Blijkbaar wilde de uit-

gever niet alleen het beschreven papier maar ook de 

mens erachter leren kennen. Over één nacht ijs ging 

hij niet. Het boek kwam er, en – zo gaat Van Thijn 

verder – ‘de heer Ter Horst moedigde mij zeer aan 

Uit het voorbericht van de eerste geschiedschrijfster van de 
Nederlandse vrouwenbeweging: ‘... een zeer gelukkig denkbeeld 
van de firma J.B. Wolters te Groningen, die mij de bewerking 
van dit boekje opdroeg...’. Er lag een Engels ‘origineel’ aan ten 
grondslag.
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een hele serie wiskunde te schrijven, hetgeen dan 

ook geschiedde.’ (Ik Blijf Werken, personeelsorgaan van 

jbw, tweede jaargang, nr 2, mei 1947). Hoezeer deze 

aanmoediging een schot in de roos was blijkt uit het 

feit dat tot in de jaren zestig(!) Van Thijns Wiskundige 
Leergang (twintig delen, aan hun derde ‘bewerker’ toe) 

slechts met moeite van het toneel was te verwijderen.         

Veel méér door Ter Horst uitgegeven werken 

hebben het heel lang volgehouden, de woorden-

boeken voor Engels, Nederlands, Frans en Duits, 

in die volgorde verschenen, zelfs tot op de huidige 

dag, zij het dan dat Ten Bruggencate, Koenen, Herckenrath 
en Van Gelderen wat ontheemd zijn geraakt doordat 

deze aloude reeks, nu onder andere namen, door 

een herverkaveling van fondsonderdelen terecht is 

gekomen bij de respectabele woordenboekuitgeve-

rij Van Dale Lexicografie, die nu trouwens niet eens 

meer tot het Wolters-Kluwerconcern behoort. Maar 

goed dat Eduard het allemaal niet weet… Hij had ook 

voor Latijn en Grieks niet stilgezeten. In 1907, na zijn 

dood dus, maar zoals uit het voorwoord blijkt nog 

op zijn initiatief, kwam hij zelfs met een Nederlands-

Latijns woordenboek, met het oog op de thema’s van 

gymnasiasten.

In 1899 zorgde Ter Horst voor een Aardrijkskundig 
woordenboek van Nederland, dat vooral in het postver-

keer goede diensten bewees, en in 1905 een Paedago-
gisch woordenboek, dit laatste door C.F.A. Zernike, de 

vader van de latere Nobelprijswinnaar. Enkele jaren 

eerder had de pedagogiek in ons land bij het hoger 

onderwijs haar intrede gedaan in de persoon van 

J.H. Gunning Wzn., latere Wolters-auteur, en was het 

belang van de wetenschappelijke pedagogiek voor 

de praktijk van het onderwijs in die jaren krachtige 

verdedigers gaan vinden. Ook sceptici trouwens, zoals 

Theo Thijssen.

Vele nieuwe uitgaven verschenen voor het zang- en 

muziekonderwijs (met P. Noordhoff als sterke con-

current!), de tekenlessen, lees- en studieboeken voor 

de moderne vreemde talen. Vakken als handelsreke-

nen en machineschrijven ontvingen de aandacht waar 

sommige scholen behoefte aan kregen. Het land- en 

tuinbouwonderwijs hoefde daarover evenmin te 

klagen: in de catalogi komt men herhaaldelijk nieuwe 

delen in de Geïllustreerde land- en tuinbouwbibliotheek 
tegen, voor de uitbreiding waarvan auteur en redac-

tielid J. Ritsema Bos, broer van de atlas-auteur, een 

belangrijke rol vervulde. Dicht bij de praktijk blij-

vend verwaarloosde Ter Horst, gericht op duidelijk 

omlijnde doelgroepen, ook de gevestigde positie in 

het lager onderwijs geenszins, niet in de laatste plaats 

gesteund door actief blijvende auteurs als Ligthart en 

Scheepstra, en vele anderen.

 

Ligthart voerde de redactie later samen met R. Casimir, die deze 
taak na het overlijden van zijn mede-redacteur in 1916 alleen nog 
enkele jaren voortzette.
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Toch was een zekere bevlogenheid hem anderzijds 

niet vreemd. Zo liet hij in 1901 een Atlas der oude 
geschiedenis verschijnen, met 148 platen, waarvan de 

cliché ’s vervaardigd werden met behulp van model-

len die hij uit een hele reeks Europese hoofdsteden 

had betrokken. Auteur van dit werk was dr. A. van 

Berkum, wiens dissertatie hij – zoals van zovelen – 

eerder al had uitgegeven. Deze directeur van een 

middelbare school, eerst in Groningen, later in Den 

Haag, waaraan ook mr. F. Bordewijk een tijdlang 

docent was, wordt door velen beschouwd als het door 

deze romanschrijver geconstrueerde ‘model’ voor het 

bekendste schoolhoofd uit de Nederlandse literatuur: 

Bint. Van Berkum in het voorwoord van deze atlas: 

‘Bij de voorbereiding hebben uitgever en bewerker 

kosten noch moeite gespaard’, en vervolgens prijst 

hij de uitgever om zijn ‘niet genoeg te waardeeren 

liberaliteit’. De vader van deze uitgever hoort men nu 

mompelen: ‘Gij zijt in alles te royaal’. En zeker zou 

senior dat hebben laten gelden voor de uitgebreide 

buitenlandse reis die junior samen met dr. S.D. van 

Veen ondernam om verscheidene steden te bezoeken, 

teneinde de reproducties van de schilderijen van 

beroemde meesters te vergaren die de in 1899 uitge-

geven Bijbel zouden gaan sieren. Dat zijn dus dure 

illustraties geworden…

Ter Horst deed wel meer buiten het belangrijkste 

omzetgebied: het onderwijs, om. Bewust moet hij 

soms voor lief hebben genomen dat er geen of weinig 

geldelijk voordeel te behalen zou zijn. Zijn onbaat-

zuchtige overtuiging om met een publicatie een 

goed initiatief, een nieuwe gedachte, een in zijn ogen 

nastrevenswaardig doel te moeten ondersteunen was 

hem dan voldoende. Zodoende nam hij goeddeels de 

kosten op zich van Uit Groningen’s verleden, geschreven 

door mr. J.A. Feith, van 1892 tot 1913 rijksarchivaris 

in de provincie Groningen. ‘De netto-opbrengst is be-

stemd voor het Museum van Oudheden (…), hetwelk, 

zoals bekend, na de thans in aanbouw zijnde uitbrei-

ding onder een zwaren schuldenlast gebukt gaat’. 

Naar aanleiding van de opening van het ‘Alge meen 

Het bandontwerp is van CH, maar wie zo signeert heb ik niet 
kunnen achterhalen. Als er een lezer/lezeres is die de oplossing 
denkt te weten, is hij/zij van harte welkom.
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Provinciaal-, Stads- en Academisch Zieken huis’ was 

‘door E.B. ter Horst reeds tijdens den bouw het plan 

opgevat, een gedenkboek, rijk geïllustreerd en ge-

documenteerd, over de voorbereiding tot den bouw, 

den bouw en de exploitatie van het Ziekenhuis, in het 

licht te geven. (…). Reeds was nagenoeg alles voor de 

uitgaaf gereed, toen het overlijden van den uitgever 

aan deze plannen een einde maakte.’ Noordhoff werd 

toen de uitgever van een naar inhoud en vorm sterk 

versoberd boek (1907).

Ook met een aantal andere ‘Groningana’ gaf Ter 

Horst blijk van zijn betrokkenheid bij stad en regio. 

Bij J.B. Wolters verschenen onder andere P.J. Blok 

e.a., Gedenkboek der Reductie van Groningen in 1594 (1894), 

J.C. Brugmans, De eerste eeuw van het Instituut voor doof-
stommen te Groningen (1896), Oorkondenboek van Groningen 
en Drente, 2 delen, (1896-’99); ‘een pijnlijk gevoelde 

leemte (…) werd er door gevuld’), J. Suringa, Groningen 
in zijn verleden en zijn heden (1899), en in 1901 het werkje 

van A.S. de Blécourt, Fivelgoër landleven, met omslag en 

illustraties van niemand minder dan wie we beter als 

historicus kennen: J. Huizinga, wiens dissertatie ove-

rigens in 1897 niet door Wolters maar door concur-

rent Noordhoff was uitgegeven. . 

Deze uiterst summiere bloemlezing uit de hon-

derden titels die E.B. ter Horst Jr. als uitgever op zijn 

naam heeft staan wil ik afsluiten met nog een groot 

werk, dat pas na zijn dood verscheen. Ter Horst had 

in 1900 het plan opgevat de – eveneens door Wolters 

uitgegeven – verouderde meerdelige literatuurge-

schiedenis van W.J.A. Jonckbloet te vervangen door 

een werk naar nieuwere inzichten, waarvoor hij een 

andere hoogleraar aanzocht: G. Kalff.  Zijn zeven 

delen, elk van circa 600 bladzijden, vonden in het 

magnum opus van J. te Winkel, waarmee eerder begon-

nen was maar dat later verscheen, hun qua grondge-

dachte grote ‘tegenhanger’. Kalff’s eerste deel kwam 

uit in 1906. Dit schreef hij in zijn Voorrede, gedateerd 

‘20 October 1905’: ‘De man die den stoot gaf tot het 

ontstaan van dit boek, de uitgever E.B. ter Horst, is 

eenige dagen geleden ontvallen aan de zijnen, aan 

den boekhandel, aan de wetenschap waarvoor hij 

als uitgever in zijn kort leven zooveel heeft gedaan. 

Het doet mij hartelijk leed, dat deze rusteloos, té 

rusteloos, voortvarende man in de volle kracht zijner 

werkzaamheid van ons moest scheiden; dat ik zijne 

belangstelling en zijn raad bij de voortzetting van 

dit werk zal missen. Mij blijft slechts de herinnering 

aan zijn onbekrompen trant van zaken doen en onze 

korte doch aangename samenwerking.’

Noorderhoogebrug in Hunzingo.

Tekening van J. Huizinga (1872-1945), niet alleen een groot 
historicus, maar ook een uitnemend sneltekenaar. 
Uit: Fivelgoër Landleven (1901)
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  E.B. ter Horst Jr. in de problemen

Het schijnbare floreren van de uitgeverij ten spijt, 

stonden de zaken er in 1905 niet al te best voor. Som-

mige van de gegeven voorbeelden van zijn beleid 

lieten al zien, dat Ter Horst in zijn financiële doen en 

laten niet van een overmaat aan zuinigheid beticht 

kon worden. Direct al na zijn aantreden had hij de 

contracten met de auteurs ter hand genomen ten-

einde daar waar er aanleiding voor was hun hono-

rarium te verhogen. Wars van grote gebaren was hij 

dus niet. Deze royale maatregel zal aan de onderlinge 

verhoudingen geen afbreuk hebben gedaan. Daar kan 

dus nog een zakelijk motief achter hebben gezeten, 

maar ook dat kan toch niet de indruk wegnemen dat 

de dadendrang die zijn dagelijks handelen bepaalde 

niet altijd verantwoord met het financiële lange-ter-

mijnbeleid verbonden was. Met andere woorden: die 
vaderlijke waarschuwing was niet uit de lucht gegre-

pen. Het advies zoveel mogelijk op het oude fonds te 

teren mag junior dan terecht naast zich neergelegd 

hebben, hij zette veel te veel tegelijk in gang, waarte-

gen hij financieel noch fysiek opgewassen was. Met 

zijn toch al zwakke gezondheid ging hij in toene-

mende mate gebukt onder allerhand kwalen en in 

1905 werd hij weer langdurig ziek. Intussen raakte de 

boekhouding in de war, waren er onvoldoende con-

tanten in huis, en groeiden de schulden. Als eigenaar-

directeur deed hij kennelijk te veel zelf en ontbrak 

het hem aan voldoende ondersteuning van capabele 

hulp uit de tweede lijn, die zijn minder sterke kanten 

had kunnen compenseren, hetgeen uiteraard ook wel 

te wijten moest zijn aan zijn eigen personeelsbeleid.

 

Ook dat beleidsonderdeel werd gekenmerkt door 

emotioneel onderbouwde vrijgevigheid enerzijds, 

die anderzijds gepaard ging met het instandhouden 

van arbeidsvoorwaarden op het punt van beloning 

en werktijden die dringend om verbetering vroegen, 

zoals overal in die tijd. Het was een tijd van schrij-

nende sociale tegenstellingen. Een hoogbejaarde 

gepensioneerde, die met zijn tiende (!) jaar bij Wolters 

in dienst was getreden, gaf de lezers van het perso-

neelsorgaan (Ik Blijf Werken, artikelenreeks in de eerste 

en tweede jaargang, 1946/1947) van een en ander een 

gedetailleerd verslag: ‘Mijnheer gaf order dat zij, die 

er wat bleek en mager uit zagen, ’s morgens vroeg 

anderhalf liter melk moesten drinken. Dat werd aan 

de zaak bezorgd. Toen de winter aanbrak kregen zij, 

die niet in het bezit waren van een overjas, een bon, 

waarmee zij bij Peek en Cloppenburg een jas konden 

halen.’ En hij vervolgt: ‘Het was van ’s morgens vroeg 

tot ’s avonds laat aanpakken. Vooral ’s zaterdags was 

dat het geval, want als ’s avonds ongeveer tien uur al-

les de deur uit was, was er nog weer van alles te doen. 

Zo werd het gewoonlijk elf uur en tot zo laat bleven 

de bedienden ook. Ik was dan wel eens jaloers op het 

personeel van de drukkerij, dat ’s avonds om acht 

uur al naar huis kon gaan’. Was het een wonder dat 

men zich bij de Typografenbond aansloot om betere 

werkomstandigheden na te streven? Maar daarbij 

stuitte men dan op de onwil van Ter Horst mensen 
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aan te nemen die lid van deze bond waren, terwijl de 

Grondwet ook toen toch al recht van vereniging waar-

borgde. Loyale erkenning van dat recht en verbetering 

in de arbeidstoestanden waren meer waard geweest 

dan melk en overjas, hoe goedbedoeld ook. 

Hoezeer hij een man van uitersten kon zijn blijkt 

overigens uit de bepaling in zijn testament dat het 

personeel in geval van liquidatie anderhalf jaar salaris 

diende te ontvangen, en uit het feit dat het op dat 

moment nog niet bestaande pensioenfonds toch al-

vast rijkelijk werd bedeeld. Zijn houding als werkge-

ver was niet altijd vrij van een zekere grilligheid. 

  

E.B.’s drukke uitgeverswerkzaamheden verhinderden 

hem niet om, net als zijn vader had gedaan, door de 

aansluiting bij tal van plaatselijke instellingen vele 

contacten te onderhouden. Hij was jarenlang lid van 

het bestuur van het Groninger Universiteitsfonds, 

lid van het Groninger Boekverkooperscollege en 

commissaris bij Van Heijningen Bosch & Co, aan 

wie hij de Nieuwe Groninger Courant, die jarenlang door 

J.B. Wolters was uitgegeven, in 1899 had overgedaan. 

In het nummer van maandag 16 oktober 1905 van 

deze krant werd zijn belangstelling voor het openba-

re leven in de stad in herinnering geroepen bij ieder 

die kon weten ‘hoeveel nuttige instellingen door hem 

werden gesteund, hoe royaal deze uiterst gevoelige 

man was voor wie zijn hulp kwam vragen, hoe vaak 

hij gaf uit eigen beweging, zonder gevraagd te zijn’.

De genadeslag werd hem toegediend door een lang-

durige procedure in het kader van de Hinderwet. Na-

dat er aan het eind van de eeuw in de aangrenzende 
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Poststraat achter de panden Oude Boteringestraat 

18 en 20 enkele gebouwen met erf waren gekocht, 

werd een nieuw gebouw opgetrokken, dienend als 

gezamenlijk onderkomen van drukkerij, binderij en 

magazijn. Zo ver was de bouw al gevorderd dat er in 

de kelder twee stoomketels konden worden geplaatst. 

Maar dan ontstaat er een slepend en voor Ter Horst 

tevens slopend conflict met de ertegenover gelegen 

rooms-katholieke kerk en met de universiteit, die 

bij het gemeentebestuur bezwaar hadden gemaakt 

tegen de te vrezen geluidsoverlast en luchtverontrei-

niging. De juridische strijd duurde voort tot en met 

behandeling in de Raad van State, terwijl de nieuw-

bouw anderhalf jaar stil kwam te liggen. Voordat deze 

gereed was, nu noodgedwongen met veel duurdere 

elektriciteit als krachtbron, overleed E.B. ter Horst 

Jr. op 15 oktober 1905. De zorgen en zijn kwetsbare 

gestel waren hem te veel geworden.

 

  De veiling van 1906

Hoe nu verder? Bij voorbaat stond vast dat er hulp 

van buiten de eigen personele bezetting zou moeten 

komen, wilde er van voortzetting van het bedrijf spra-

ke kunnen zijn. En daartoe werd, zij het allesbehalve 

lichtvaardig, ten slotte besloten. Met het ontwarren 

van de vele knopen belastten zich de beide halfbroers, 

de jurist Felix R. (1870-1940) en de chemicus Adolf 

ter Horst (1874-1935). Zowel in de uitgeverij als in 

de andere bedrijfsonderdelen moest intern orde op 

zaken worden gesteld en, naar buiten gericht, diende 

de goede relatie met de auteurs, ‘geestelijk kapitaal’ 

van elke uitgeverij, onder de crisissituatie zo weinig 

mogelijk te lijden te hebben. Er werden vrij drastisch 

allerlei maatregelen genomen. De binderij werd in 

haar geheel afgestoten, en de boekhandel, die al van 

1836 af voor een deel van de omzet had gezorgd, op-

geheven. Een gedeelte van het onroerend goed ging 

in andere handen over –Noordhoff kocht pand 16– en 

bij dit alles viel aan inkrimping van het personeel 

uiteraard niet te ontkomen.

Na deze reorganisatie ging het bedrijf, ruim een 

jaar na E.B.’s heengaan, in zijn nieuwe gedaante als 

‘Naamlooze Vennootschap J.B. Wolters’ Uitgevers-

maatschappij’ verder de twintigste eeuw in, met de 

beide broers als commissaris en de oudste, zij het 

informeel, ‘de facto’ als directeur.  De formele leiding 

werd met de benoeming van dr. A.M.H. Schepman 
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(1890-1959) tot directeur pas tien jaar later weer op 

het vereiste professionele niveau gebracht.

Tot de afslanking behoorde ook een kritische door-

lichting van het fonds, die juni 1906 onder het motto 

‘beperking van de oude voorraden en terug naar de 

kerntaken’ leidde tot een grote veiling in ‘Krasnapol-

sky’ te Amsterdam. De resultaten van deze verkoping 

van grote aantallen boeken, en van rechten op her-

druk daarvan, zijn te vinden in het Nieuwsblad voor den 
Boekhandel van 29 juni 1906, en wie de moeite neemt 

dit titelbestand goed te analyseren komt tot enkele 

verrassende conclusies. Een fors deel van wat hier 

verhandeld werd bestond uit uitgaven van ver vóór 

1894 (Rietstap, Vorsterman van Oijen, Oudemans, 

enz.), zodat deze veiling niet gemakshalve geïnterpre-

teerd mag worden als een symptoom van Ter Horst 

Junior’s onvermogen een renderend assortiment op 

te bouwen. Daarmee wil niets ten nadele van de vader 

worden gezegd, want geen uitgever, hoe bekwaam 

ook, is ooit in staat louter bestsellers te genereren.

Een ander substantieel gedeelte van de lijst wordt 

in beslag genomen door werken uit de periode 

1894-1905 die beter niet verkocht hadden kunnen 

worden, omdat ze bij de nieuwe eigenaren herdruk 

op herdruk beleefden. Daartoe behoorde een aantal 

juridische en medische studieboeken, overgenomen 

door de firma Bohn te Haarlem, die bijvoorbeeld van 

P.H. van Eden, Verbandleer (eerste druk 1900) nog in 

1948 een twaalfde druk kon laten verschijnen. Noord-

hoff deed eveneens goede zaken. 

Ook de zes delen van de Geïllustreerde Bibliotheek 
voor jongens en meisjes van 11-14 jaar werden van de hand 

gedaan. De uitgeverij Kluitman in Alkmaar wist tegen 

de som van tweeduizend gulden de hand te leggen op 

deze serie, die niet voor het onderwijs bedoeld was en 

daardoor kennelijk buiten de nieuwe fondsbegren-

zing moest vallen. Daarin was als deel ii Af ke’s tiental 
verschenen: een schets uit het Friesche arbeidersleven, door 

Het (gedeukte) naambord bleef tot 1968 naast de toegangsdeur 
van het in 1910 aangekochte hoekpand 24 bevestigd. 
De Open Universiteit is er nu gehuisvest.

Cornelis Jetses
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Nienke van Hichtum, een klassiek boek, een méér 

dan honderdjarige, die zich recentelijk in zijn 59ste 

druk mocht verheugen. De oorspronkelijke uitgave 

van J.B. Wolters uit 1903 – antiquarisch veel waard – 

was geïllustreerd geweest door een tekenaar die ook 

iets met de nu honderdjarige Ot en Sien te maken zou 

krijgen: Cornelis Jetses, de andere meester in zijn vak, 

die zijn stadgenoot en lofwaardige opdrachtgever 

vijftig jaar zou overleven.

  Besluit

Zo was het dan tot een afronding gekomen van één 

van de boeiendste ontwikkelingsfasen in de rijke 

geschiedenis van J.B. Wolters. De firma had onder de 

versmalling door de veiling niet essentieel geleden, en 

zij bleek al spoedig over voldoende herstelvermogen 

te beschikken om met veel succes voort te kunnen 

bouwen aan verdere groei, dankzij de stevige grond-

slag die daarvoor, na de actieve jaren van de oprichter 

zelf, door vader én zoon E.B. ter Horst was gelegd.

Eduard junior in het Nieuwsblad voor den Boekhandel her-

denkend, betrok ook zijn vriend C.H. Robbers al deze 

drie bij zijn eerbetuiging toen hij schreef: ‘Ter Horst 

Jr had sterk het besef van de verplichting, die op hem 

rustte om de reputatie der firma te houden op het 

hooge standpunt, waarop de levenslange toewijding 

zijner voorgangers haar gebracht had.’(…). 

En hij gaat verder: ‘Van die taak heeft Ter Horst zich 

met eere gekweten zoolang het hem vergund was, 

daarbij terzijde gestaan door een getrouw personeel, 

reeds in de school zijns vaders gevormd. Jammer 

voor de zaak en jammer voor ons vak dat zijn werk-

zaamheid niet langer heeft mogen duren! Ter Horst 

vertoonde zich weinig buiten Groningen en was 

daardoor niet algemeen bekend bij zijn vakgenoo-

ten; mogen zij die hem gekend hebben, hem blijven 

gedenken als in ons vak een der besten van zijn tijd.’ 

‘Gedurende deze tijd werd mijnheer Eduard ernstig ziek, wat 
niet bevorderlijk was voor de voortgang van de bouw. Nog 
voordat deze was volbracht, overleed mijnheer, door het gehele 
personeel betreurd, want hij was een werkzaam mens, met 
een goed hart voor de zaak en voor het personeel. Hij ging in 
zijn gezonde dagen nooit uit, maar zat steeds de hele dag op 
kantoor en werkte wel eens tot 2 uur ’s nachts door. Dat het 
personeel diep onder de indruk was van het overlijden van hun 
patroon, bleek ook bij de begrafenis, toen het gehele personeel 
in lange rijen zich opgesteld had op de Noorderbegraafplaats 
om de baar te volgen.’

(H.Blaauw, ‘Oude herinneringen’ in: Ik Blijf Werken, 
2e jaargang, nr 6, oktober 1947)
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Dr. A.M. (Thijs) ter Horst (1919-2001), zoon van 

Eduard’s jongste broer en evenals deze, samen met 

zijn neef mr. Jan ter Horst (1905-2003), commissaris 

bij J.B. Wolters, getuigde van zijn oom’s verdiensten 

als uitgever met het onbetwistbare oordeel: ‘Eduard 

moge meer hebben aangehaald dan hij verwerken 

kon, – we mogen hem eren als een uitgever met grote 

visie’. 

Aan dat verdiende eerbetoon hoeft geen woord meer 

te worden toegevoegd. 

Bronnen

H.de Buck, Catalogus van de jubileumtentoonstelling van uitgaven van 

J.B. Wolters 1836-1961. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1961

Catalogus van de uitgaven van J.B.Wolters’ U.M. te Groningen van 1836 tot 

1906. Wolters-Noordhoff nv, Groningen, 1969

J. de Groot en F.R.H. Smit, ‘De uitgeverijen J.B. Wolters, P. Noord-

hoff en Wolters-Noordhoff’, in: P.H. Broekhuizen e.a. (red.), Van 

boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 

van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen. Stichting 

Monument & Materiaal, Groningen, 1992

Jan A. Niemeijer, Kijk, Ot en Sien. Een klassieker in de Nederlandse jeugdli-

teratuur. fpb Uitgevers, Drachten/Leeuwarden, 1991

I. van der Velde, ‘De onderwijssituatie rond 1900’, in: J.W. van 

Hulst e.a. (red.), Vernieuwingsstreven binnen het Nederlandse onderwijs in de 

periode 1900-1940. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970

Herdenkingsartikel in Nieuwe Groninger Courant. Van Heijningen 

Bosch & Co, Groningen, 16 October 1905

C.H. Robbers, ‘Eduard Benjamin ter Horst overleden’, in: Nieuws-

blad voor den Boekhandel, 72e jaargang, nr 83, Amsterdam, 17 October 

1905

Vincent Loosjes, ‘Eduard Benjamin ter Horst’, in: Uitgever en Debi-

tant. Officieel orgaan van den Nederlandschen Uitgeversbond. 1e jaargang, 

nr 4, Haarlem, 28 October 1905



40

  Colofon

Deze uitgave wordt ter gelegenheid van de jaarwisseling 2004-

2005 als nieuwjaarsgroet aangeboden aan familie, vrienden en 

relaties. De tekst werd speciaal voor dit doel geschreven.
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