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Bestuursmededelingen
Boekkunstbeurs
Bij menigeen is verwarring ontstaan over de Boekkunstbeurs omdat de B.O.B.
(een club van handelaren in oude boeken) her en der reclame gemaakt heeft voor
een beurs die zij op 5 en 6 oktober in de Pieterskerk zouden organiseren. Er blijkt
inderdaad een dubbele boeking voor dat weekend te zijn gemaakt, maar maakt u
zich geen zorgen: de B.O.B. verschuift naar 12 en 13 oktober en wij zitten gewoon
op de oude data achter onze ‘handel’.
In verband met de beurs graag het volgende:
– bij dit nummer van de Nieuwsbrief treft u een toegangsbewijs aan, zodat u als
contribuant gratis naar binnen kunt. Daarnaast vindt u enige zogenaamde flyers.
Hou deze niet zelf, maar geef ze aan mogelijk geïnteresseerde kennissen...!
– Op zondag 6 oktober zal om 10 uur de traditionele jaarvergadering plaatsvinden.
Wij rekenen uiteraard op een massale belangstelling.
– Voor de deelnemers aan de beurs: u kunt voor aanvang met uw auto het plein
voor de kerk oprijden om uit te laden, maar u mag daar niet parkeren. Dus graag na
het uitladen eerst uw auto wegzetten. Er is een groot parkeerterrein op de Haagweg, daarnaast kent Leiden vele parkeergarages waar – zo is recent uitvoerig in de
Leidse pers ter sprake gekomen – altijd volop ruimte is.
Tot nu toe hebben de onderstaande personen/persen zich als deelnemer opgegeven. Staat u er nog niet bij maar wilt u wel degelijk komen (ja toch, Buitenkant,
Pers No. 14, [tussen haakjes], Augustijnpers, Stichting Grotesque, Wim Schroot,
Slibreeks etc. etc.?), geeft u zich dan zo snel mogelijk schriftelijk of per email op bij
Jan Keijser (Leidse Slootweg 4, 2481 kh Woubrugge, gjkeijserAcs.com).
Het Ambachtshuis
De Ammoniet en Werkgroep Techniek &
Informatie
Ampersand
Atalanta (Utrecht)

Atelier it Plein
Avalon Pers
De Beuk/Exponent
Carla de Boer
Saskia de Boer
Clipeus Pers
Bram de Does
DRUKsel
Editions des Guerres
Eikeldoorpers

Elba Pers
Ergo Pers
M. Goosen
Hana
Hoenderbossche Verzen
In de Bonnefant
Frans de Jong/Boekdrukatelier ’t Y
Kairos
De Klaproos
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P’tit Cahier
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René Treumann
Roodvoetpers
Titi Zaadnoordijk
Trionapers
Vier Seizoenen
Eric van der Wal
Atelier De Zwaluw

Omslag
Het omslag van deze Nieuwsbrief is gedrukt door Marja Scholtens, De Klaproos,
Delft. Hulde!

Expositie Dick Berendes in de Zeeuwse bibliotheek
Binnen het expositiebeleid van de Zeeuwse bibliotheek (zb) is er sinds 1993 voor
gekozen om periodiek aandacht te besteden aan werk van margedrukkers. Zo’n
expositie kan één pers betreffen, maar ook worden tentoonstellingen georganiseerd waarin een overzicht gegeven wordt van een bepaalde periode. Door een
noodzakelijk gebleken interne herinrichting van het gebouw was het een tijd niet
mogelijk om een expositie te houden: de bestaande expositieruimte werd gesloten,
maar recent is daarvoor een nieuwe ruimte in gebruik genomen. De draad is nu
weer opgepakt en momenteel wordt een tentoonstelling voorbereid van het werk
van margedrukker Dick Berendes. Deze expositie zal op 19 oktober, 14.00 uur worden geopend door Janneke van der Veer, de hoofdredactrice van ‘Boekenpost’.
De expositie van Dick toont een selectie uit zijn prachtige werk van ruim 20 jaar
creatief drukken. Omstreeks 1980 kreeg Dick de beschikking over een Korrex en die
gaf hem de mogelijkheid om professioneel grafiek te gaan maken. Dick is zijn loopbaan begonnen als vormgever. Al vanaf het eerste moment dat hij een drukkerij
binnenstapte, werd zijn interesse gewekt voor lettervormen. Die boeien hem, maar
ook de Groningse drukkunstenaar Nicolaas Werkman inspireerde hem tot het
maken van (typo)grafiek. Dick bouwt zijn prenten op uit het grafisch materiaal dat
iedere margedrukker wel kent. Maar ook niet-typografisch materiaal gebruikt hij
als beelddrager zoals b.v. strokarton voor kleurvlakken, meccano-onderdelen,
tandwielen en van alles wat je maar op letterhoogte kunt brengen. Verder bewerkt
hij het papier vaak met de inktrol of borstel. Letters zeggen gewoonlijk pas iets
als zij als regels een tekst vormen. Zo ziet en gebruikt men letters. Maar Dick
gebruikt ze vooral als beeldende elementen in zijn prenten. Zijn beelden en ideeën

krijgen vorm in en door letters, waardoor de sterk grafische kant van zijn werk naar
voren komt. De natuur is voor hem een belangrijke inspiratiebron, waaruit meer
illustratieve, poëtische werkstukken voortkomen en vrije typografische verbeeldingen...
De margedrukkers van de Stichting worden hierbij van harte uitgenodigd om
deze feestelijke opening bij te wonen. Men is vanaf 13.30 uur welkom. Deze
expositie loopt van 19 oktober t/m 23 november 2002.
De Zeeuwse Bibliotheek ligt op slechts vijf minuten lopen afstand van het ns
Station. Adres: Kousteensedijk 7, 4331 je Middelburg. Voor inlichtingen kun je
bellen naar Ronald Rijkse, conservator Oud Bezit en Bijzondere Collecties van de
zb, 0118 – 654 276.
Gerard Post van der Molen
Noot van de redactie
In Boekenpost, nr. 61 sept./okt. staat een rijk geïllustreerd artikel van Janneke van
der Veer over grafisch kunstenaar Dick Berendes.

De herleving van de houtgravure in Engelse
handpersboeken sinds 1980
De grafische techniek van de houtgravure, waarbij met fijne metaalgraveursburijnen in hard kopshout (meestal van de buxusboom) wordt gestoken, in plaats van
met bredere gutsen in zacht langshout zoals bij de houtsnede, werd rond 1800 in
Engeland uitgevonden door Thomas Bewick. In de tweede helft van de 19de eeuw
was de houtgravure de gebruikelijke techniek voor boekillustratie geworden, maar
het werd voor pure reproductiedoeleinden gebruikt. Door het pionierswerk van
William Morris en zijn Kelmscott Press vond er vanaf 1890 een herleving van
zowel de schone boekdrukkunst als van de houtgravure als originele boekillustratie plaats. Als voorbeeld hiervan kunnen de boeken van de Eragny Press met de
houtgravures van Lucien Pisarro worden genoemd. Sindsdien zijn engelse handpersboeken bij uitstek geïllustreerd met originele houtgravures. Het hoogtepunt
vormden de jaren twintig van de vorige eeuw, toen de Golden Cockerel en Gregynog persen boeken met schitterende houtgravures van Eric Gill, Eric Ravilious,
Robert Gibbings, Blair Hughes-Stanton en Agnes Miller Parker uitgaven. De Grote
Depressie van de jaren dertig betekende echter het einde voor de meeste handpersen. Na de Tweede Wereldoorlog was de stijl van de kunstenaars en de smaak
van het publiek veranderd: de fijne, naturalistische houtgravure met zijn moeizame techniek was uit de mode. De Golden Cockerel Press liet haar uitgaven nog
steeds met houtgravures illustreren, maar in 1962 werd ook zij opgeheven. In de
voor handpersen barre jaren vijftig en zestig werden boeken met houtsneden of -
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gravures alleen nog uitgegeven door de betere boekenclubs, zoals de Folio Society.
Rond 1970 kon men stellen dat het in Groot-Brittannië met de houtgravure als
eigentijdse kunstvorm en als originele illustratie in handpersboeken was gedaan.
Aan het eind van de jaren zeventig werden enkele nieuwe handpersen opgericht en
ontstond ook hernieuwde belangstelling voor de houtgravure. Het laatstgenoemde
was vooral toe te schrijven aan een drietal boeken dat het verzamelaarspubliek
deed beseffen over welk een rijke traditie het land op dit gebied beschikte. In 1978
verscheen A History of British Wood Engraving van de graveur Albert Garrett, dat een
compleet en rijk-geïllustreerd overzicht bood van het werk van de twintigste eeuwse britse houtgraveurs. In 1980 drukte Simon Lawrence, toen nog een jonge maatschappelijk werker, een hommage aan zijn tachtigjarige grootvader, de
beroemd-beruchte S.T.E. Lawrence, de laatste nog levende maker van buxushouten
blokken. S.T.E. Lawrence, Boxwood Blockmaker bevatte 38 prenten van nog levende
Engelse houtgraveurs, die ooit blokken van Lawrence hadden gekocht. De respons
op Simon Lawrences oproep was zo groot geweest, dat hij in 1982 een tweede boek
45 Wood Engravers kon drukken, met prenten van een jongere generatie graveurs.
Deze drie boeken brachten een ware wedergeboorte van de houtgravure in Engelse
handpersboeken teweeg. Jonge, en met name veel vrouwelijke, kunstenaars legden
zich weer toe op het graveren in kopshout. De Engelse vereniging van houtgraveurs, de Society of Wood Engravers (swe), die sinds de oorlog een kwijnend bestaan
had geleid, werd door de toeloop van jonge
leden in 1984 weer nieuw leven ingeblazen.
De vereniging geeft een eigen maandblad
genaamd Multiples uit, en er verscheen een
overzicht Engravers Two (1992) van de leden
en hun werk. De swe dient als forum voor
de moderne Engelse houtgraveurs, organiseert tentoonstellingen van hun werk en is
op diverse wijzen actief in de bevordering
van de houtgravure als een eigentijdse
kunstvorm. In 1988 publiceerde Simon
Lawrence een derde verzameling houtgravures, A Cross-section. The Society of Wood
Engavers in 1988, met 44 prenten van de
jongere leden van de swe.
Door de groeiende belangstelling volgden
boeken met houtgravures elkaar in een toenemend tempo op, zodat men bijna van een Richard Shirley Smith, 1984

hausse op dit gebied kan spreken. Daarbij moet onderscheiden worden tussen literaire teksten (poëzie en proza) die geïlllustreerd zijn met houtgravures, en nonfictie boeken over houtgraveurs en hun kunst. Beide soorten worden gemaakt door
handpersen en door gewone commerciële uitgevers. Het opvallende is nu, dat vooral de handpersen in Groot-Brittannië sinds 1980 een verbazend groot aantal nonfictie boeken over houtgraveurs hebben gedrukt. Dat is iets nieuws, want de
beroemde persen uit de jaren twintig hadden uitsluitend literaire teksten met
houtgravures uitgegeven.
Simon Lawrence gaf zijn baan op om zich met zijn Fleece Press volledig te wijden
aan het drukken van boeken over de houtgravurekunst. Met uitzondering van
enkele literaire werken (die meestal ook geïllustreerd zijn met houtgravures) volgde een gestage stroom prachtige boeken over de oudere generatie houtgraveurs,
zoals Derek Harris, Marie Hartley, Agnes Miller Parker, Claughton Pellew, Gwen
Raverat, Peter Reddick, Reynolds Stone, Leon Underwood, Margaret Wells, Ethelbert White en Leo Wyatt. In samenwerking met de zoon van de graficus John Buckland Wright (hier welbekend door zijn werk voor de bibliofiele boeken van A.A.M.
Stols uit de jaren dertig) begon Lawrence aan een serie boeken over Buckland
Wright op basis van de blokken in zijn atelier bij zijn dood in 1954. Tot dusver zijn
drie van de geplande zes delen verschenen: Bathers and Dancers (1993), Baigneuses
(1995) en Surreal Times (1999). Fleece Press boeken zijn traditioneel gebonden in
halflinnen, met marmerpapier of een ‘pattern paper’ op de platten en gestoken in
een stevige linnen hoes of overslagdoos. De tekst bestaat uit een door een kenner
geschreven essay over het leven en werk van de kunstenaar, gevolgd door een suite
van geselecteerde gravures, eenzijdig gedrukt op bevochtigd Zerkall Bütten papier.
Eventuele reproducties (m.n. van foto’s) worden door een grafisch bedrijf op dun
fotopapier gedrukt en door Lawrence met de hand ingeplakt. Zijn jongste publicatie, Dearest Joana (2001), over de brieven van de graveur Joan Hassall, bestaat uit
twee delen met samen 301 pagina’s uit het lood gezette tekst, zestig van de blokken
gedrukte houtgravures en vierendertig met de hand ingeplakte reproducties!
Hoewel de oplaag van de Fleece Press boeken niet gering is (tussen de 200 en 300
exemplaren), zijn zij vaak bij verschijnen reeds uitverkocht.
De Whittington Press van het echtpaar John en Rosalind Randle werd opgericht in
1972 en geeft sinds 1981 het bekende bibliofielen-jaarboek Matrix uit, waarvan tot
heden 21 delen zijn verschenen. Elk nummer bevat een of meer artikelen over houtgraveurs, geïllustreerd met van de blokken gedrukte prenten. Daarnaast gaf deze
pers fraaie boeken uit over de graveurs Gwenda Morgan, John O’Connor, Hellmuth
Weissenborn, Miriam MacGregor en Howard Phipps. Zo verschenen twee magnifieke boeken over de houtsneden van de duitse exiel-kunstenaar Hellmuth Weissenborn, die in Engeland woonde (Hellmuth Weissenborn, Painter and Graphic Artist,
1976 en Hellmuth Weissenborn, Engraver, 1983), alsmede vele boeken geïllustreerd met
zijn gravures. Verder hebben zij drie boeken uitgegeven over de laatste nog levende
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graveur van de vooroorlogse generatie, John O’Connor (nu 89 jaar en nog steeds
actief!), waarvan The Wood Engravings of John O’Connor (1989) het mooiste voorbeeld
van een typisch Whittington Press boek is.
In 1978 werd de Gregynog Press in Wales heropgericht onder de naam Gwasg Gregynog (Gwasg is Welsh voor ‘pers’). De Gregynog pers had in de jaren dertig twee
boeken met zeer fijne houtgravures van Agnes Miller Parker uitgegeven, die inmiddels zeer gezocht zijn. In de jaren negentig kwam de Gwasg Gregynog hierop
terug, door twee prachtige boeken over de totstandkoming ervan uit te geven. Alle
houtgravures van Miller Parker werden schitterend van de blokken herdrukt op
Gampi papier. Men kan bedenkingen hebben over het op dergelijke wijze ‘recyclen’
van beroemde boeken, omdat het nieuwe boek op de roem van het oude teert.
Anderzijds wil de liefhebber ook graag mooie boeken over de totstandkoming van
beroemde handpersboeken hebben. Zo gaven Bain & Williams in 1991 een boek van
John Dreyfus uit over het maken van Eric Gills beroemde The Four Gospels (Golden
Cockerel Press, 1931). Daarnaast geeft de Gwasg Gregynog ook literaire werken (bij
voorkeur in het Welsh, met vertaling in het Engels) met houtgravures uit, waaronder een fascinerend reisverslag van de monnik Geraldus Cambrensis door het
Wales van 1130, met prachtige gravures van Colin Paynton. Misschien naar aanleiding van het succes van deze persen zijn ook andere handpersen in Engeland en
Noord-Amerika overgaan op het maken van boeken met en over houtgravures.
De Primrose Academy van William Butler geeft een serie boeken over de jongere
generatie graveurs uit onder de titel The Engraver’s Cut, waarvan tot dusver zeven
delen zijn verschenen, o.a. over het werk van Frank Martin, Simon Brett, Sarah van
Niekerk en Claire Dalby. Butler laat zijn boeken drukken door Sebastian Carter van
de Rampant Lions Press in Cambridge. De formule van de Engraver’s Cut boeken is
eenvoudig en goedkoop: na
een korte introductie van
een of twee pagina’s volgen
ongeveer zesentwintig houtgravures, eenzijdig van de
blokken gedrukt op Zerkall.
Op deze wijze kan een handpersboek over een houtgraveur vlug worden gemaakt,
maar dat gaat ten koste van de
informatie over de kunstenaar
en zijn werk. In Brits-ColumThomas Balston, 1948
bia (Canada) gaf de Barbarian

Press in 1994 een massief overzichtswerk Endgrain uit, met 121 originele houtgravures van 71 amerikaanse en 50 canadese graveurs. Het was een groot succes en leidde
tot een serie boeken over individuele graveurs onder de titel Endgrain Editions. Twee
delen zijn reeds verschenen, waarvan een over de in Nederland geboren Canadese
graveur Gerard Brender à Brandis. Een derde deel over de Bulgaars-Nederlandse
graveur Peter Lazarov verschijnt eind 2002.
De Old Stile Press van het echtpaar McDowall in Wales geeft sinds 1981 literaire
boeken met houtgravures uit, waaronder enkele met zeer modernistische houtsneden, wat ongebruikelijk is in Engelse handpersboeken. Een van hun opvallendste
publicaties is Kippers and Sawdust (1992), een groot boek over het werk van de Engelse expressionist Rigby Graham, met zes meerkleurige houtsneden die elk twee
pagina’s beslaan. Meerdere Engelse persen hebben wel een boek over een houtgraveur uitgegeven, zodat er thans een mooi handpersboek bestaat over elk van de
grote graveurs, zo over Eric Gill (Skelton, 1983), David Jones (Clover Hill, 1981),
George Mackley (Two Horse, 1968), John Lawrence (Camberwell, 1986) en Eric
Ravilious (Lion & Unicorn, 1972); alsook commerciële boeken over Robert Gibbings
(Dent, 1959), John Farleigh (Gresham, 1985) en Reynolds Stone (Murray, 1976). De
Britse handpersen stellen hun boeken elke twee jaar ten toon op de Fine Press Book
Fair in Oxford, die georganiseerd wordt door de Fine Press Book Association
(fpba). De fpba geeft tweemaal jaarlijks het tijdschrift Parenthesis uit, dat gewijd is
aan handpersen en hun boeken.
Naast de handpersen zijn er in Groot-Brittannië ook kleine uitgevers die hun boeken laten drukken door andere handpersen of door gewone drukkerijen. De boeken van Jeremy Greenwood van de Wood Lea Press zijn in offset gedrukt en de
houtgravures van clichés. Toch zijn het prachtige en relatief laaggeprijsde boeken,
vormgegeven en gebonden alsof het handpersboeken zijn. Zijn eerste uitgaven
waren twee gedegen overzichtswerken van de houtgravures van John Nash en zijn
broer Paul, de laatstgenoemde in de jaren twintig een van de weinige Britse avantgarde kunstenaars op grafisch gebied. In 1999 verscheen Omega Cuts, een boeiende
oeuvre-catalogus van de houtsneden van kunstenaars uit de ‘Bloomsbury’-groep
rond Virginia en Leonard Woolf. De Wood Lea Press boeken zijn een zeer geslaagde
kruising tussen handpers- en commerciële boeken. Twee andere uitgevers van
boeken over houtgraveurs die niet zelf drukken zijn Hal Bishop en Dennis Hall.
Bishop geeft relatief laaggeprijsde boekjes met originele prenten over moderne
Engelse graveurs uit. De curieus-genaamde Previous Parrot Press van Dennis Hall
heeft boeken uitgegeven over de houtgravures van Rigby Graham, Frank Martin en
de fotograaf Edwin Smith; alsook meerdere literaire werken geïllustreerd met
houtgravures, waaronder Ask the Fellows who cut the Hay (1999), met twintig prenten
van zeven graveurs.
Dit laatste boek brengt mij op het punt, dat opvallend veel eigentijdse Engelse
handpersboeken (en dus hun illustraties) een hoog nostalgisch-landelijk karakter

nieuwsbrief Drukwerk in de Marge nummer 102, september 2002

8/00

hebben. Veel boeken gaan over
het rustige leven in een country
cottage, de locale flora en fauna
tijdens de wisseling der seizoenen en over het (geïdealiseerde)
plattelandsleven van ‘vroeger’.
Typische titels zijn A Year in the
Country, A Countrywoman’s Notes,
The Natural History of Selborne en
The Yorkshire Dales. De houtgravures tonen dan ook bij voorkeur
landschappen met hooimijten en
Miriam Macgregor, 1997
cottages, bomen en bloemen,
vogels en vooral veel poezen: wat
de Engelse graveur Simon Brett eens sarcastisch noemde ‘the three f ’s: furs, feathers
and foliage’. Die boeken worden gekocht door hoog-opgeleide stedelingen, die er
vaak een cottage op na houden als weekendhuisje. Er kleeft mijns insziens een sfeer
van valse romantiek, zo niet van escapisme, aan dergelijke boeken en hun illustraties. Ik moet de eerste contemporaine Engelse houtgravure nog tegenkomen, waarop een kantoorgebouw of een Pakistaanse immigrant is te zien!
Ook commerciële uitgevers geven nu boeken over de twintigste eeuwse houtgravure uit. Na het boek van Garrett volgden uitgebreide historische overzichten van
James Hutchison (Wood Engraving & the Woodcut in Britain 1890–1990, Barrie & Jenkins
1994) en van Joanna Selborne (British Woodengraved Book Illustration 1904–1940, Oxford
University Press 1998), dit laatste een magistraal werk over het gouden tijdperk van
de Britse houtgravure als boekillustratie. De Scolar Press gaf mooie boeken uit over
de gravures van Gertrud Hermes en Colin See-Paynton. De Silent Press (nu Primrose Hill Press) brengt laaggeprijsde boekjes over houtgravures in grote oplagen
uit, waaronder de uitstekende handleiding van Simon Brett Wood Engraving: how to
do it (1994). Boekjes zoals Cat Cuts en Forty Nudes hebben de houtgravure weer
populair gemaakt bij een breed publiek.
Thans wordt meer dan de helft van de Britse handpersboeken geïllustreerd met
houtgravures. Ook in Duitsland zijn de boeken van de Raamin, Rohse en Tiessen
persen geïllustreerd met originele grafiek, de houtsnede voorop. Alleen in Nederland is de zwart-witte houtsnede of -gravure nog een stiefkind in het handperswezen. Meer dan elders ligt het zwaartepunt hier op het zuiver-typografische boek,
mooi gedrukt in een bijzondere letter. Alleen In de Bonnefant van Hans van Eijk
heeft meerdere boeken met houtsneden (m.n. van Rigby Graham) uitgegeven.

Boeken over individuele houtgraveurs, die in Engeland zo in de mode zijn, worden
hier alleen (en dan nog zelden) gemaakt door commerciële uitgevers (o.a. over
Nico Bulder, Pam Rueter en uiteraard M.C. Escher). Nederlandse handdrukkers
zouden er goed aan doen kennis te nemen van het succes van dergelijke boeken in
Groot-Brittannië. Ook wij hebben een traditie op het gebied van de houtsnede,
men denke aan het werk van Fokko Mees, Nico Eekman, Johan Dijkstra, Jan
Franken Pzn., Nico Bulder, W.J. Rozendaal, enz. Onze beste levende houtgraveur
is Peter Lazarov in Groningen, maar het is een Canadese handpers die een boek
over zijn werk maakt! Gezien de moeite die handpersen schijnen te hebben om
zuiver-typografische boeken met literaire teksten te verkopen, zouden non-fictie
boeken over houtgraveurs à l’anglaise misschien meer succes kunnen hebben.
Willem Keizer
Willem Keizer is een Amsterdamse verzamelaar van en handelaar in boeken over de
internationale houtsnedekunst.

Bijlage
Namen, eigenaars en adressen van de belangrijkste persen voor boeken over de
houtgravure en houtgraveurs:
– Barbarian Press: Jan & Crispin Elsted, 12375 Ainsworth Road, R.R.8, Mission.
British Columbia. Canada
– Bishops Books, 31 Danes Road, Exeter ex4 4ls
– Fleece Press: Simon Lawrence, 4 Revel Garth, Denby Dale, Huddersfield. hd8
8tg
– Gwasg Gregynog: David Vickers (controller), Gregynog, Newtown sy16 3pw
– Old Style Press: Frances & Nicholas McDowall, Catchmays Court, Llandogo.
Monmouth np25 4tn
– Previous Parrot Press: Dennis Hall, The Foundry, Church Hanborough, Oxford
ox29 8ab
– Primrose Academy: Prof. William Butler, Stratton Audley Park, Bicester ox27
9ab
– Whittington Press: Rosalind & John Randle, Lower Marston Farm nr. Risbury,
Leominster hr6 0nj
– Wood Lea Press: Jeremy Greenwood, 1 Warren Hill Road, Woodbridge ip12 4dt
– The Society of Wood Engravers: Secretary: Geraldine Waddington, 3 West Street,
Oundle pe8 4ej
– Website van de britse handpersen op het Internet: www.the-oldschool.demon.co.uk/ppuk.htm–presses
– Fine Press Book Association: UK Secretary: Janet Jackson, Glenswinton, Parton.
Castle Douglas dg7 3nl
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Divers
Koppermaandagprentenboek
Aan de oproep om mee te doen aan het bouwen van een ‘koppermaandagprentenboek’ heeft inmiddels een twintigtal margedrukkers gehoor gegeven. Misschien
wilde je ook graag meedoen, maar ben je e.e.a. door de vakantie vergeten. Laatste
kans om alsnog mee te doen: bel, schrijf of e-mail mij z.s.m.: Leeghwaterstraat 44,
2132 st Hoofddorp, 023-561 67 77, e-mail: postbinAbaart.demon.nl
Op de Boekkunstbeurs kun je het papier ophalen bij de stand van de Werkgroep
Techniek & Informatie. Als deadline voor het project geldt 15 november a.s. We
hopen op nóg meer deelnemers!
Kees Baart

Slibreeks
Jubileumnummer nr. 100 : Roosje en haar nazaten uit de Slibreeks.
Op zaterdag 14 september wordt het jubileumnummer Roosje en haar nazaten
gepresenteerd. Dit jubileumnummer is nummer 100/101 van de Slibreeks. Dat zal
gebeuren tijdens de premiere van Rosette, een muziekdrama gemaakt naar het
gedicht: Roosje van Bellamy en van het kroeglied: Roosje of waarom ik geen vis eet
van Ed Leeflang die eveneens het gedicht van Bellamy heeft bewerkt.
De Zeeuwse Komedie speelt het toneelgedeelte; de muziek wordt uitgevoerd door
het Kon.Conservatorium te Gent en door de chansonzanger Robert Valter die
wordt begeleid door accordeon en contrabas. Alle teksten en alle muziek zijn te
vinden in de jubileumuitgave.
De voorstellingen zijn: zaterdag 14 september om 19.30 uur, zondag 15 september
om 11.30 uur. De voorstellingen vinden plaats in de Bellamytent. Dat is een tent die
tijdens het filmfestival Film-by-the-Sea voor het Cine Citytheater te Vlissingen
wordt geplaatst. De toegangsprijs bedraagt slechts H 10,–.
Aan iedere voorstelling gaat een korte informatieve lezing over Bellamy, zijn tijd en
de bewerkingen van Roosje, vooraf.
De redactie van de Slibreeks verwacht veel belangstelling voor deze voorstellingen
en raadt u daarom aan van te voren kaarten te reserveren.
Dan kan vanaf 28 augstus 2002: bij het Cine Citytheater te Vlissingen, bij boekhandel de Drvkkery te Middelburg en via de Belbios 0900-9363.

Elfde Bert van Selm-lezing
Op 3 september jl. heeft Berry Dongelmans op geïnspireerde wijze de elfde Bert van
Selm-lezing uitgesproken onder de titel ‘Lezen in Romans’. Het was een boeiend

betoog waarin hij de mogelijkheden verkent om romans te gebruiken als bron voor
leesonderzoek. Hij opende in zijn betoog daarvoor onvermoede perspectieven.
Zoals gebruikelijk verscheen direct na de lezing ook dit betoog in druk (36 pp.,
7 ill., waarvan één full-colour, gedrukt door Mostert & Van Onderen te Leiden).
Je kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door overmaking van
H 10,25 (of een veelvoud daarvan) op postrekening 3881447 van de Stichting Neerlandistiek Leiden, postbus 9515, 2300 ra Leiden, of bij bestelling vanuit het buitenland, door toezending van een Eurocheque, o.v.v. ‘Elfde Bert van Selm-lezing’. Een
exemplaar word je dan zo spoedig mogelijk toegestuurd.
Voor de echte liefhebber (verzamelaar): er zijn nog exemplaren verkrijgbaar van de
eerdere lezingen. Informatie: Berry Dongelmans, tel. 071-527 21 09.
Gerard Post van der Molen

Website Stichting Boekbehoud
De site-speurders onder u hebben het misschien al gezien: Stichting Boekbehoud
draaide de afgelopen tijd experimenteel op het net. Vanaf nu is de site www.boekbehoud.nl officieel op het net. De diverse pagina’s zijn zo goed als compleet, met
name op het gebied van adressen en literatuur moet er de komende tijd nog het een
en ander worden aangevuld.
Henk Francino, Stichting Boekbehoud

Margedrukkers in het miat-museum in Gent
Ooit was de stad Gent de voornaamste stad van Vlaanderen. Door een open verbinding met zee was het een zeer belangrijk centrum voor handel en textielindustrie
vanaf de Middeleeuwen tot op heden. De daarmee vergaarde rijkdom maakte Gent
ook tot een uitzondelijk cultureel centrum.
Het industrieel museum miat (Museum voor Industriele Archeologie en Textiel )
in Gent bezit een grote en gevarieerde grafische collectie. Vanaf het vroege begin
van het boekdrukken was Gent een zeer belangrijk grafisch centrum. Alle facetten
van boekmaken als papierscheppen, lettersnijden, gieten, drukken en boekbinden
werden in deze handelstad beoefend.
De collectie bevat stukken uit alle perioden. Houten en ijzeren handpersen,
steendruk, oude cylinderpersen, degels en gietmachines als Ludlow, Linotype,
Monotype behoren tot het uitgebreide inventaris van het museum. Naast alle verrassingen die er nog boven water kunnen komen uit de opslag van het museum.
Op initiatief van het museum is er nu een werkgroep gestart met als doel de persen
en andere machines te restaureren om ze weer in gebruik te kunnen nemen voor
demonstraties. Uiteindelijk kan er zo een werkend museum ontstaan, om het grafisch matriaal in zijn samenhang te tonen.
Het miat is gevestigd in een zeer groot pand met vele verdiepingen, ooit was het
textiel-fabriek, aan de rand van het centrum van Gent. Het museum, vlak over de
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grens van Nederland, is zeker een bezoekje waard, ook voor niet-grafici.
Het adres is: Minnemeers 9, B-9000 Gent
Internet: http://www.miat.gent.be
Telefoon: 0032 9 2699 42 00
Openingstijden: dinsdag-zondag, 10.00-18.00 uur
John Cornelisse

Nagekomen stukken Varkensprojekt
Ik ontving alsnog twee bijdragen van het varkensprojekt, afkomstig van Joost
Schuurman en Cor Koeleman.
Tante Pos heeft er tot eind augustus 2002 over gedaan om het postpakket op het
juiste adres af te leveren. Enkel de postcode stond verkeerd vermeld op het pakket,
en ik moet aannemen dat dit voor de vertraging in de aflevering heeft gezorgd.
Op de Boekkunstbeurs zullen aan alle deelnemers van het projekt de nu boven
water gekomen druksels beschikbaar worden gesteld.
John Cornelisse

Vraag en aanbod
Degelpers
Te koop wegens aanschaf proefpers – degelpers, een mooi elegant persje (zegt
iedereen) dat ’t ook nog doet. Met twee inktrollen, spindels voor een derde rol en
bijbehorende sleutels. De prijs is H 600.
Marlies Louwes 050-5419462, m.e.louwesAhetnet.nl

Proefpers
Gratis af te halen Asbern proefpers (formaat 70 · 50). Lapoutre, Herenstraat 42,
3512 ke Utrecht, tel. 030-234 1599

Gratis galeikast
Grote stalen galeikast met 100 galeien. Gratis af te halen in Voorburg.
Inlichtingen: Ineke Kloppenburg, tel.: 071-5171983.

Regel-zetmachine
Regel-zaagmachine met Widea zaag, merk: Morrison company – usa 380 volt.
H 60,–; Ludlow zethaken H 10,–. In één koop H 69,– excl. btw.
Af te halen bij Jaap Hoffman/drukwerk cursief, Rotterdam.

Tel en fax 010-4613426 of 010-4149559 (Noordereinde Studio’s), Prins Hendrikstraat 5, 3071 lg Rotterdam.

Letter en machines
Te koop: handletter (o.a. Lectura, Mercator, Libra, Gracia, Excelsior, Lutetia, Studio,
Rondo, Aigrette, Kaart Antieke, Atlas mager) met en zonder kasten, holwit, koperen lijnen, clichéwit. Verder een hefboomsnijmachine (52 cm.) en een proefpersje
(roller).
Gevraagd: Atlas mager corps 8.
Margedrukkerij Ampersand – Bar Zandbergen, Nieuwe Vaart 12, 8426 ra Appelscha, tel. (0516) 433809)

Boekbespreking
Postmoderne lakmoesproef
De huidige Dichter des Vaderlands veranderde eind vorige eeuw in nrc Handelsblad onder de titel Onherstelbaar verbeterd de portee van andermans gedichten door
een kleine, vaak vileine ingreep. Grafisch vormgever Piet E. Schreuders past hetzelfde procedé toe in zijn onlangs verschenen grap- en grolboek Voor verbetering vatbaar. Er is echter een belangrijk verschil: Schreuders hinkt op meerdere gedachten.
Enerzijds pleit hij voor typografische schoonheid, wat dat in zijn ogen ook moge
zijn, en anderzijds voor typografische logica in de openbare ruimte (lees: op straat).
Op de ene pagina bestrijdt hij wansmaak terwijl hij die op de andere pagina vergoelijkt. Soms achterhaalt hij de oorzaak van een typografisch misverstand (de belettering van de Heineken brouwerij te Amsterdam), meestal vergroot hij de visuele
ellende.
Piet Schreuders verwierf in 1977 faam met het geestige schotschrift Lay in-Lay out
dat tot veler verbazing werd uitgegeven door het tot dan toe eerbiedwaardig saaie
Gerrit Jan Thiemefonds. Hij schroomt de persoonlijke aanval niet, schreef Dick
Elffers in de inleiding en het lijkt mij lang geleden dat een zo heftige stellingname
werd gepubliceerd. Ocharm, toentertijd waren de lezers van de door Schreuders
vervaardigde en uitgegeven periodieken De poezenkrant en Furore al hoog en breed
vertrouwd met zijn idiolecte taal- en beeldgebruik. Toen was eenieder duidelijk dat
het ging om ernstig bedoelde ongein. Maar nu Jan en alleman dankzij desktoppublishing opeens verstand meent te hebben van grafische vormgeving, begint
Schreuders plots serieus te jammeren over lelijk knip- en plakwerk en over lettertypen die elkaar om zeep helpen. Na een kwart eeuw, en dat is gezien Schreuders’
typotragiek voor vprogids en Rijksmuseum rijkelijk laat, komt hij op de proppen
met de factor ‘smaak’.
Waarschijnlijk is Piet Schreuders vertrouwd met de typografische stellingen van
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Stanley Morison (al kent hij, denk ik, de liedjes van Van Morrison beter), heeft hij
kennis genomen van Eric Gills verhandelingen over typografie en misschien las
hij ooit Jan Tschicholds meesterwerkje Asymmetric Typography. De lezer van Voor
verbetering vatbaar merkt er weinig van. Schreuders is een typisch typografische
postmodernist: veel wol, weinig substantie en heel veel lollig bedoelde meligheid.
Zonder ook maar een zweem van theorie of uitgangspunt geeft Schreuders ’m
opgewekt van Jetje. Hij grossiert in slogans met uitroeptekens en verwart schaterend oorzaak en gevolg. Hij stelt: Wie dagelijks met de verzorging van grafisch
werk bezig is, ontwikkelt vroeg of laat de neiging om alle gedrukte uitingen (–) aan
kritisch onderzoek te onderwerpen. Een lovenswaardig streven, zeker. De denkfout
zit na de komma: wie zich bezighoudt met de verzorging van grafisch werk heeft
namelijk per definitie een kritisch oog voor de verhouding tussen vorm en contravorm. Wee de ongelukkige die dat zintuig vroeg of laat nog moet gaan ontwikkelen.
Het merendeel van de typografische misvattingen is te zien in Amsterdam. Zoals
bekend is men daar al decennia de kluts kwijt. Terecht worden de meest in het oog
springende malligheden aan Schreuders schandpaaltje genageld. Merkwaardig
wordt het echter als hij, op pagina 117, tussen neus en lippen door Wim Crouwel,
Anthon Beeke en Irma Boom zonder enig argument rekent tot de ergste typografische terroristen ter wereld. Vanzelfsprekend noemt Schreuders hun namen niet; hij
toont slechts een deel van hun fysionomie. Zo wordt die pagina een lakmoesproef:
wie niet weet wie wie is in letterland heeft geen idee waar hij het over heeft.
Schreuders gaat definitief de mist in als hij het aandoenlijke opschrift ‘Ons Genoegen’, te vinden aan de hoofdstedelijke Elandsstraat, onder de loep neemt (in Schreuders’ babbeltaalje: waarneemt). Via zes nauwkeurig omschreven pijnpunten brandt
hij de typografie van het ontwapenende burgermansbordje tot de grond toe af. De
aanhalingstekens kloppen niet, de woordspatie is te ruim, enzovoort. Het wrange
is dat het hier gaat om een staaltje van pretentieloze volkstypografie. Men klaagt
toch ook niet over de achterhaalde kleding van tuinkabouters of de knullig geschilderde letters op plezierbootjes?
Voor verbetering vatbaar is een curieus boek. Gezien de behandelde uitschieters is het
in eerste instantie bedoeld als opwekking van hersendode Amsterdammers. Voor
de rest van de wereld is het een treurigstemmend praalgraf voor een postmoderne,
de grappen en grollen zelden overstijgende rebel van middelbare leeftijd.
Peter Yvon de Vries
Piet Schreuders, Voor verbetering vatbaar. Uitgeverij De Buitenkant, Amsterdam
2002; 160 blz, isbn 90-7645224-5; prijs H 14,95

Agenda
Gutenberg-Museum
Sprachen des Nahen Ostens und die Druckrevolution. Eine interkulturelle Begegnung in het
Gutenberg-Museum, Liebfrauenplatz 5, Mainz, Duitsland, van 31 augustus t/m 3
november 2002. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 09.00-17.00 uur, zondag van 11.00-15.00 uur. Maandag en verplichte feestdagen gesloten. Catalogus.

Fries Grafisch Museum
Nog tot en met 14 oktober een kleine expositie met werk van Titi Zaadnoordijk:
Kunstenaarsboeken, dichtbundels en gelegenheidsdrukwerk in de vitrine en
kleurige lino’s (o.a. herten en moeders met kind) aan de wand. Een voorproefje van
het werk van Zaadnoordijk is te vinden op internet: www.titi.nl.
Wie de expositie in Museum Joure wil bekijken, kan dit doen op dinsdag t/m vrijdag van 10.00–17.00 uur en zaterdag t/m maandag van 14.00–17.00 uur.
Museum Joure, Geelgietersstraat 1, Joure, tel. 0513-412283

6. Papiermachermarkt Düren
Op deze markt worden allerlei handgeschepte papieren, marmerpapieren, boekobjecten, druksels, antiquarische literatuur en materiaal voor papierscheppen
getoond en verkocht. 7 en 8 december 2002 in de Peschschule/Papiermuseum,
Wallstrasse, Düren, Duitsland (tussen Aken en Keulen).
Inlichtingen: www.artcontent.de/dueren of www.papier-museum.de
E-mail: museum.duerenAt-online.de; postadres Jutta Reich, Papiermuseum
Düren, Wallstrasse 2-8, D-52349 Düren, Duitsland – waar je je tot 11 oktober als
deelnemer kunt aanmelden.

Robert Schwarz, Getijdenboeken
Dit najaar toont Museum Meermanno kunstenaarsboeken van Robert Schwarz
(Ludwigshafen, 1951) aangevuld met een selectie uit de middeleeuwse getijdenboeken uit het eigen bezit van het museum. Op deze manier ontstaat een dialoog
tussen de boekkunst uit het verleden en de hedendaagse beeldende kunst.
Hoewel zijn werk in Nederland nog relatief onbekend is, heeft Robert Schwarz in
Duitsland reeds laten zien dat hij tot de top van de hedendaagse boekkunst
behoort. Deze expositie toont een actuele stand van zaken van zijn werk waaruit
blijkt dat Schwarz zich de laatste jaren vrijwel uitsluitend met het thema ‘getijdenboeken’ bezighoudt, waarbij hij zich laat inspireren door de Middeleeuwen.
Bij de tentoonstelling verschijnt een geïllustreerde publicatie (36 p., full colour).
Museum Meermanno-Westreenianum, 14 september t/m 1 december
Prinsessegracht 30, 2514 ap Den Haag, www.meermanno.nl.
Dinsdag t/m vrijdag 11-17 uur; weekend 12-17 uur; rondleidingen op afspraak.
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Van de Werkgroep Techniek & Informatie
Rollenactie
Volgens akb Longs is de rollenactie (handrollen en machinerollen) een succes
geworden en op grond daarvan krijgt ieder het maximum kortingspercentage van
17,5% op de bestelling.

Persen slijpen van Franse naar Hollandse Hoogte
De Korrex is binnen de stichting de meest populaire cilinderpers. Volgens de tweede inventarisatie (2000) zijn er onder de destijds 135 gemelde cilinderpersen 47
Korrexen (zie Vademecum, 2000). De Korrex is een heel aantrekkelijke pers voor margedrukkers, niet alleen vanwege de eenvoudige bediening en de goede drukresultaten die je met deze pers kunt bereiken, maar ook omdat informatie over en
onderdelen van deze pers nog steeds leverbaar zijn (Max Simmel, Pforzheim; voor
adresinformatie: zie Tot de laatste Bout, 1998).
Er zijn van de Korrex heel wat typen ontwikkeld, die overigens onderling hoofdzakelijk in formaat verschillen. Met 17 stuks is de grootste, de Korrex Berlin, de meest
voorkomende binnen de stichting, terwijl de kleinste, de Stuttgart met 11 stuks de
derde in de rij meest voorkomende Korrexen is (Vademecum). Door zijn formaat is de
Stuttgart gezocht door margedrukkers, maar je komt dit type nauwelijks tegen als
je echt op zoek gaat. Tot mijn verrassing hoorde ik onlangs van iemand dat hij er
drie had staan die hij wel wilde verkopen. Ze maakten deel uit van een omvangrijke
partij machines en materialen die hij in één partij gekocht had. Ze zagen er goed
uit, waren Hollandse Hoogte (hh) en konden zo gebruikt worden. Van drie margedruksters, Silvia Zwaaneveldt, Sjaklien Euwals en Marlies Louwes, wist ik dat zij
een Stuttgart zochten en diezelfde dag was de koop in feite al rond.
Met de bestelbus van Silvia gingen we de eerste Korrex ophalen. Voor de zekerheid
had ik een hoogtemeter meegenomen. Vluchtige meting duidde op Hollandse
Hoogte: de rollenwagen stond daar duidelijk op gesteld, maar mijn meting was er
meer een ‘voor de vorm’: de koper had van de verkoper duidelijk begrepen dat deze
persen hh waren en ik keek niet verder dan de kleine rollenhoogtemeter lang was.
De rollen bleken in slechte staat te zijn, maar die zouden met de rollenactie mee
kunnen doen. Hoewel er hier en daar wat kleine onderdelen ontbraken, zag alles er
verder goed uit. Met een vorkheftruck werd de pers in de bestelbus van Silvia
geschoven en zo vertrokken we. ’s Avonds belde Silvia: de pers had Franse Hoogte.
Kennelijk had ik zelf niet goed opgelet tijdens de rollenstelcursus. En toegegeven:
ik was te snel op de mondelinge mededelingen afgegaan, had de hoogte van de
drukcilinder niet gemeten (altijd doen dus!) en de looplijsten niet met een schuif-

maat nagemeten. De pers mocht teruggeven worden, maar eigenlijk was dat zonde.
De Stuttgart kom je nauwelijks tegen en misschien was er wel iets te regelen, zoals
vlakken van het fundament of misschien was het wel mogelijk om de rollenwagen
te stellen? Dat leek op eerste gezicht niet, maar Chris Schults zou voor de zekerheid
die pers daarop onderzoeken.
Vlakken vs. slijpen
Chris bekeek Silvia’s pers, oordeelde dat de rollenwagen niet versteld zou kunnen
worden en dat er niets anders opzat dan slijpen van het fundament. Hij waarschuwde meteen dat zo’n fundament beslist niet gevlakt (gefreesd) mag worden. Met frezen slaan beitels het ijzer van de oppervlakte weg en voegen door het geforceerd
weghalen van dat gietijzer, spanningen aan het materiaal toe, maar tegelijkertijd
komen ook ‘oude’ spanningen vrij: tijdens het gietproces ontstaan (krimp)spanningen in gietijzer en die blijven daarin achter. De nieuw
toegevoegde trek- en duwspanningen van het frezen
en de oude, nu vrijkomende, krimpspanningen beïnvloeden in ongunstige zin
het frezen. Na het frezen
kan het fundament door al
die krachten op sommige
plaatsen ‘kromtrekken’ en
dan ben je nog verder van
huis. Bij slijpen is dat
Silvia, Sjaklien, Chris en Adam de Rooy bij de drie
anders. Dan wordt zo’n
fundamenten
fundament heel geleidelijk,
laagje voor laagje (0,1 mm
per slijpgang), afgeslepen. Je voegt dan geen nieuwe spanningen toe en de vrijkomende interne spanningen kunnen geleidelijk afvloeien en het slijpresultaat niet
beïnvloeden. Het fundament blijft vlak na die behandeling.
De vraag was alleen waar we die fundamenten konden laten slijpen. Na rondbellen
kwam ik uit bij De Rooy Slijpcentrum in Eindhoven. We konden meteen terecht en zo
haalden we gevieren (Chris, Silvia, Sjaklien en ik) kort daarna de fundamenten op
en brachten deze naar De Rooy.
Slijpen
Het Slijpcentrum van De Rooy is niet ver van de rondweg van Eindhoven, vlak bij
Tongelre. Indrukwekkende, computergestuurde slijpmachines in allerlei formaten
vullen een aantal immense fabriekshallen. De geschiedenis van het bedrijf gaat
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terug tot 1939. De Rooy startte toen haar activiteiten als messenslijperij voor de grafische en de houtindustrie en het bedrijf heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een
specialist op het gebied van vlak-, rond- en centerloos slijpen. We kregen een uitgebreide rondleiding en getoond werd hoe de fundamenten afgeslepen zouden worden. Later mochten we zelfs foto’s maken van het slijpen. Op de foto hieronder zie
je het fundament van een der Stuttgarts op het bed van de slijpmachine staan. Op
dat bed is het fundament waterpas gesteld en daarna elektromagnetisch ‘ingespannen’. Het bed beweegt met het fundament heen en weer in de lengte van het fundament en zo wordt baan voor baan (ter breedte van de slijpsteen) de oppervlakte
computergestuurd afgeslepen. De ronde slijpsteen is duidelijk te zien, zelfs kun je
achter die steen wat vonken onderscheiden. Vóór de steen zie je een slang van waaruit koelvloeistof op het slijpvlak gespoten wordt en naast het fundament staan wat
planken die beschermen tegen opspattend koelwater en vonken.
Voor andere bewerkingen dan fundamenten slijpen is dit bedrijf overigens ook
interessant voor margedrukkers. Men kan cilinders rond laten slijpen (in geval van
roestvorming op stalen inktrollen of drukcilinders). Ook kan men looplijsten en
fundamenten weer ‘schoonslijpen’ als er beschadigingen zijn en/of er een hinderlijke aanslag op zit. De kosten zijn afhankelijk van de tijd die het (waterpas) stellen en
inspannen kost én van de ‘machineslijptijd’. Die machinetijd is afhankelijk van de
totale oppervlakte en de dikte die afgeslepen moeten worden. Wanneer je van Franse Hoogte naar Hollandse Hoogte wilt laten slijpen, moet er 1,3 mm van het fundament af en voor een Stuttgart
vereist dat 4 machine-uren.
Het verschil tussen Franse en
Hollandse Hoogte is eigenlijk
1,29 mm, maar Chris adviseert
om het verschil iets ruimer te
nemen: extra ruimte kun je
beter compenseren met legger
en rollenstellen, dan een krappe stelling. De kosten voor dit
type Korrex komen dan (afgerond) uit op H 225 (incl. btw).
Maar wanneer je alleen een
fundament laat schoonslijpen,
dan zijn de kosten lager
omdat de af te slijpen dikte
Een fundament op de slijpbank
minder is (vergeet in dat geval

niet om ook de looplijsten met dezelfde maat te laten afslijpen).
We waren behoorlijk onder de indruk na de rondleiding en toelichting. Een week
later waren de drie fundamenten al klaar: je kon je er in spiegelen. De drie persen
zijn voor deze bewerking volledig gedemonteerd, zodat het nu meteen goed mogelijk is voor de nieuwe eigenaressen om de pers van onder tot boven glimmend te
poetsen. Tjitze Mast heeft intussen de ontbrekende onderdelen bijgemaakt en binnenkort zijn deze persen operationeel én weer als nieuw (ga maar kijken)!
Informatie
Mede gezien de oorsprong en geschiedenis van De Rooy is men in dat bedrijf niet
alleen geïnteresseerd in oude grafische machines, maar wil men ook margedrukkers graag helpen bij het in uitstekende staat brengen en houden van de oude
boekdrukpersen. Net zoals akb Longs korting geeft op het herbekleden van rubber
rollen, zo geeft De Rooy Slijpcentrum vanaf heden 10% korting op slijpwerk voor
margedrukkers (tenminste, als ze contribuant zijn van de stichting).
Mocht je meer willen weten, dan kun je bellen met de Werkgroep Techniek & Informatie, maar je kunt ook zelf informatie inwinnen bij Marc De Rooy. Je kunt hem
bereiken op het slijpcentrum: De Rooy Slijpcentrum, Hofstraat 145-A, 5641 td
Eindhoven, tel. 040-281 34 59, website: www.rooy.nl, e-mail: infoArooy.nl
Gerard Post van der Molen

Derde rollencursus: stellen van (nieuwe) rollen bij degel en cilinder
Het is belangrijk om rollen zorgvuldig te stellen in je pers, vóórdat je er mee gaat
drukken! Dat is niet alleen voor nieuwe rollen van belang: het stellen van rollen is
altijd van grote invloed op het drukresultaat. Om daar wat meer van te weten te
komen, worden voor geïnteresseerden bij De Ammoniet rollencursussen gehouden. Chris Schults en Tjitze Mast laten dan zien hoe je de rollen van degel- en cilinderpersen stelt. Zij putten daarbij uit hun langdurige ervaring (tot diep in de jaren
vijftig!) en uit hun praktische kennis & vaardigheden die je nergens beschreven
vindt. Aspecten die aan de orde komen, zijn: beoordelen van de rollen, inkt & rollen, letterhoogte & looplijsten, rollenklossen, toestellen, leggerdikte en -samenstelling, parallelliteit
stelling (verticaal, horizontaal), inktbakstelling, stelling likrol, opbouw drukspanning, toepassing stelgereedschap. Gedemonstreerd en geoefend wordt met een fag-proefpers,
een Victoria degel en een zojuist volledig gerestaureerde trapdegel.
Verder kun je specifiek stelgereedschap bestellen (stelpennen, leggermallen, hoogtemeters), dat Tjitze Mast dan op maat voor jouw pers zal maken.
De in de vorige Nieuwsbrief aangekondigde derde ‘rollencursus’ kon geen doorgang
vinden en deze praktijkbijeenkomst komt daarvoor in de plaats. De cursus zal nu
gehouden worden op zaterdagmiddag 2 november van 13.30–20.00 uur bij De
Ammoniet te Leiden. De instructiemiddag wordt afgesloten met een gezamenlijke
maaltijd. Maximum aantal deelnemers 10. Een aantal margedrukkers heeft zich al
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opgegeven, maar er zijn nog enkele plaatsen vrij. Plaatsing in volgorde van aanmelding. Deelname per persoon, incl. koffie, kaas & wijn en maaltijd e.d.: H 25.
Inlichtingen en aanmeldingen bij Gerard Post van der Molen, G. Doustraat 4,
2311 xp, Leiden, tel. 071-5130081.

Nieuwe uitgaven
Triona Pers
K.G. Pieterman. Midwinterverhoalen. Houwerzijl, 2002. 80 p. 24 · 17 cm. Ing. 250 ex.
Omslag: hoogdruk. Binnenwerk: offset. isbn 90-801475-6-7. H 9,50 (excl. verz.k.).
Triona Pers, Havenstraat 2, 9973 PL Houwerzijl

De Zwaluw
Maar nauwelijks reikt..., kleurrijk boek, gedrukt in sjablonen, bij acht haiku. Formaat
24.5 · 15,3 cm. Vier pagina’s eenzijdig bedrukt in een omslag en genaaid. Oplage 20
exemplaren, genummerd en gesigneerd. H 30. (Inclusief verzenden H 32).
De Zwaluw, Anthony Duijckstraat 4, 2613 GZ Delft. Telefoon 015-2143379 of e-mail:
rmstirumAzonnet.nl

Stichting Kunstuitleen Zeeland
Elsa Fischer. Lichttoeristen. Gedichten. Foto’s van Conny Umbgrove.
Middelburg, 2002. Ongepag, Foto’s. 19 · 13,5 cm. (Slibreeks Groot; 102). Ing. 750 ex.
Offset. 90 6354 106 6. H 9,– (excl. verzendkosten).
Stichting Kunstuitleen Zeeland, Balans 17, 4331 bl Middelburg. tel. 0118-611443;
fax 0118-650951; e-mail: slibAkunstuitleenzeeland.nl.

De Buitenkant
Bantammerreeks nr. 2, Uit de Stilte
Bij de dood van Frans Kellendonk (1952-1990) schreef Ernst Braches een bijdrage
voor het herdenkingsnummer van het tijdschrift Rivisor. Het is een ontroerend
portret van de erudiete auteur, gespiegeld in een van diens opmerkelijkste scheppingen: zijn bibliotheek.
Te bestellen door overmaking van H 23 (H 20 + H 3 verzendkosten) op postbanknummer 1781409 ten name van Uitgeverij de Buitenkant, Schipperstraat 11-13,
1011 az Amsterdam of verkrijgbaar bij Minotaurus Boekwinkel, Sint Antoniesbreestraat 3d, 1011 hb Amsterdam, dinsdag t/m zaterdag 13.30-17.00 uur.

Habent sua fata libelli
(‘Boeken hebben zo hun eigen geschiedenis’)
Deze misschien wat pretentieuze woorden van een auteur wiens naam ik overigens
ben vergeten, schoten mij te binnen toen ik bij een brocante in het Franse stadje
Sarlat onder in een kist een vodderig uitziend boek vond. Het papieren voorplat zat
los, enkele katernen hadden zich van de rest van het boek afgescheiden en hier en
daar had de papierworm (of is het boekenworm) zich een weg door het papier
gebaand. De titelpagina was gelukkig nog wel intact, zodat ik kon zien dat ik te
maken had met de Mémoires de la vie privée de benjamin franklin, in 1791 uitgegeven in Parijs. Het boek was wel compleet. Voor (toen nog – het was vóór de invoering van de euro) enkele tientallen francs kon ik het meenemen.
Het boek is om twee redenen interessant. In de eerste plaats vanwege het voorwoord van de uitgever, maar vooral omdat Benjamin Franklin (uitvinder van de
bliksemafleider en een der grondleggers van de Amerikaanse onafhankelijkheid)
op levendige manier zijn eigen ervaringen beschrijft als leerling zetter en -drukker,
zowel in Amerika als in Engeland. Vooral het laatste aspect sprak mij bij lezing erg
aan, omdat ik me als ‘margedrukker-in-opleiding’ in een soortgelijke – zij het
totaal andere – situatie bevind als Franklin ruim twee eeuwen geleden. Op beide
kanten wil ik wat nader ingaan.
Het voorwoord van de uitgever is voor hedendaagse begrippen nogal eigenaardig.
Hij, uitgever Buisson, begint met de mededeling dat hij niet zal ingaan op de vraag
hoe de copie van het originele manuscript in de Engelse taal in zijn bezit is gekomen. Dat doet hij dan ook niet, onder meer met het argument dat die vraag voor de
lezers niet van belang is. Ik weet niet hoe anderen op zo ‘n mededeling reageren,
maar bij mij wekt dit juist de nieuwsgierigheid op. Maar, zoals gezegd, Buisson
gaat er verder niet op in.
De uitgever vervolgt dan zijn voorwoord met een lofzang op het manuscript. Vanaf
het eerste moment dat hij er een blik in kon werpen vond hij de inhoud zo interessant dat hij niet aarzelde zich ‘over te geven aan het plezier om het boek in het
Frans te vertalen’. Ook dit is een interessante mededeling, want hiermee geeft Buisson aan dat hij niet alleen uitgever en, blijkens de titelpagina, Libraire (boekhandelaar dus), maar ook nog eens vertaler is. Het lijkt me een illustratie van de
kleinschaligheid van de boekproductie, of op zijn minst een deel ervan, in de achttiende eeuw en waarschijnlijk ook nog in het eerste deel van de negentiende.
Tenslotte gaat Buisson in op de authenticiteit van het door hem vertaalde manuscript. Hij meent dat de inhoud zelf daarvoor al voldoende garant staat, maar als
iemand hem niet gelooft is hij bereid het in de originele Engelse versie te drukken.
Daarvoor moet hij dan wel bij voorintekening op voldoende afnemers kunnen
rekenen, omdat nu eenmaal weinig Fransen in staat zijn een boek te lezen in een
andere taal dan het Frans. Uit het feit dat Buisson de authenticiteit van zijn tekst
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zo beklemtoont leid ik af dat er in de achttiende eeuw nogal eens reden was om op
dit punt wantrouwend te zijn. De opmerking tenslotte dat weinig Fransen een
andere taal dan het Frans beheersen lijkt nog steeds actueel. Ik vermoed dat er buiten de grote steden en dan met name de universiteitssteden weinig Fransen zijn die
– tenzij noodgedwongen – een boek ter hand nemen in een andere dan hun eigen
taal.
Dan de memoires zelf. Franklin vertelt over zijn uit Engeland afkomstige vader die
in 1682 om geloofsredenen naar Amerika emigreerde en zich vestigde in Boston,
waar Benjamin werd geboren in een gezin van in totaal 17 kinderen uit twee huwelijken van vader Franklin. Op zijn tiende moest de kleine Benjamin al meehelpen
in het bedrijfje van zijn vader, die kaarsen en zeep produceerde. Toen hij twaalf was
geworden was het tijd om een vak te leren. Aanvankelijk dacht zijn vader hem tot
smid te laten opleiden, maar omdat de desbetreffende leermeester teveel geld
vroeg, ging dat niet door. Belangrijker evenwel was het feit, dat vader Franklin de
liefde van Benjamin voor alles wat met boeken had te maken serieus nam en
besloot, hem drukker te laten worden. De manier waarop Franklin beschrijft hoe
dat in zijn werk ging geeft een boeiend beeld van het drukkersbedrijf in die tijd en
van de sociale omstandigheden in de bedrijfstak.
Een oudere broer van Benjamin was al drukker. Deze was (naar men moet aannemen na daar een drukkersopleiding te hebben genoten) in 1717 uit Engeland teruggekomen met een pers en lettermateriaal om zich in Boston als drukker te vestigen.
Bij deze broer kwam Benjamin in de leer – nogmaals, op de leeftijd van 12 jaar.
Daartoe tekende hij een contract dat bepaalde dat hij tot zijn 21e jaar als leerling in
dienst zou blijven en dat hij pas in het laatste jaar daarvoor salaris zou ontvangen.
Trouwhartig tekent Benjamin aan, dat hij in korte tijd het vak onder de knie begon
te krijgen en dat hij voor zijn broer daarmee een nuttige hulpkracht werd.
Franklin gaat dan uitgebreid in op zijn geestelijke ontwikkeling die vooral vorm
kreeg doordat hij van leeftijdgenoten die bij boekhandelaren in de leer waren, boeken kon lenen die hij buiten werktijd en ook ’s nachts verslond om ze de volgende
ochtend terug te kunnen geven.
De verstandhouding met zijn broer/werkgever werd er intussen niet beter op. Benjamin ging elders werk zoeken als drukkersleerling, onder andere in Philadelphia.
Uiteindelijk volgde hij het spoor van zijn oudere broer en vertrok hij naar Engeland om zich daar verder in het drukkersvak te bekwamen. In Londen vond hij
dadelijk een plaats als zetter bij de in die tijd beroemde drukker Palmer. Na bijna
een jaar trad hij in dienst (ik sla nu de financiële en amoureuze perikelen over die
daartoe aanleiding gaven) bij de naar zijn mening nog beroemdere en grotere drukkerij Watts. Hoe het daar toe ging en hoe hij daar zijn positie onder zijn collega’s

moest veroveren beschrijft Franklin op een directe en
onopgesmukte manier. Daardoor ontstaat er een
overtuigend beeld van de drukkersgemeenschap
zoals die op het eind van de achttiende eeuw in Engeland (en elders ?) bestond, want Franklins beschrijving suggereert sterk dat zijn wederwaardigheden
bepaald niet uniek waren.
Bij Watts kreeg Franklin als taak het hanteren van de
pers, toen nog een zeer lichamelijke en zware arbeid.
Franklin, geheelonthouder, merkte dat de andere
personeelsleden, ongeveer 50 in getal, grote bierdrinkers waren, hetgeen hun conditie niet ten goede
bleek te komen. Terwijl Franklin onder iedere arm
een grote galei met zetsel kon dragen, slaagden zij er
niet in meer te dragen dan één galei met twee handen. Ze zagen, schrijft Franklin ironisch, dat ik sterker was dan zij, terwijl zij toch
degenen waren die sterk bier dronken. Zijn naaste collega bijvoorbeeld dronk
dagelijks een kroes bier voor de lunch, een kroes tijdens de lunch, een kroes na de
lunch, nog één tussen lunch en avondeten, één tijdens het avondeten en één daarna, en tenslotte nog één aan het eind van de werkdag. Dat alles, zoals hij zei, had hij
nodig om hard te kunnen werken.
Na enige tijd had Watts Franklin nodig als zetter, waardoor hij in de aparte
gemeenschap van de zetters terechtkwam. In Amerika was het gewoonte om afwisselend als drukker en als zetter te werken, maar in Engeland waren drukkerij en
zetterij in die tijd kennelijk verschillende werelden. In elk geval eisten de zetters
van de nieuwkomer dat hij zich in hun gemeenschap zou inkopen. Franklin weigerde aanvankelijk, omdat hij bij indiensttreding bij Watts zich al bij de drukkers
had ingekocht en dat wel voldoende vond. Overigens werd hij in die mening
gesteund door Watts himself. Door te weigeren te betalen plaatste Franklin zich
echter buiten de gemeenschap van zijn medezetters. Zijn zetsel werd stiekem veranderd, sommige pagina ’s omgewisseld, soms werd een zetsel in de pastei gegooid
– kortom aan pesterijen geen gebrek. Uiteindelijk gaf Franklin zich na drie weken
gewonnen en betaalde hij de geëiste entreesom. Vanaf dat moment was hij geaccepteerd en werd hij met zijn collega-zetters de beste maatjes.
Deze als terloops door Franklin verhaalde belevenissen in de Amerikaanse maar
vooral Engelse drukkerswereld geven een naar mijn mening boeiend beeld van de
bedrijfstak in die tijd. Het maakte mij nieuwsgierig naar de sociale en economische
omstandigheden waaronder in die periode het vak in Nederland werd uitgeoefend.
Ik houd mij aanbevolen voor suggesties die mij daarbij op weg kunnen helpen.
Dick Engelen
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