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Van het bestuur
U Het doet ons groot genoegen u te berichten dat het secretariaat van de stichting
is overgedragen door Jan Molendijk aan Marja Scholtens.
Ook melden wij u vol trots dat Bubb Kuyper, sinds enige maanden toegetreden tot
het bestuur, bij zijn afscheid van het veilinghuis dat zijn naam draagt, is benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

U De Boekkunstbeurs van 19 en 20 november
2005 is een groot succes geworden. Er waren 128
deelnemers en het aantal bezoekers was hoger
dan vorig jaar. Nieuwe leden werden geworven en diverse contacten gelegd.
Noteer alvast de volgende data: dit jaar vindt de Beurs plaats op 18 en 19 november
en in 2007 op 17 en 18 november.
Deze keer was het afﬁche wederom van de hand van Martijn van der Griendt van
Boekdrukatelier het Y in Amsterdam. De ﬂyers, toegangbewijzen en consumptiebonnen werden verzorgd door Jan Keijser en de tasjes bedrukt door Alex Barbaix.
Tijdens de beurs werd papier geschept en gemarmerd, op een Adana gedrukt en
ouderwetse drukkershoedjes gevouwen voor bezoekers.
U Tijdens de jaarvergadering op zondagmorgen werd voor de
tweede maal de Emile Puettmanprijs uitgereikt. Vorig jaar kreeg
Peter Lazarov de prijs voor al het werk dat hij toonde tijdens de
beurs. Dit jaar ging de prijs naar Jaap Schipper van de Statenhof

n ieuw sbri ef Drukwerk in de Marge nummer 115, januari 2006

2/3

Pers voor zijn boek over Luiken, met
teksten van Rudy Kousbroek en
tekeningen van Joost Veerkamp.
Unaniem was de jury van oordeel dat
deze uitgave dit jaar de hoogste lof
verdiende en het bestuur heeft met veel
genoegen Jaap Schipper de wisselprent
van Emile Puettman en 100 euro – te
besteden op de zondagmarkt – overhandigd.
U Tijdens de Boekkunstbeurs is het eerste exemplaar van het boek Over die zaak...
Keuze uit de opstellen en artikelen van Huib van Krimpen aan Will van Krimpen overhandigd.
Het boek is een coproductie van Uitgeverij De Buitenkant en onze stichting.
Dank zijn wij verschuldigd aan Will van Krimpen en Jaap Lieverse voor het vele
werk dat zij hebben verricht en aan Karel Treebus die het boek zo fraai vorm gaf.
Over die zaak opent met enige vooral persoonlijke herinneringen van Emile de Vries
(Aldus) aan Huib van Krimpen. Vervolgens plaatst Gerrit Noordzij Huib in de
typograﬁsche wereld, op het breukvlak van het loden
letter tijdperk en het fotograﬁsch zetten. En dan volgen
23 artikelen van de hand van Huib.
Helaas kunnen wij het boek niet gratis aan alle aangeslotenen sturen. Het eind 2004 gratis aan allen gestuurde boek De toekomst van ons graﬁsch verleden heeft nogal
fors de ﬁnanciële positie van de stichting verzwakt.
Maar dankzij het genereuze aanbod van Uitgeverij
De Buitenkant wordt u het boek toegestuurd na overmaking van H 14 (10 voor het boek en 4 voor porti) op
giro 3410420 t.n.v. de penningmeester Stichting Drukwerk in de Marge te Den Haag. In de boekhandel kost
het gebonden boek van 280 pagina’s H 25.
U Dit jaar is de koppermaandagprent gedrukt door Ben Joosten (1931), geheel op
eigen initiatief. Een hele prestatie (oplage 600). De prent is een typisch druksel van
zijn hand, ornamentaal, zwart/wit, genummerd en gesigneerd. Tevens is hij de
maker van het omslag van deze nieuwsbrief. De stichting dankt hierbij Ben voor
deze geweldige klus. Meer informatie treft u op pagina 11 aan.

U Het afgelopen jaar hebben we de volgende nieuwe contribuanten mogen verwelkomen: Peter Achttienribbe (Haren), Martin Broekema (Rotterdam), Noor van der
Brugge (Utrecht), Kris Buyse (Wachtebeke), Centrum Beeldende Kunst Gelderland
(Arnhem), Gerda Dekempe (Gent), A. van Dooren (Venray), Bart Drughorn (Amsterdam), Martijn Grifﬁoen (Nieuwegein), H. van Haaster (Amsterdam), Hubert van
der Heijden (Den Haag), H. de Hoog (Zoetermeer), W.H.A. Hutten (Arnhem), Jac.
Idzes (Delft), Pieter Jonker (Oosterwolde), Helga Kos (Amsterdam), Frank van der
Leer (Dordrecht), K.G. van der Meulen (Sleen), Henry Martyn Mulder (Amsterdam),
P.L. Mulder (Aerdenhout), Carlos Niehof (Zoetermeer), Wil Oudshoorn (Kesteren),
Reneé van Overvest (Glimmen), Rein Sap (Capelle aan den IJssel), Joost Schuurman
(Amsterdam), Lutje Slabbinck (Zwalm), Rickey Tax (Amsterdam), Joke Tijs (Almere), David Vickers (Newtown, Wales), Nick ter Wal (Groningen), J.W.H. Wanders
(Brunsum)

Lepeltje
Tweejaarlijks wordt een Laurens Jansoon Coster-lepeltje uitgereikt voor diegene
die de grootste bijdrage levert tot de Nieuwsbrieven. Dit jaar wilden we de prijsverslinder Jan de Jong* deze attentie niet onthouden voor zijn jarenlange bijdrage
aan het drukken van de Nieuwsbrieven en alles daaromheen. Jan, een kopje kofﬁe
op zijn tijd zal het lepeltje vrolijk stemmen. Van harte!
* Zie ook hieronder.

Menno Hertzberger prijs voor De Buitenkant
Het bestuur van de Stichting Menno Hertzberger Prijs en de Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren hebben op dinsdag 22 november 2005 in de aula van de
Koninklijke Bibliotheek te ’s-Gravenhage de driejaarlijkse prijs van de Stichting
uitgereikt aan de Amsterdamse uitgeverij De Buitenkant voor haar grote verdienste op het gebied van de publicatie van Nederlands boekwetenschappelijk onderzoek.
De jury bestond uit J.F. Heijbroek, voorzitter, P.A.G.W.E. Pruimers, secretaris,
P.G. Hoftijzer, L. van Krevelen, C.B.J. de Wolf.

Paradiso
Zoals ieder jaar had onze Stichting een stand op de Kleine Uitgeversbeurs in Paradiso te Amsterdam op zondag 11 december 2005.
We mochten een nieuwe contribuant noteren en de ﬂyers vlogen over tafel. Diverse
trouwe contribuanten en nieuwkomers waren aanwezig oa. Bosbespers, Kairos,
Titi Zaadnoordijk, De Buitenkant, Ergo pers, Druksel, De Zingende Zaag, De
Graﬁekdrukkerij, C.J. Aarts, Grotesque, De Beuk, Atalanta, Ser Prop, Statenhofpers,
De Klaproos, Diederik van Kleef.
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In de Beursberichten, onder redactie van organisator Jan Dietvorst, staat een artikel over
het 25-jarig bestaan van Uitgeverij De Buitenkant Amsterdam. De aankondiging door
de stichting Drukwerk in de Marge over de
stopcilinderpers van Frans en Martijn werd
niet opgenomen, maar wel prijkt een tekening van de pers in de kop van het krantje, en
zowaar in duotoon bij een artikel van Maarten
Asscher (directeur van Atheneum Boekhandel
te Amsterdam) met de titel ‘Hoedt u voor de
masturbiblioﬁel’. De tekst is overigens in deze
nieuwsbrief afgedrukt op pagina 15.

Mooi marginaal 2
In 2006 zullen voor de tweede keer onder het motto Mooi Marginaal de mooiste
door marginale drukkers in Nederland en België vervaardigde drukwerken uitgekozen en geëxposeerd worden. De bekendmaking van de tweede bekroningen van
Mooi Marginaal zal plaats vinden op vrijdag 8 december 2006. Deze keer gaat het
om drukwerken die gepubliceerd werden in de jaren 2004 en 2005.
De inzendtermijn is 1 maart 2006.
Op 29 oktober 2004 werd in de Gravenzaal van het Haarlemse stadhuis de eerste
uitverkiezing van Mooi Marginaal gepresenteerd. Op instigatie van de Stichting
Laurens Janszoon Coster had een deskundige jury de vijftig mooiste marginale
drukwerken uit de jaren 2002 en 2003 geselecteerd. De bedoeling van het initiatief
was en is om de aandacht van een groter publiek te vestigen op deze bijzondere
drukwerken. Behalve in de Gravenzaal werd de selectie van de jury geëxposeerd in
de Stadsbibliotheek Haarlem, de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg, boekhandel
Godert Walter in Groningen, het Centre Céramique in Maastricht en het Museum
Meermanno in Den Haag. Bovendien werd de selectie vastgelegd in een een fraaie
catalogus, vormgegeven door André Olgers en gedrukt en gesponsord door drukkerij Lenoirschuring te Amstelveen. Mooi Marginaal werd verder ondersteund
door de Gemeente Haarlem, Stichting Katholieke Openbare Bibliotheek, Veilinghuis Bubb Kuyper, Stichting A. Posthuma-Langius, Prins Bernhard Cultuurfonds,
J.C. Ruigrok Stichting en het vsb-Fonds.

Het succes van de eerste editie van Mooi Marginaal laat zien dat het initiatief in een
behoefte voorziet. De Stichting Laurens Janszoon Coster begint daarom ook met
volle overtuiging aan een nieuwe uitverkiezing. De nieuwe selectie zal in het najaar
van 2006 gepresenteerd worden, op een nader te bepalen locatie in Haarlem.
De jury bestaat deze keer uit Jeffrey Bosch, Jan de Jong, Laurens van Krevelen,
Marcus de Schepper en Joost Swarte. De jury zal maximaal vijftig drukwerken
selecteren. Er zijn inmiddels contacten gelegd die zullen leiden tot expositie ook in
België.
Aanmelden kan via formulieren te verkrijgen bij www.mooimarginaal.nl of via het
secretariaat: Bubb Kuyper, Slingerweg 6B, 2111 ah Aerdenhout.

Oproepen en mededelingen
Boekhandel Godert Walter als verkooppunt
Tijdens de laatstgehouden Boekkunstbeurs in Leiden kwam het er niet van.
Teveel bezig met eigen toko en wisselende contacten. Een rondje langs collegamargedrukkers om aan te bieden wat boekjes mee te nemen naar Boekhandel
Godert Walter in Groningen, nee, dat ging de mist in. Al enkele jaren biedt deze
boekhandel de klanten de mogelijkheid van drukwerk van drukkers-in-de-marge
kennis te nemen èn aan te schaffen. Van de verkoopprijs houdt de boekhandel 30%
als marge. Tijdens de eerstvolgende BoekKunstbeurs worden de niet verkochte
exemplaren geretourneerd en afgerekend. Drukker blij, boekhandel blij en...
Groningen en omgeving blij. Voel je ervoor? Neem contact op met de boekhandel,
tel. (050) 3122523.
Elze ter Harkel

Pages, Parijs
Van 9 tot 11 december hield de vereniging Pages in de Espace Charenton in Parijs
hun jaarlijks terugkerende beurs.
Bij de ingang ontving de bezoeker een paar witte handschoenen (en een monster
van een nieuw parfum van Gaultier).
Ongeveer honderd Franse marginale en biblioﬁele drukkers en uitgevers presenteerden hier een deel van hun productie. Het accent lag op het geïllustreerde boek,
waarbij de ets het medium bij uitstek bleek te zijn. Enkele uitgevers gebruiken ook
de nieuwere technieken, zoals digitaal drukken en met laser uitgesneden vormen
en omslagen. Ook was er een stand van de Appar, de vereniging ter promotie van
het handboekbinden en een stand van Antalis, die in Frankrijk de papiersoorten
Arches, Johannot, Moulin de Gué en Rives distribueert en een speciale versie van
Arches uitbrengt voor de digitale machines.
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In 2006 neemt de stichting Pages, die ongeveer 130 leden telt, deel aan vier beurzen
in Parijs:
– 20–21 mei: Livre en mai, lycée Henri iv;
– 15–18 juni: Marché de la poésie, place Saint-Sulpice;
– october: 16e Salon de la revue;
– 8–10 december: Page 9, espace Charenton.
Voor meer inlichtingen: Page(s), 32, rue Jules Lemaître, 61110 Bretoncelles.
Thomas Gravenmaker

Stichting Lettergieten Westzaan
U Gezien de schaarste aan monotypelood is besloten verschil aan te brengen in
de prijs voor een goed gevulde driekwart kast. In principe kunnen korpsen t/m
14 punt alleen met monotypelood gegoten worden. De prijs bedraagt dan H 200.
In het algemeen kan voor het gieten van grotere korpsen handletterlood worden
gebruikt. De prijs daarvoor bedraagt H 175.
Voor nadere informatie en overleg, bel op donderdagen (075) 6285753, schrijf naar
Jacobus van Waertstraat 53, 1551 cj Westzaan of mail naar lettergietenAplanet.nl.
U De Museumwerkplaats Lettergieten wordt in stand gehouden dankzij de inzet
van vrijwilligers. Noodzakelijke inkomsten ontvangt het museum door middel
van donaties en door de verkoop van letters en ornamenten. Het museum ontvangt
geen structurele subsidie.
Naast de mogelijkheid om donateur te worden kan men de stichting nu ook
steunen door de aanschaf van obligaties. Daarmee verstrekt men de stichting een
renteloze lening. De obligaties kosten H 50 (particulieren) of H 100 (bedrijven of
instellingen). Men ontvangt genummerde certiﬁcaten. Vanaf 2010 zal jaarlijks 10
procent van de obligaties worden uitgeloot. De houders van de uitgelote obligaties hebben dan het recht op teruggave van het aankoopbedrag van de obligatie.
Inschrijving kan d.m.v. het overmaken van een bedrag van H 50 of een veelvoud
daarvan op rekeningnummer 3701 70 024 t.n.v. Stichting Lettergieten.

Zwerfproject door de Lage Landen geslaagd!
Wisselende Contacten is de titel van het boekje dat na twee jaar omzwervingen uiteindelijk gereed was en in Zierikzee gepresenteerd werd in het atelier van Saskia
Eggink. U deed er niet aan mee? U was niet gevraagd? Jammer. Dit was nou eens
een drukproject waaraan je door toeval een bijdrage kon leveren. Het begon in Groningen en via omzwervingen door Nederland en België kwam het in Zeeland aan.
Ieder van de uitverkoren deelnemers stuurde na zijn in- of aanbreng het drukwerk

door. Martijn ter Harkel
leverde een mooi pak papier,
Driek van Wissen maakte
een vers over het onderwerp
wisselende contacten (werd
kort daarna Dichter des
Vaderlands), De Vier Seizoenen
drukte de tekst, De Klaproos
verzorgde een kleurrijke
illustratie, De 2 Zoete Lievekespers drukte het colofon
en nog zo wat, Willy de Backere (Boek- & Papierkunst)
plooide origama-achtig en verzorgde het omslag. Alle betrokkenen leerden elkaar
pas kennen tijdens de presentatie. En iedereen was verbaasd en zeer tevreden over
het resultaat dat vooraf verre van gewis was. ‘Het gaat niet om het drukken, maar
om het avontuur’ kopte een invloedrijke huis-aan-huis krant. En eigenlijk was
dat zo. Zoals je ﬂessenpost verstuurt en hoopt dat je er ooit iets van terughoort.
Behalve dat het resultaat zeer bevredigend was, kon ook in het begeleidende logboek het proces van het avontuur gevolgd worden. Tijdens de BoekKunstbeurs in
Leiden werd dat logboek met een exemplaar van het boekje aan Rickey Tax van het
Museum Meermanno aangeboden. Daarna begon het ruilen en de verkoop. Niet
meegedaan en wel belangstelling voor een exemplaar van dit boekje met een wonderlijke ontstaansgeschiedenis? Voor H 18,50 exclusief verzending te bekomen. Bel
Marja Scholtens (015–2128701) of ondergetekende (050–5411139).
Elze ter Harkel

Letters op gebouwen
De rubriek Letters op gebouwen wil niet erg van de gond komen. Sinds de vorige
nieuwsbrief kwam er geen enkele nieuwe bijdrage binnen... We houden ons nog
steeds aanbevolen. Voor meer informatie, zie nieuwsbrief 113.
Gelukkig ontvingen we van Arjen de Groot van Uitgeverij Kairos nog wel de volgende reactie:
Erg leuk dat de Nieuwsbrief van Drukwerk in de Marge verrijkt wordt met de
nieuwe rubriek Letters op gebouwen!
Het lastigste is waarschijnlijk om informatie over de afgebeelde, voormalige graﬁsche bedrijven te vinden. Maar over Koch & Knuttel weet ik wel iets meer.
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Drukkerij Koch & Knuttel is een drukkerij die eigenlijk al vroeg op offset is overgegaan. Toen ik er in 1965/66 kwam zaten ze al enige jaren in een nieuwe fabriekshal
op een industrieterrein aan de westkant van Gouda. (Het kan zijn dat de drukkerij
in de binnenstad ook nog in vol bedrijf was en dat daar het zetwerk werd vervaardigd.)
Behalve handeldrukwerk werden er boeken gedrukt en zover ik me herinner stonden er alleen offsetpersen (groot formaat). Naar verluidt verdienden ze vooral aan
het drukken van margarine-wikkels voor Van den Berg & Jurgens (Unilever), en dat
zal de belangrijkste reden zijn dat ze al vroeg overgingen op offset.
Net als andere Nederlandse drukkerijen in die tijd drukten ze ook boeken voor de
Engelse markt. Bijvoorbeeld de mooie serie vierkante boekjes over vormgeving
(onder redactie van John Lewis) voor Studio Vista, London (vanaf ca. 1963).
Nee: Koch & Knuttel was echt wel bij de tijd.
Arjen F. de Groot

Ons graﬁsch verleden
Op weg naar samenwerking met de grafische musea
Op woensdag 16 november vond op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (kb)
en de Dr. P.A. Tiele-Stichting een bijeenkomst plaats waarvoor naast de Stichting
Drukwerk in de Marge en de Graﬁsche Cultuurstichting, de graﬁsche musea
uitgenodigd waren. Aanleiding was de voltooiing van een stageproject voor een
student kunstgeschiedenis, gericht op het voorbereiden van een website voor
Bibliopolis, de elektronische bibliotheek van de kb. Voor een gezelschap van 22 gasten presenteerde de studente, Krista van de Bos, de website. De presentatie oogstte
veel waardering. Medio januari wordt die website operationeel binnen de website
van Bibliopoplis: www.bibliopolis.nl.
De geanimeerde kennismaking en discussie resulteerden in de oprichting van een
werkgroep onder auspiciën van de Graﬁsche Cultuurstichting. De werkgroep zal
verdere stappen ondernemen om onderlinge samenwerking te bevorderen. Van die
werkgroep zal de Stichting Drukwerk in de Marge ook deel uitmaken.
De graﬁsche musea en de graﬁsche werkplaatsen hebben inmiddels ter kennismaking het boek De toekomst van ons graﬁsch verleden ontvangen. De graﬁsche musea
zullen voortaan ook de nieuwsbrief ontvangen. In februari 2006 zal de werkgroep
voor het eerst bij elkaar komen. In de komende nieuwsbrieven wordt daarover
bericht.

Ter inleiding van een gezamenlijke discussie werd een oproep tot verdere samenwerking gedaan. Onder de titel ‘Gezamenlijk bouwen aan de toekomst van ons
graﬁsch verleden’ is deze oproep hierna opgenomen.

Gezamenlijk bouwen aan de toekomst van ons grafisch verleden
Toen in de jaren tachtig de pogingen om te komen tot één landelijk graﬁsch
museum mislukten, ging ieder zijns weegs. We weten nu dat er, in plaats van één
landelijk museum, tenminste 28 graﬁsche musea, 61 graﬁsche werkplaatsen en 175
margedrukkers zijn.
Dankzij die initiatieven is veel bewaard gebleven. Vooral de graﬁsche musea moeten we eren voor het vele dat zij op eigen kracht behouden hebben. De zojuist
gepresenteerde website van de Dr. P.A. Tiele-Stichting en de Koninklijke Bibliotheek kunnen de musea daarom ook als erkenning zien. Maar volgens mij is die
website pas een eerste stap op de weg die moet leiden tot duurzaam behoud van graﬁsch erfgoed in Nederland.

Grafisch erfgoed
Wat is graﬁsch erfgoed? Horen daar de daarmee verbonden vaardigheden en vakliteratuur bij en bijvoorbeeld letterproeven, of zal uiteindelijk blijken dat graﬁsch
erfgoed alleen datgene is wat musea, werkplaatsen en margedrukkers met elkaar
behouden hebben? Maar is dat wel representatief voor wat er ooit was? Een discussie over wat we onder ‘graﬁsch erfgoed’ kunnen verstaan, is nog niet gevoerd.
Dat kon ook niet, want we weten niet eens wat er behouden is. Eén uitzondering
daargelaten: we weten van de margedrukkers hoeveel persen (340) en verschillende
lettertypen (433) zij behouden hebben.
De afgelopen decennia was het aanbod oude materialen zo groot, dat er sprake
was van overvloed, maar het ontbreekt ons nog steeds aan inzicht in wat behouden
is. Momenteel vindt binnen de graﬁsche sector een golf van bedrijfssluitingen en
fusies plaats. In het perspectief van behoud van graﬁsch erfgoed is dat reden voor
ongerustheid, want waar blijven de resterende historische materialen en archieven
die zich bij de betrokken bedrijven nog op zolders en in vergeten ruimten bevinden? Het zijn zaken die géén economische waarde vertegenwoordigen en in de
hectiek van sluiting of reorganisatie eerder een ballast vormen dan een punt van
zorg.
Kijkend naar de resultaten van de enquête lijkt het erop alsof het accent bij behoud
op hoogdruk ligt, maar graﬁsch erfgoed omvat zoveel meer. Een bedreigd voorbeeld is offset. Slechts één van de 175 margedrukkers beschikt over een offsetpers.
Uit de enquête bij de musea blijkt dat offset ook daar geen aandachtspunt is en dat
geldt tevens de met die techniek samenhangende fotozetapparatuur. De modernere digitale technieken worden inmiddels ook bedreigd. Zo verschijnen sinds kort
verontrustende berichten over de beperkte levensduur en toegankelijkheid van
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informatiedragers, soft- en hardware. Ook daarvoor is het hoog tijd dat we vaststellen wat wel en wat niet tot ons graﬁsch erfgoed behoort, zodat we met kennis van
zaken kunnen beoordelen en besluiten wat we willen en zouden moeten behouden.
Is behoud van graﬁsch erfgoed belangrijk? Ja, al meer dan vijf eeuwen heeft de
graﬁsche techniek onze communicatie bepaald, maar in onze tijd worden volstrekt
nieuwe en andere wegen ingeslagen. Inzicht in de oude en meer recente technieken
is een voorwaarde voor begrip, zowel naar inhoud als vorm, van wat onze voorouders in druk nalieten. Het drukwerk van onze voorouders is het enige middel
waarmee wij nog kunnen communiceren met hen, al is dat dan een eenzijdige
vorm van communicatie. Behoud van graﬁsch erfgoed en de daarmee samenhangende vaardigheden en vakliteratuur verzekert ons ook in de toekomst van toegang tot hetgeen onze voorouders ons nalieten.

‘Grafische Collectie Nederland’
De huidige situatie is bovendien verontrustend omdat de strijd voor overleving
voor elk museum en elke werkplaats, zowel ﬁnancieel als personeel, een dagelijkse
strijd is. Samen staat u sterker, zeker als u uw collecties en activiteiten een zodanig
karakter geeft dat ze elkaar aanvullen en versterken, in plaats van beconcurreren.
Dat is ook helder naar het publiek én naar potentiële sponsors toe.
Het lijkt me van belang dat musea, graﬁsche werkplaatsen en margedrukkers hun
verzamelde machines en materialen gaan zien als onderdeel van het in ons land behouden graﬁsch erfgoed van wat ik zou willen noemen: de Graﬁsche Collectie Nederland. Het
besef daar deel van uit te maken, geeft niet alleen een andere kijk op uw taak en
dagelijkse werk, maar geeft ook perspectief voor de toekomst. Deze benadering
overstijgt het individuele belang, vraagt meer en andere zaken dan tot nu toe, maar
maakt ook meer mogelijk.

Voorstellen
Over behoud van graﬁsch erfgoed kunnen we langdurig met elkaar van gedachten
wisselen, net zoals dat decennialang gebeurde over de noodzaak en mogelijkheden
van één landelijk graﬁsch museum. De wens van één, landelijk museum lijkt me
voor onze tijd een gepasseerd station. Laten we die discussie beëindigen. Kijkend
naar de huidige ontwikkelingen in de graﬁsche industrie hebben we geen tijd meer
om met elkaar te ﬁlosoferen. Recente prognoses gaan ervan uit dat binnen zeven jaar
nog slechts tien procent van de huidige graﬁsche ondernemingen actief zal zijn en dat de offset binnen 15 à 20 jaar verdrongen zal zijn door full colour digitaal. De tijd zal leren
wat ervan waar is, maar laten we zolang het nog kan, redden wat er te redden valt.

Ik wil u daartoe vijf praktische voorstellen in overweging geven:
1 Website – De website op gelijke wijze als de musea uitbreiden met de graﬁsche werkplaatsen.
2 Discussie ‘graﬁsch erfgoed’ – Een discussie organiseren over wat ‘graﬁsch erfgoed’ is en
wat in ieder geval in de toekomst behouden zou moeten worden.
3 ‘Meldpunt Graﬁsch Erfgoed’ – Instellen van een landelijk ‘meldpunt graﬁsch erfgoed’
waar bedrijven en derden erfgoed kunnen aanmelden, zowel materieel als documentair.
4 Periodieke informatie – Het periodiek informeren van alle betrokkenen en geïnteresseerden over de voortgang bij het behoud van de ‘Graﬁsche Collectie Nederland’ door middel van een
nieuwsbrief (tijdschrift) én door het beleggen van periodieke bijeenkomsten.
5 Samenwerking – Het behoud van de Graﬁsche Collectie Nederland gezamenlijk oppakken
vanuit een nieuw organisatorisch verband.

Tot slot
We zijn op een punt aangekomen waarop we moeten concluderen dat de tijd van
vrijblijvendheid voorbij is. Het lijkt me onjuist om ervan uit te gaan dat ‘de overheid’, ‘de graﬁsche industrie’ of andere subsidiegevers op voorhand met geld en
middelen klaar staan, dat is de afgelopen decennia wel duidelijk geworden. De graﬁsche musea, werkplaatsen en margedrukkers zullen zélf het resterende graﬁsch
erfgoed duurzaam moeten behouden voor de toekomst en het belang daarvan moeten uitdragen. Samenwerking is daarvoor een essentiële voorwaarde.
Gerard Post van der Molen

Bij de koppermaandagprent en het omslag
In het Graﬁsch Museum te Groningen was in het voorjaar van 2005 een ‘in druk
wekkende’ graﬁektentoonstelling van Ben Joosten. Naast gebruiksgraﬁek, als
afﬁches en nieuwjaarskaarten, bevatte de expositie een groot aantal vrije toepassingen van de boekdruktechniek, variërend van kleine, uit lettertekens opgebouwde
ﬁguratieve voorstellingen tot grotere abstracte composities.
Speciaal voor deze gelegenheid was in het trappenhuis van het museum een monumentaal typograﬁsch object tentoongesteld, met als titel ‘De lancering van het
alfabet’.
Ben gaf er tijdens de expositie workshops ‘Druk met typograﬁsch materiaal’. Tot
het typograﬁsch materiaal waarmee werd gewerkt horen: houten biljetletters,
loden letters, cijferreeksen, leestekens, ornamenten, koperen lijnen, haarlijnen,
holwit, enzovoorts. Het was de bedoeling om met dit materiaal anders om te gaan
dan waarvoor het oorspronkelijk is gemaakt. Abstrahering en omkering van ‘het
bestaande beeld’ (de bestaande letter of functie) kunnen tot nieuwe, verrassende
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beelden (druksels) leiden. Gebruik werd gemaakt
van de ‘Werkman-kniehevelpers’ en een proefpers. Het typograﬁsch materiaal was te zoeken/
vinden in de uitgebreide inventaris van het Graﬁsch museum.
Uit de geboekdrukte catalogus (zet- en drukwerk
Atelier De Distelkamp Geert van Daal) komt de
volgende beknopte biograﬁe van Ben.
Ben Joosten werd op 11 maart 1931 te Rotterdam
geboren. Van 1945 tot 1957 was hij werkzaam
in het bedrijfsleven. Samen met zijn broers
beoefende hij van 1957 tot 1973 het vak van
kunstbronsgieter. Bij het kopen van brons bij
de oudmetaalhandel komt hij afgedankte drukpersen tegen. Om sloop ervan te
voorkomen koopt hij enkele persen, zonder daarmee een concrete doel voor ogen
te hebben. Dit verandert wanneer hij in 1964 met de schilderes Emmy Eerdmans
trouwt. Zij spoort hem aan te gaan schilderen en weet hem ook voor druktechnieken te interesseren. In 1973 wordt hij directeur van centra voor kunstzinnige vorming in Ede en Wageningen. Vanaf die tijd organiseert hij vele tentoonstellingen,
waarvan er een is gewijd aan het werk van de drukker Hendrik Nicolaas Werkman
(1852–1945). Het leven en werken van Werkman, vooral tijdens de oorlogsjaren
maakt diepe indruk op hem. Wanneer hij in 1987 zijn functie in Wageningen en
Ede neerlegt komt er tijd vrij om zijn persen te gaan gebruiken met de typograﬁsche materialen die hij in de loop der tijd had verzameld. Ook legt hij zich weer
toe op het bronsgieten door zijn gastdocentschappen aan de Akademie Minerva in
Groningen, de abk in ’s-Hertogenbosch en de Koninklijke abk in ’s-Gravenhage.
In 1991 maakt hij een reis naar Zimbabwe om daar het bronsgieten op te zetten
voor de Zimbabwaanse beeldhouwers. Uit de intensieve contacten ontstaat het
initiatief om de school die hij met zijn echtgenote bewoont als galerie in te richten
voor de beeldhouwers. Daarnaast werkt hij jarenlang aan het lexicon Sculptors from
Zimbabwe.* Na het verschijnen van dit omvangrijke boekwerk in 2002 keert hij met
nieuwe energie terug naar zijn grote voorliefde: het drukken van typograﬁsche
prenten.
* Ben Joosten, Sculptors from Zimbabwe, the ﬁrst generation, Dodewaard, Galerie de Strang, 2001, 400 p.

In memoriam Reinold Kuipers 1914–2005

Foto Wim Ruigrok

Het zal de liefhebber van goede typograﬁe niet ontgaan zijn, dat Reinold Kuipers
ons op 12 september jl. is ontvallen. Zijn naam vestigde hij als uitgever bij de Arbeiderspers (1946–1960) en daarna bij Querido (1960–1979).
Werkzaamheden met een commerciële signatuur, maar niet alleen om het gewin.
Kenmerkend is zijn uitspraak ‘Wie echter als schrijver, uitgever of boekhandelaar
een hartstocht heeft voor litteratuur, moet zich de bezigheid met novellen, verhalen, gedichten, toneelstukken en essays niet ontzeggen. Hij zal er, direct tenminste,
geen materieel voordeel mee verwerven doch heel wat plezier. (...) Wij zijn blij met
de Boekvink, want het is prettig, werk met een nu eenmaal noodzakelijk commerciëel doel te kunnen afwisselen met bezigheden zonder winstbejag – zonder te
verzitten nog wel.’
Geboren in Groningen, aldaar hbs, typograﬁsche opleiding bij drukkerij Hoitsema
en als copywriter in dienst van wat toen een reclamebureau heette. Later in Amsterdam in een soortgelijke functie en vandaar naar Den Haag, waar na de kennismaking met de boekhandelaar èn uitgever L.J.C. Boucher de ontmoeting met Henri
Friedlaender plaatsvond. Deze bracht, in Kuipers’ woorden, ‘na S.H. de Roos en J.
van Krimpen een vernieuwing teweeg in de gevestigde orde van de typograﬁe in
Nederland’. Hij onderging het, paste het toe en beschreef het.
Zijn eerste typograﬁsche toepassing was het tijdschrift voor het Nederlands
verbond voor boekenvrienden: Het Graﬁsch museum, later Imp, in 1942 verboden.
Inmiddels in dienst bij de Wed. J. Ahrend & Zoon verzorgde hij uitgaven van boekhandelaar A.A. Balkema, die later clandestien het nodige uitgaf.
Zelf gaf hij in eigen beheer ook enkele dichtbundels in het licht met het imprint
De Boekvink. Vanaf 1952 begonnen De Boekvinken als serietitel bij de Arbeiderspers te
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verschijnen en Kuipers was er zo aan gehecht dat hij die meenam bij zijn overstap
naar Querido. De omslagen werden in de ap-tijd fraai verzorgd door Helmut Salden en het boekvinkmerk van Theo Kurpershoek bleef immer gehandhaafd.
Vlak na de bezetting organiseerde hij in 1946/47 de wintercursus Letterschrijven
in het gebouw van de Arbeiderspers om te voorzien in een behoefte aan kennis op
dit gebied. Ook nam hij in 1948/49 als mede-docent deel aan soortgelijke cursussen
onder leiding van Henri Friedlaender op de Amsterdamse Graﬁsche School. Na al
deze toepassingen kwam er later tijd voor beschrijvingen.
Die beschrijving vond plaats in een lange reeks boek-historische en typograﬁsche
publicaties over letterkeuze, zetwijze, vormgeven en uitgeven. In een tijdperk
waarin literatuur zich opdrong door opzichtige boekbanden en gewilde vormgeving, wist hij de ‘dienende’ rol van de typograﬁe te benadrukken.
In deze publicaties bleek hij een enthousiaste maar steeds kritische auteur te zijn,
die zich bondig, helder en met een duidelijk historisch besef als een uitmuntend
vakman van het graﬁsch metier liet lezen. Een chroniqueur die onmisbare aanzetten tot de boekwetenschap leverde. Daarnaast schetste hij het literair-culturele
klimaat in de stad Groningen in de jaren dertig en wist daarmee de dichters J.C.
Noordstar en N.E.M. Pareau, de schilders van ‘de Ploeg’ en de drukker-kunstenaar
H.N. Werkman hun plaats daarbinnen te geven.
Hij wees eveneens op de vaak onderbelichte betekenis van de vele illustratoren en
band- en omslagontwerpers, die in of na 1933 uit Duitsland waren vertrokken en
die hier te lande een belangrijke bijdrage leverden aan de graﬁsche vormgeving op
velerlei gebied. Een aantal publicaties vonden daarin hun bron.
Een karakteristiek van Reinold Kuipers kan worden samengevat in drie kenmerken, die elkaar ondersteunen: bescheiden, erudiet en aimabel.
Aimabel wanneer hij benaderd werd om iets toe te lichten op het gebied van boeken, auteurs, drukkers en typograﬁe, boekwetenschap in de ruime zin des woords.
Hij putte dan graag uit zijn bijna encyclopaedische kennis op dit terrein en deed
dit met genoegen. Hij legde veel ogenschijnlijk geringe details uit het vak vast en
plaatste ze in groter verband. Zijn eigen rol daarbij bleef bescheiden op de achtergrond en zijn eruditie bleek tussen de regels.
Wij herdenken hem als een belangrijke initiator en stimulator met een eigen uitstraling voor talrijke vakgenoten, iemand met een voorbeeldfunctie.
A.Æ. Creutzberg

Nieuws uit twee toeren-stopcilinderland
Stammend uit een oud graﬁsch geslacht
van drukmachines werd hij gebouwd
in 1913 in Duitsland te Giesenheim ihm
Rheingau. Een vreemd jaartal eigenlijk
voor het bouwen van een pers daar! Een
normaal mens zou eerder verwachten dat
men daar volop bezig was met het maken
van kanonnen voor de oorlog 1914–18.
Maar nee hoor: de Johannisberg Maschinenfabriek meldt in 1913 trots dat er al
meer dan 3000 verkocht zijn. En het lijkt
er ongetwijfeld op dat ze daar voorlopig mee door denken te gaan. Zijn gewicht bij
de geboorte 5831 kg en drie ons, en in jaren sindsdien is daar nagenoeg niets bij of
afgegaan.
Niets vermoedend van zijn ongebruikelijke latere levensloop heeft Johan, staande
in de Stadsdrukkerij van Amsterdam jaar in, jaar uit drukwerk gemaakt. In 1970
wilde men hem daar kwijt en men belde mij op. In een vlaag van verstandsverbijstering stemde ik toe. Daags nadien, toen ik weer bij zinnen kwam, realiseerde
ik pas recht wat ik was begonnen. Maar het kwaad was al geschied en ik had mij
maar te houden aan de gemaakte afspraak. Hij werd uit de Stadsdrukkerij weggehaald – de trap af, naar beneden. Johannis brak onderweg nog even een hap uit
een marmeren traptrede van 5 bij 10 cm. Hij kwam terecht in een paardenstal met
ammoniakdampen, wat natuurlijk geen passende omgeving voor een pers van zulk
allure is. Het zwaargewicht was mijn eigendom geworden en hij kwam mijn verzameling oud roest verrijken. Opgenomen in de kring van lood- en ijzerbewaarders,
ook wel genoemd ‘drukkers in de marge’, was ik moreel wel verplicht goed voor
hem te zorgen. Het is al gezegd, Johan behoorde niet tot de lichtvoetigste onder de
persen. Hij was een zwaar blok aan mijn been. Als ik in mijn leven al eens onheus
uit de hoek ben gekomen, weet dan: de oorzaak ligt bij Johannis Berger van 1913.
God zij geloofd was daar toen Jan Keijser
die uitkomst bracht. Hij mocht bij Jan in
Woubrugge staan. Daar heeft Johan meer
dan 30 lange jaren onderdak gevonden.
Veel is er in al die tijd niet op gedrukt.
Maar áls hij drukte, was het iets onvergetelijks: grote vellen papier bedrukkend – een
heen en weer schietend fundament – de
drukcilinder, die wisselend draait en weer
stilstaat, zodat je weer tijd hebt om een
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nieuw vel in te voeren en dan het bedrukte
vel 80 · 60 overnemend – de houten waaierlatjes, die als zorgzame handjes het vel
omdraaien zodat de bedrukte zijde naar
boven op de staple komt te liggen – die
automatisch gelijk wordt gestoten – een
wonder als een machtige symfonie gelijk.
Een echte boekenproductiemachine, als
je erop werken kan tenminste. Solide en
zwaar gebouwd. Hoe aardig en geduldig
Jan Keijser en zijn vrouw Kitty ook waren, eens moest er een eind aan komen. Bij
Jan dringt het lood en ijzer ook al tot in de woonvertrekken. Johannis neemt toch
ook al gauw zo’n 2 à 3 m in beslag. Als de gelegenheid zich zou voor doen moest
daar toch verandering in aangebracht worden.
Die gelegenheid deed zich voor. In de ruimte van mijn oude atelier kwam een ruimte vrij. Martijn, die het atelier nu beheert, voelde voor het plan de pers hier te plaatsen. In de loop van voorafgaande maanden hebben wij de pers onttakeld, de losse
onderdelen meegenomen naar Amsterdam en ze daar grondig schoongemaakt.
Vandaag, 1 oktober wordt in Woubrugge de pers uit elkaar genomen waarna door
transporteur Houtkooper het vervoer plaats kan vinden en in Amsterdam met de
opbouw begonnen worden. Als alles lukt willen wij zwaargewicht Johan geen rustige oude dag gunnen, hij is zijn gewicht in goud waard. Wij geloven dat ondanks
zijn respectabele leeftijd nog heel veel prachtig drukwerk op hem te maken is.
Bent U door dit bijkans exotische verhaal geïnteresseerd geraakt, wilt U Johannis
eens echt zien of er in de toekomst over mee gaan denken wat er zoal met hem te
doen valt, schroom niet. Ons adres is: Boekdrukatelier het IJ, Van Diemenstraat
140-142, 1013 cr Amsterdam. Erger nog, we zouden het op prijs stellen.
Frans de Jong, Martijn van de Griendt

Graﬁsch Werkcentrum Amsterdam 1 jaar
Het Graﬁsch Werkcentrum Amsterdam (gwa) bestaat nu precies één jaar.
Een turbulent jaar, waarin naast alle fraaie initiatieven als workshops, tentoonstellingen en cursussen, permanent de dreiging van sluiting boven ons hoofd hing. We
draaien nog met veel enthousiasme, maar zonder subsidie.
Het gwa heeft nu besloten een zelfstandige stichting te worden met een ledenraad.

De ledenraad heeft het recht 40% van de bestuursleden voor te dragen. De leden
krijgen 50% korting op gebruik van de ruimte met zijn faciliteiten zoals: doka,
zeef-, hoog- en diepdrukmachines. Wij vragen je bij deze lid te worden!
Een lidmaatschap kost H 100 p.j.; cjp, student, stadspas H 65 p.j. ineens of gespreid
per kwartaal.
Voor haar leden organiseert het gwa op de laatste zondag van de maand workshops/lezingen/tentoonstellingen (niet -leden betalen H 15) met als afsluiting
‘Graﬁsch Café’ van 17 tot 20 uur (alc. H 1, kofﬁe, thee, fris H 0,50).
Wij hopen met dit initiatief een plek te creëren waar leden elkaar ontmoeten,
ideeën en kennis uitwisselen en actie ondernemen.
Wij willen met het organiseren van deze bijeenkomsten bijdragen aan de verdieping van de vakkennis en zicht geven op de vernieuwingen binnen de technieken
van de graﬁsche- en typograﬁsche kunsten.
Wij hopen met dit initiatief mensen te ontmoeten die zich willen inzetten voor de
verdere ontwikkeling van het werkcentrum.
Meld je aan als lid via infoAgraﬁschwerkcentrum.nl en maak je contributie over
op bankrekeningnummer 324.626.355; onder vermelding van ‘lidmaatschap’ en je
e-mailadres (dan word je op de hoogte gehouden). Donaties blijven ook welkom.
Uit het komende programma:
Zondag 29 januari 2006: ‘Extreme make over’, een demonstratie en lezing door
Laura Hoek en Wim Habraken.
Laura Hoek, kunstenares, en Wim Habraken, docent aan de Hoge School voor de
Kunsten te Utrecht en tevens eigenaar van zeefdrukkerij Kurtface, zullen verschillende toepassingen demonstreren van het werken met extreme zeefdrukinkten
zoals zij hebben gedaan op de internationale graﬁekconferentie IMPACT in Berlijn en Poznan. Aan bod komen: inkten die verkleuren onder invloed van licht en
warmte, phosforinkt, geurinkt en zelfs eetbare ‘inkten’. Er is deze dag een verkooptentoonstelling van het werk (koeien) van Laura Hoek waarin deze inkten verwerkt
zijn.
Zondag 26 februari 2006: Lezing en workshop ‘Edele procédés’. Kees Helmers,
docent graﬁsche technieken aan de Hoge School voor de Kunsten te Utrecht, is een
autoriteit op het gebied van edele procédés. Kees zal aan de hand van diverse voorbeelden spreken over heliogravures en gomdrukken. Deelnemers kunnen tijdens
de workshop kennis maken met de wondere wereld van de callitypie en de cynotypie. Er is een verkooptentoonstelling van werk van verschillende kunstenaars,
uitgevoerd in de hierboven genoemde technieken.
Zondag 26 maart 2006: Workshop en demonstratie Solar-plate, non-toxic hoog- en
diepdruk door Wiek Molin. Een oud procédé in een nieuwe toepassing voor graﬁci.
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Op basis van polymeerplaten is het mogelijk, zonder gebruik te maken van etsende
zuren die gevaarlijk en belastend voor het milieu zijn, platen te maken voor ets- en
hoogdrukpers. Direct op plaat getekende voorstellingen worden met zonlicht (uv)
belicht en met water uitgewassen.
Graﬁsch Werkcentrum Amsterdam, Molukkenstraat 200-P1 , 1098 tw Amsterdam, tel. (020)
4651841, infoAgraﬁschwerkcentrum.nl, www.graﬁschwerkcentrum.nl

Nieuwe uitgaven
Purper Pers, Groningen
De Purper Pers heeft weer een nieuwe uitgave: Zeewees, zes zeegedichten en illustraties van Lydia Hendriks. Formaat 11 · 15 cm., 26 blz., met verscheidene soorten
papier, waaronder Kozo. Handgeschept omslag met Japanse binding. Leeslint met
schelp, tevens als sluiting te gebruiken. 26 genummerde exx., H 25.
Bestellingen of nadere informatie via tel. (050) 527 63 43.

Titi Zaadnoordijk, Scherpenzeel
U 9 meeuwen een eend en een bootje, een klein boekje met golven waarin meeuwen
zwemmen en een bootje met een heel lang touw aan een eendje en tot slot het
gedichtje: wil jij wel mijn baken zijn – dan wijs ik jou de weg – en ik zal naar je
luisteren – hoor jij dan wat ik zeg?
Lino, zeefdruk, boekdruk, 11 · 13 cm, oplage 37, 2004, H 29
U zeemeermin met het kleintje uit haar buik, een kartonnen amuletje: een kleine
madonna met kind voor aan de autobinnenspiegel voor een voorspoedige reis. Een
klein kartonnen zeemeerminnetje met kind, met elkaar verbonden door een draad.
Lino, 6,5 · 8 cm, oplage 44 exx., H 14
U 6 nieuwe ansichten uit de nieuwe poëzieshow Klein Karbonkel en het Feestbeest: borstie
borstie; wil jij wel mijn baken zijn?; kwijlebabbel; Ik droomde vannacht van de
postbode; Lied van verlangen; er kwijlt een geile beer in mijn bier.
Boekdruk en lino, 10 · 15 cm, H 1,50/stuk of 6 voor H 7,50
Voor meer informatie en afbeeldingen zie www.titi.nl. De uitgaven kunnen besteld
worden door de gewenste titels te melden aan Titi en het betreffende bedrag over

te maken op giro 2363091 t.n.v. Zaadnoordijk, Scherpenzeel, Holland. (Vergeet niet
om je volledige adres te vermelden.)
Titi Zaadnoordijk, www.titi.nl, Voetpad 69, 8483 jr Scherpenzeel, tel. (0561)
481223, halloAtiti.nl

Ergo Pers, Gent
U Bij Ergo Pers uit Gent verscheen in het voorjaar van 2005 Fata Morgana, een cyclus
van 9 nieuwe gedichten van Gerrit Komrij, met een frontispice van Hugo Claus.
Deze biblioﬁele editie verscheen in een oplage van 54 gesigneerde exemplaren met
een bladzijde origineel handschrift en een ets van Hugo Claus. Elk boek werd door
de auteur en de kunstenaar gesigneerd en bevat een handgeschreven gesigneerd
gedicht van Gerrit Komrij. Afmetingen 23 · 28 cm, H 300.
In mei 2004 verscheen ook al Flagrant, een tweetalige uitgave van gedichten van
Hugo Claus en drie etsen van Pierre Alechinsky.
U In de zomer van dit jaar verscheen De slapende goden | Sueños y otras mentiras, een
‘livre de peintre’, met gedichten van Cees Nooteboom en lithograﬁeën van Jürgen
Partenheimer.
Het is een tweetalige uitgave waarin het minimalisme van Partenheimer subliem
geplaatst wordt tegenover de poëzie van Nooteboom. Het boek bevat vijf lithograﬁeën (gedeeltelijk in kleur), een suite van twee gesigneerde lithograﬁeën en
een doorlopende ets op de kaft. De oplage van deze editie bedraagt achtenveertig
genummerde exemplaren, waarvan vierentwintig met een Duitse vertaling van
Ard Posthuma, en vierentwintig met een Franse vertaling van Jan H. Mysjkin en
Pierre Gallissaires. Alle exemplaren werden door de dichter en de kunstenaar in het
colofon gesigneerd. Prijs H 1.300.
De slapende goden | Sueños y otras mentiras werd voorgesteld in Dresden [Buchmuseum
der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden]
tijdens de tentoonstelling Jürgen Partenheimer | Künstlerbücher. Deze expo is later dit
jaar en in 2006 nog te zien in Nümbrecht, Madrid en Karlsruhe.
Ergo Pers, Muinkkaai 30 B 9000 Gent, tel. +32 (0) 9 225 60 40, skype: reinergo,
e-mail ergo.persAtelenet.be, www.ergopers.be

Slibreeks, Zeeland
In de Slibreeks van cbk Zeeland verscheen als nr. 114 de gedichtenbundel van Toon
Tellegen Wachten op wonderen, met tekeningen van zijn vrouw Molly Voute. Oplage
750 exemplaren, H 9,-.
cbk Zeeland, Balans 17 te Middelburg, tel. (0118) 611443
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Philip Elchers, Groningen
Uit de suite Oostrum op aarde van Irene Verbeek selecteerde Philip Elchers een werk,
dat in een eigentijdse hoogwaardige graﬁsche techniek (inkjet) werd uitgevoerd in
een eenmalige oplage van 25 gesigneerde en genummerde exemplaren.
Formaat 55 · 92 cm, prijs H 350,- tot 13 januari en daarna H 400,-.
Irene maakte het boekontwerp van de gelijknamige boekuitgave dat geheel
gerechtvaardigd als een itinerarium (reisboek) te karakteriseren is, met gedichten
van Herman Verbeek. De uitgave is verlucht met een tiental druksels van haar
hand. Omvang 96 pag., oplage 500 exemplaren, H 19,50.
Stichting Philip Elchers, Grachtstraat 30 te Groningen, op woensdag t/m vrijdag
van 12.00 uur tot 17.00 uur en op afspraak. Zie www.philipelchers.nl.

Agenda
Museum Meermanno
U Naar aanleiding van de schenking van het boek Naenia van P.C. Boutens door
Karel Nijkerk, is in het museum een expositie ingericht getiteld ‘Naenia, het zeldzaamste boek van de 20e eeuw’.
Het boek is zo zeldzaam omdat het in 1903 in een oplage van slechts twaalf exemplaren werd gedrukt, door de ﬁrma Enschedé te Haarlem. Bijzonder is bovendien
dat de exemplaren door Jan Toorop zijn voorzien van handgeschilderde initialen.
Op de expositie zijn maar liefst elf van de twaalf exemplaren uitgestald, waardoor
vergelijking goed mogelijk is. Bovendien wordt de briefwisseling tussen Boutens
en de ﬁrma Enschedë getoond.
Bezoek aan de tentoonstelling is meer dan de moeite waard en kan tot eind januari
2006.
U kunt dan meteen even de tentoonstelling Mooi marginaal bezoeken (t/m 5 februari) en Een eeuw Haags boekenbedrijf, de naamgevers van het museum en hun betrekkingen
met Haagse boekhandelaren, uitgevers, drukkers en binders (t/m 9 januari).
U Vanaf 4 februari t/m 30 april is in Meermanno bovendien de tentoonstelling In de
Roos te zien. Ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Stichting De Roos
zijn hoogtepunten uit zestig jaar boeken van de Stichting Roos te zien.
In 1945 richtten Chris Leeﬂang, Charles Nypels en G.M. van Wees in Utrecht
Stichting de Roos op. Het doel van de stichting was: ‘Het maken van boeken en
drukwerken enkel om de ongerepte en dus onbaatzuchtige liefde voor typograﬁe

en kunst, in alle denkbare vormen waarin deze kunnen samengaan.’ Na de oorlogsperiode met censuur en schaarste was er behoefte aan waardevolle teksten in een
bijzondere vormgeving. En nog steeds benadert Stichting de Roos twee à drie keer
per jaar een ontwerper met het verzoek een biblioﬁele uitgave voor haar leden te
ontwerpen. Deze leden behoren tot een selecte groep, van elk boek worden slechts
175 exemplaren gemaakt.
Museum Meermanno heeft twee jaar geleden het Archief Stichting De Roos aan
zijn collectie kunnen toevoegen, en wil dit interessante materiaal graag tonen. Het
gaat hierbij niet alleen om fraaie, vaak geïllustreerde boeken maar ook om tekeningen, schetsen en brieven van beroemde kunstenaars en ontwerpers als Dirk van
Gelder, M.C. Escher, Jan Bons en Willem Sandberg, en om productiemateriaal als
clichés en drukproeven.
Daarnaast wordt er in de tentoonstelling bijzondere aandacht besteed aan uiteenlopende papiersoorten en aan illustratietechnieken als ets en steendruk.
Bij de tentoonstelling verschijnt de publicatie In beperkte oplage. Archief Stichting de
Roos 1945–2005. Een keuze, geschreven door Mathieu Lommen en vormgegeven door
Karen Polder. Deze publicatie van Uitgeverij thoth geeft door de vele afbeeldingen de lezer het idee zelf door het archief te bladeren (prijs H 19,90, isbn 90 6868
418 3).
Museum Meermanno, Prinsessegracht 30, 2514 ap Den Haag, tel. (070) 3462700.
Openingstijden dinsdag t/m vrijdag 11.00–17.00 uur, zaterdag en zondag van 12.00–17.00 uur

DRUKsel
druksel 2006 is de negende editie van de beurs van boekenmakers, kleine uitgevers en biblioﬁele drukkers in Gent, België. Twee dagen, 22 en 23 april. Leopoldskazerne. Op zaterdag lezen Erik Spinoy en Mark Boog voor uit hun nieuwste
bundel en treedt ook de grote Duitse dichter Gerhard Rühm op.
Twee tentoonstellingen: de best verzorgde boeken uit Vlaanderen van het jaar 2004
en alle geïllustreerde boeken van Bram van Velde, die in 2006 25 jaar geleden stierf.
Erik Slagter, alom gekend, alom gewaardeerd, houdt op zondag een lezing over dit
werk.
Maar even belangrijk zijn de boeken. In de maand januari worden de uitnodigingen verstuurd maar nu al kan men zich aanmelden. Een aantal uitgevers/drukkers
krijgt geen nieuwsbrief meer omdat het e-mailadres niet meer geldig is, andere
zijn verhuisd of zouden toch graag deelnemen. Laat dit weten. Op zaterdagavond
is er traditioneel een drink. Een en ander is te zien op www.druksel.be.
Graag vernam ik ook de nieuwste uitgaven van de aangeslotenen. Deze worden
vermeld in de Drukselnieuwsbrief die op ongeregelde tijdstippen verschijnt. Deze
(per e-mail) verstuurde brief bevat uitgaven uit de marge en evenementen die het
boek centraal stellen.
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Alles wordt gedaan om u te verblijden. Maar ook moeten wij alles doen wat kan om
het belang van het boek te beklemtonen. Aanwezigheid is daarom noodzakelijk.
Boeken dienen niet om op zolder bewaard te worden. We moeten ons als sector
laten zien.
Info en contact: www.druksel.be, johan.velterAdruksel.be
Johan Velter

Muziek OpKunst
In het kader van de tentoonstelling Muziek OpSchrift presenteert het Scryption,
museum voor schriftelijke communicatie in Tilburg, een aantal bijzondere partituren onder de titel Muziek OpKunst. Kern van de presentatie vormen twee zeer grote
graﬁsche partituren uit de periode rond 1970. De componisten Ton Bruynèl en Dick
Raaijmakers hebben hierbij muzieknotatie verweven met beeldende kunst.
Het stuk ‘Signs’ voor blaaskwintet en tapesporen uit 1968/69 van de Nederlandse
componist Ton Bruynèl (1934–1998) bestaat uit een aantal lagen. Deze zijn zowel
muzikaal te horen als zichtbaar in de partituur zijn. Allereerst zien we gebruikelijk
notenschrift waarin de partijen voor het blaaskwintet zijn genoteerd. Verder zijn
de instructies voor de taperecorders afgebeeld. Als derde element staan op de partituur tekeningen van Gérard Leonard van den Eerenbeemd, die de ‘bijbehorende
geluiden’ aangeven.
De gehele partituur bestaat uit een doorlopende baan van 24 bladen die aan elkaar
worden gekoppeld.
Dick Raaijmakers (1930) – componist, essayist, beeldend kunstenaar en theatermaker – toont zijn compositie ‘Kwartet’ uit 1971. Deze bestaat uit vierentwintig grote
vellen die tezamen een wand in beslag nemen. In dit stuk gebruikt Raaijmakers
een vorm van ‘actienotatie’: het muziekschrift geeft aan welke handelingen de
musici moeten verrichten. Hoewel het stuk geschreven is voor een strijkkwartet,
is er van strijken amper sprake. De muziekinstrumenten worden door een groot
arsenaal aan voorwerpen ‘aangedreven’. Hierbij treden de uitvoerenden meer op
als regisseur dan als musicus. Het gehele muziekstuk is in 1996 éénmaal, door het
Antwerpse ensemble Champ d’Action, opgevoerd.
Dick Raaijmakers ontving dit jaar de oeuvreprijs van de Johan Wagenaar Stichting
en een eredoctoraat aan de Rijksuniversiteit van Leiden.
Scryption, Spoorlaan 434a, 5038 ch Tilburg.
18 december 2005 t/m 19 maart 2006, dinsdag t/m vrijdag 10.00–17.00 uur, zaterdag en zondag
13.00–17.00 uur. Meer informatie: www.scryption.nl.

Grafisch Museum Groningen
Van 3 december 2005 tot 13 maart 2006 is te zien ‘Crossing Boundaries’, een
ontmoeting tussen twee werelden, c.q. stijlen: de Werkman- en de zeefdruktechniek. Deze bijzondere tentoonstelling toont werk van Miranda Hesseling en
Bart Vromans, beiden graﬁsch kunstenaar. Een aantal van de geëxposeerde werken
is te koop.
Miranda Hesseling maakt zeefdrukken op (plexi)glas. Zij is geboeid door de zeefdruktechniek omdat er voor haar altijd een element van verrassing in het eindresultaat zit, wat zich onderscheid van schilderen waar de kleuren direct op het
doek vallen. Werken op glas voegt een dimensie van diepte en levendigheid toe aan
haar werk. Zelf zegt ze gefascineerd te zijn door glaskunst vanwege zijn mystieke
en etherische eigenschappen. Bovendien houd ze van het vloeibare karakter van
glaskunst, dat maakt dat het voor haar een erg dynamisch en expressief medium is
om mee te werken.
Miranda heeft verschillende kunstopleidingen gevolgd waaronder de studierichting ‘illustratie’ aan de kunstacademie Minerva in Groningen. Zij werkte als
assistent bij glaskunstenares Dorothé van Driel en verrichte werkonderzoek in de
glaskunst in Venetië, Seattle en Los Angeles. Opdrachten kreeg zij inmiddels van de
Kunstuitleen, het umcg en de Spoorwegpolitie.
Bart Vromans maakt druksels in de Werkmantechniek. Hij heeft als bewonderaar
van Hendrik Nicolaas Werkman een passie voor het samenspel van drukinkt en rollers. Daarbij speelt hij in op het toeval en bekrachtigt dat met een sjabloon. Hieruit
ontstaat een scala aan effecten in kleuren en vormen: een passie is geboren! Kathedralen hebben op hem een magische aantrekkingskracht. Zelf zegt hij: ‘Dat glas
in lood, die stenen heiligen die je aanstaren. Je blik die naar boven wordt gestuwd
tot in de gewelven, gelardeerd met orgel en koorklanken: Dit is de droomwereld
waarin ik mijzelf kan laten wegdwalen.’ Maar ook stad en land heeft zijn interesse.
Bart is autodidact. Hij begon als vrijwilliger in het Graﬁsch Museum en demonstreerde de Werkmantechniek. Hier werd hij zo door geboeid dat hij voor zichzelf
begon en een heel eigen stijl ontwikkelde. Intussen geeft hij al jaren workshops.
Opdrachten kreeg hij van o.a. Hooghoudt, Kunst en Kunst Kunstwinkel in Groningen en ’t Clockhuys in Haren.
Graﬁsch Museum Groningen, Rabenhauptstraat 65, 9725 cc Groningen, tel. (050) 5256497
3 december 2005 tot 13 maart 2006, dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur
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Vraag en aanbod
Bok met letters aangeboden
1 houten bok met opstaande rand en schuin blad (115 cm hoog, 54 cm diep en 63 cm
breed. Er kunnen 14 kasten in met een breedte van 57 cm. De volgende kasten met
letter (Hollandse Hoogte) zijn verkrijgbaar: 1 kast met Nobel Smal Vet 36 punts,
1 kast met Romein 48 punts, 1 kast met Galjard cursief, 1 kast met Ideaal Schrijf
20 punts, 1 kast met Non Parel Romaansch, 1 kast met Nieuwe dessendiaan cursief,
1 kast met Romaansch 12 punts, 1 kast met Romaansch 10 punts. Deze kasten bevatten zowel boven- als onderkast. Verder 2 stalen zetplaten (‘steen’) formaat 24 · 30
cm en 30 · 40 cm en aluminium opvulwit in diverse maten (interlinies en holwit).
Ten slotte een zethaak en en stofzuigvoorzetstuk t.b.v. schoonmaken van letterkasten. Alles is los te koop of in 1 koop. Prijzen in overleg.
Info: Edwin Broekes, Kerkplein 9, 6131 es Sittard, tel. (046) 4518039, e-mail
edwinbroekesAhotmail.com.
Alles moet op redelijk korte termijn opgeruimd worden, maar indien er interesse
voor e.e.a. is kunnen in overleg afspraken gemaakt worden.

Klein aanbod
– 1 galeimeubel met 20 zinken galeien (gevuld met zetsel van een drukker die
ermee ophield) h · b · d = 90,5 cm · 37 cm · 45 cm, H 15.
– een klein doosje wit, regletten, gratis af te halen.
Informatie: Titi Zaadnoordijk, tel. (0561) 481223, e-mail halloAtiti.nl, Voetpad 69,
8483 jr Scherpenzeel (Fr).

Kasten en bok
Voor contribuanten van onze stichting heb ik wegens ruimtegebrek tegen een
geringe vergoeding te koop een bok en circa veertig kasten met diverse kleine corpsen (6 t/m 12 pt) van o.a. Garamont, Folio, Mercator, Nobel. Diverse kasten zijn nog
ongebruikt.
Arie Niks, Doesburg, tel. (0313) 47 49 45, e-mail inarieAhetnet.nl

Tafelproefpers en meer
Gratis ophalen: tafelproefpers, letter (Hollandse hoogte), ornamenten en clichéwit.
Inlichtingen: Drukkerij ‘Finishing Touch’. Vragen naar Rolf Céha. Voulershof 5A,
6161 db Geleen, tel. (046) 410 40 70.

Heidelberger etc.
Wegens bedrijfsbeëindiging aangeboden: Heidelberg degel in goede staat, boekdrukinkt, letterbok, lettermateriaal, koperen lijnen, insluitwit, opmaakwit (meest
aluminium), clichéwit, bloklijmapparaat (A3-formaat) en een oude trapperforator. Informatie: Drukkerij ‘Peters’, vragen naar Jef Peters, Hoogstraat 68, 5061 ex
Oisterwijk, tel. (013) 528 40 47.

Gevraagd
Gezocht door een drukker: een clichéhoogtemeter en een vulcaniseerpers (voor
anilinedruk).
Drukkerij ‘Finishing Touch’, Voulershof 5A, 6161 db Geleen, (046) 410 40 70, vragen
naar Rolf Céha.

Letter aangeboden en gevraagd
Peter Plompen biedt aan:
Helvetica, licht 6, 8, 10; mager 8, 10, 12, 16; halfvet 12, 20; samen H 90.
Folio, mager 6, 8, 10 (2 ·), 12; halfvet 6, 8, 10, 12; romein 36, 48; smalvet 16, 20, 36;
breedvet 20; samen H 120.
Times, vet 10, 20; cursief 12; samen H 25.
Peter Plompen is op zoek naar Arsis, Helvetica (28 en groter, in licht, mager of halfvet, en brede corpsen), en Bodoni (vet, corps 36 of groter, en smal of smalvet, corps
16 of groter).
Meer informatie via tel. (0228) 31 53 07.
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Alex Barbaix 60!
Op zaterdag 17 december werd op de Rietveld Academie de zestigste verjaardag van
Alex Barbaix gevierd. Van drie tot vijf uur was er een druksessie voor kinderen, om
zes uur een toespraak van Jos Gouwelink, en de hele middag was een kleine expositie met werk van Alex te bekijken.
Om de feestelijkheden kracht bij te zetten had het feestcomité gadz! (Geef Alex
de zak) een ﬂink aantal mensen uitgenodigd iets te drukken voor Alex. De resulterende stapel drukwerk werd Alex (in een passende verpakking) aangeboden op
deze feestelijke middag. De deelnemers: Kees Baart, Marc Berger, Jaap Binsbergen,
Jos Brabants, Frans den Breejen, Rob Cox, Bram de Does, Jacques van Gent, Martijn
van de Griendt, Elze ter Harkel, Dick Jalink, Jan de Jong, Jan Keijser, Roosje Keijser,
Bubb Kuyper, Sander Pinkse, Ser Prop, Hans Rombouts, Paulien Roos, Nol Sanders,
Jaap Schipper, Marja Scholtens, Thomas Siemon, Wim Schroot, Machteld van Thiel,
Kees Thomassen, Joop Visser, José Vlaar, Doortje de Vries en Dick Wessels.
Van de zak zijn enkele exemplaren beschikbaar voor de verkoop. Nadere informatie
kan verkregen worden bij Frans den Breejen (zie het colofon van deze nieuwsbrief ).
Op de pagina hiernaast staat een tekst afgedrukt die André Vlaar voor de gelegenheid schreef.

Het drukke drukkertje
Er was eens een drukker en die had het zo druk
Hij was drukdoende zijn drukknoopjes dicht te drukken
Om druk uit te oefenen op het hogedrukgebied dacht hij kan ik net zo goed mijn
snor drukken
En dat is natuurlijk nog maar zachtjes uitgedrukt
Het drukke drukwerk en de drukte eromheen maakte dat de drukker hoge bloeddruk kreeg
De werkdruk, de hoge bloeddruk en de handdruk van de prinses
De druktemaker maakte zich vreselijk druk
De drukte op straat werd ook steeds drukker vond de drukker
Hij drukte zijn neus tegen het raam om te kijken waar al die drukte voor nodig was
Buiten drukte iemand op de beldrukknop
Een drukgolf van lawaai was het gevolg
De hoge bloeddruk van de drukker deed de drukgolf galmen
Ik doe niet open ik heb het te druk dacht de drukker
Maar zijn benen renden al naar de deuropenerdeurknop
Beneden aan de trap stonden Druk Drukker Drukst
Druk stond druk te gesticuleren en Drukker en Drukst hadden een bedrukt gezicht
Kan je ons helpen hijgde Druk we hebben geen drukverschil meer
De drukke drukker kon zich moeilijk uitdrukken vanwege de drukte
De hoge bloeddruk ging hem nu nadrukkelijk parten spelen
Geen drukverschil dat is geen peulenschil
En met dat hogedrukgebied op komst daar lusten de honden geen brood van
De drukker nodigde Druk Drukker en Drukst uit voor een drukproef
En ze drukten nog vele jaren samen zonder kouwe drukte
uit
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colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Drukwerk in de Marge.
Voorzitter: Jan Keijser, Leidse Slootweg 4, 2481 kh Woubrugge, gjkeijserAcs.com
Secretaris: Marja Scholtens, Hugo de Grootstraat 238, 2613 vb Delft, scholtensklaproosAhetnet.nl
Penningmeester: Frans den Breejen, Korte Vleerstraat 8, 2513 vm Den Haag, fransAdenbreejen.nl
Nieuwe leden/adreswijzigingen graag doorgeven aan de penningmeester.
Nieuwsbrieven verschijnen 4 maal per jaar, begin januari, april, juli en oktober. Kopij voor de
nieuwsbrief dient uiterlijk halverwege de voorafgaande maand binnen te zijn.
Bijdragen liefst per e-mail naar nieuwsbriefAboekproductie.nl, of per post naar Nieuwsbrief
Stichting Drukwerk in de Marge, Herengracht 51, 1015 bc Amsterdam (op ﬂop of op papier getypt,
zo niet in elk geval duidelijk geschreven).
Redactie: Alex Barbaix, Sander Pinkse

