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Oproepen en mededelingen
Omslag
Het omslag van deze nieuwsbrief is gedrukt door Bram de Does – waarvoor hartelijke dank. Hij gebruikte zijn eigen Kaba-ornamenten en de Molé Foliate.

Type Museum in gevaar!
De Trustees van het Type Museum in Londen (zie www.typemuseum.org/) hebben
besloten het museum te sluiten wegens geldgebrek. Daarmee dreigt de buitengewoon belangrijke collectie van het museum verspreid te raken.
Een groep sympathisanten, verenigd in de Type Museum Society, is bezig een campagne te starten om de toekomst van de collectie veilig te stellen.
Meer informatie is te vinden via een inmiddels gestarte wiki (http://typemuseumsociety.pbwiki.com/), een Google Group (groups.google.com/group/TypeMuseumSociety) en een weblog (typemuseumsociety.blogspot.com).

Website uitgeverij Huis Clos
Uitgeverij Huis Clos beschikt sinds begin dit jaar over een eigen website. Onder
www.uitgeverijhuisclos.nl kan ons volledige fonds worden geraadpleegd en tevens
worden besteld. Per 1 juli is het bedrijf van oprichter en vaste vormgever van ons
fonds, Piet Gerards, in zijn geheel gevestigd in Amsterdam (daarvoor in Heerlen
én Amsterdam). De naam Bureau Piet Gerards wordt per dan gewijzigd in: Piet
Gerards Ontwerpers.
Peter Schobben (mede-uitgever)

Galerie der Buchkunst 2006
Op 24 en 25 april 2006 mag Joop Johannes Visser (Itplein, Easterlittens) met acht
collega’s uit Europa zijn werk presenteren in het Gutenberg Museum in Mainz,
Duitsland op de jaarvergadering van het Gutenberg Gesellschaft, de ultieme club
met alleen maar kenners. Er hoort ook een vraaggesprek bij. Het voelt voor Joop als
een doctoraal examen, ‘alsof je een scriptie verdedigt’. De overige kunstenaars zijn
Jean Delvaux, Luxemburg, Barbara Fahner, Frankfurt am Main,
New York, Felix Martin Furtwängler, Berlin, Edition Hohes
Ufer, Ahrenshoop, (www.kuenstlerhaus-lukas.de/?edition –
hohes – ufer – ahrenshoop), Karin Innerling, Aachen,
Ronald King Circlepress, London (www.circlepress.com), Robert
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Schwarz, Mainz, Vladimir Sitnikov, Kiel (www.uni-kiel.de/ub/aktuelles/ausstellungen/Sitnikov).
Het is een ontmoeting met curatoren, bibliothecarissen en kunstenaars, open voor
het publiek; iedere kunstenaar stelt zich in een 15 minuten durend gesprek met
de jury voor. De jury bestaat uit Svato Zapletal, boekkunstenaar (www.museumder-arbeit.de/Sonder/Zapletal), prof. dr. Ernst Fischer, hoogleraar aan het Institut
für Buchwissenschaft aan de Johannes Gutenberg Universität (www.uni-mainz.
de) en dr. Eva Hanebutt-Benz, directeur Gutenberg Museum Mainz (www.mainz.
de/gutenberg).
‘Een hele eer, want als het om de kunst van het boeken maken gaat, is dit het “walhalla”’, aldus Visser. Boekonderzoeker noemt hij zichzelf, de kunst van het boeken
maken. Een enkele keer blijft het bij een uniek exemplaar, vaker ligt de oplage tussen de tien en de dertig exemplaren. Hij houdt zich niet alleen bezig met de kunstzinnige vormgeving en uitvoering, maar ook met de inhoud. Gedichten, prenten,
composities, hij maakt ze allemaal zelf. Menig boek is van A tot Z volledig eigen
werk, van het eerste idee tot en met de feitelijke productie. ‘Ik wil graag dat het vak
niet doodbloedt in lief gezeur, maar dat het een levendig ding blijft waar je vandaag de dag nog het uiterste uit kunt halen. Je moet het ambacht meesleuren in de
nieuwste technieken, ook in dingen die niet meteen zoveel poen opleveren.’
Voorbereiding m.m.v. dr. Stefan Soltele van het Klingspor Museum (www.klingspor-museum.de), Heinz Stefan Bartkowiak van Forum Book Art (www.forumbookart.com) en Jürgen Kipp, Mainz Mini Presse Messe (www.minipresse.de).
Overgenomen uit de Culturele Bijdrage van de Leeuwarder Courant van vrijdag 9 juni 2006

Boekenpost
In Boekenpost 84, juli/augustus 2006 (H 6) een artikel van de hand van Janneke van
der Veer over het zwerfproject door de Lage Landen ‘Wisselende Contacten’, geïnitieerd door Elze ter Harkel van de Vier Seizoenen te Groningen.

Thompson no. 1 Gem trapdegel
Ik heb een Thompson no. 1. Gem trapdegel gekocht. De machine is echter geheel
gedemonteerd. Het zou handig zijn een een paar foto’s of tekeningen te hebben die
bij het in elkaar zetten behulpzaam kunnen zijn. Als iemand ‘ergens in Nederland’
zo’n pers heeft staan, zou ik daar graag een bezoekje brengen.
Informatie graag aan Dick Bouman, tel. 024 3550658 of per e-mail aan: bouman.
sleweAplanet.nl

Website De zwaluw
Onze contribuant Rosemarijn van Limburg Stirum van drukkerij/uitgeverij De
Zwaluw heeft een nieuwe website: www.rosemarijnvanlimburgstirum.nl.

Maak je eigen boek, vijfde editie
Een lespakket van de Graﬁsche Cultuurstichting.
Het pakket bestaat uit een uitvoerige docentenhandleiding en alle materialen
en gereedschappen voor veertig kinderen om zelf een boekje te kunnen maken:
veertig boekbanden papier en schutbladenpapier, boekbindersgaren, naailint,
naainaalden, overlijmmateriaal, kapitaalband, lijm en lijmkwast en zelfs een
vouwbeen.
Het Maak je eigen boek-pakket kan worden besteld bij de Cultuurstichting, postbus 220, 1180 ae Amstelveen of via www.graﬁschecultuur .nl. Een schoolpakket
voor 40 kinderen kost H 29,50 include btw en verzendkosten en een pakket voor
5 kinderen H 29,50.

Het sprekende boek
Deze toespraak werd in Middelburg uitgesproken bij de presentatie van Onderweg van Teja
van Hoften, nummer 117 in de Slibreeks, op 2 juni 2006. Zie voor meer details pagina 10 in deze
nieuwsbrief.
De auteur verzoekt de lezer hem niet kwalijk te nemen dat hij het volgende als speech – zoals die
is uitgesproken – en niet als artikel kan aanbieden.
Teja en ik doen of we elkaar al jaren kennen, maar we hebben nauwelijks een uur
met elkaar gesproken – vanzelfsprekend – en natuurlijk heeft ze me gevraagd iets
te zeggen over het kunstenaarsboek. Dat is een mooi onderwerp, zoals bijvoorbeeld
ook het heelal een mooi onderwerp is. Het dijt uit, het bestaat voor het grootste
deel uit helemaal niets, en zo is het ook met het kunstenaarsboek. Dat is een begrip
dat alleen maar kan uitdijen en waarover de geleerden het niet met elkaar eens zijn.
En zoals er duizenden melkwegstelsels in het heelal zijn, zo zijn er duizenden kunstenaars die kunstenaarsboeken maken, ieder op zijn eigen manier, iedereen zijn
eigen kunstenaarsboek, daar komt het op neer. De meesten van ons maken geen
kunstenaarsboeken, wij doen gewoon niets, net als het heelal, we dijen een beetje
uit, dat wel. En we zijn niet te beroerd na te gaan wat de deﬁnitie van een kunstenaarsboek zou kunnen zijn. Die deﬁnitie willen we niet laten uitdijen, maar juist
beperken. We willen het dna van het kunstenaarsboek scoren, we willen precies
weten wat het is, nietwaar?
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Ik begin met vragen – en misschien komen er straks een paar antwoorden. Of u veel
aan mijn vragen heeft, weet ik niet; maar ik verzeker u dat mijn antwoorden niet
zullen helpen. Als ik ze al geef. Er zijn, laten we grof zijn, drie vragen:
1. Leest u boeken?
2. Denkt u als een kunstenaar?
3. Wat is een kunstenaarsboek?
Ik begin met een andere vraag: waarom voelen kunstenaars zich al eeuwenlang
aangetrokken tot het boek? Zulke lezers zijn het nou ook weer niet, hè, laten we
wel wezen. De meeste kunstenaars zijn net als graﬁsch ontwerpers. Letters hebben
in hun ogen geen betekenis, het zijn beelden, vormen, en beelden in handen van
beeldende kunstenaars, nou ja, je kunt net zo goed denken dat een levende biefstuk
veilig is in een zwembad vol kaaimannen. En wat zijn wij meer dan wandelende
biefstukken?
Wat wil een kunstenaarsboek? Wil het kunst zijn? Kan dat in boekvorm? Wat heeft
een mens eraan? Bestaat het wel? Van dingen die niet bestaan hebben we een helder
beeld: het lugubere monster onder je bed, aardstralen, eeuwigheid. Je kunt het
als graadmeter gebruiken: als je je iets helder en onuitwisbaar voor de geest kunt
halen, bestaat het dan niet? Tart het bestaan iedere deﬁnitie? Liefde, golven, geuren, de dood? Dan bevindt het kunstenaarsboek zich in goed gezelschap. Als iets
voor het kunstenaarsboek geldt, is het dit: niets is deﬁnitief. Maar we moeten het
eerst over het boek zelf hebben.
Het boek is in de eerste plaats iets met bladzijden. Het boek is een bladermechanisme. Maar de paradox van het boek is dat het niet zelf kan bladeren, behalve als
het slecht gebonden is. Dàn krult en bolt het spontaan alle kanten op. Lezen is niet
alleen bladeren, maar bestaat alleen dankzij het bladeren. Lezen is kijken. Het gaat
om het aanzicht van woorden.
Paul Valéry vergeleek het bladeren in een boek met een zich ontspinnend gesprek
en stelde het gesloten boek en de boekband gelijk met iemand die je hebt ontmoet, maar met wie je nog geen conversatie bent aangegaan. Over het bladeren
in boeken, het omslaan van bladzijden, het eigenlijke mechaniek van het boek,
is opvallend weinig literatuur. Toch moet het iets chemisch zijn, een stofje dat de
hersenen aanmaken als je je in een boek verdiept: lezen is een verslavende handeling.

In de toekomst kan het bladeren een dode ervaring vertegenwoordigen. Electronic
books tenslotte hebben niet de lichamelijke ervaring van het bladeren, maar
bevredigen de lezer op een andere wijze, door de snelheid en geruisloosheid, zoals
bijvoorbeeld een modern gestroomlijnd toetsenbord zich onderscheidt van ouderwetse typmachines met hun zware, dreunende aanslag.
E-books zullen niet alleen de toekomst uitmaken overigens en ik ga hier niet
uitpakken over het boek als medium, als informatiebord, en evenmin over het
bedreigde boek, het voortbestaan van boeken en het Museum van het Boek.
Het boek als object, als beweegbaar object, als bladermachine. Ieder boek is ten
principale een bladerboek, de beweeglijkheid zelve als een papieren ballerina die
wel dansen moet, maar toch is er binnen de klasse der boeken ook nog een speciﬁek
subgenre dat beweegbare boeken wordt genoemd: kinderboeken met pop-ups en
met draaibare elementen, zoals de schoffel van een tuinman, de paardjes in een
mallemolen en andere lipjes en uitsteeksels waaraan kinderen graag trekken. Het
boek als speelgoed dat kapot gaat. Want bladeren is meer iets voor volwassenen. De
wereld van het boek is complex en paradoxaal genoeg om ook ruimte te bieden aan
onbeweeglijke boeken, zelfs aan ontilbare boeken, lijdend aan overgewicht met
hun loden pagina’s, boeken als grafzerken zijn dat, Midden-Europese kunstenaarsnamen spoken dan rond in je hoofd; bladzijden met tekst en beeld in die vorm
zijn onmededeelzaam en als de dood. Boeken hebben hun geesten, dat weet iedere
verzamelaar.
Er zijn keukenmeidenromans, kinderboeken, docentenhandleidingen, boeken
voor musici, computerdeskundigen, piloten. Zo zijn er ook kunstenaarsboeken.
Boeken voor kunstenaars. Boeken van kunstenaars. Het boek waaraan kunstenaars
een bijdrage mogen leveren is geen kunstenaarsboek. Alleen als de kunstenaar
het heft in eigen handen kan nemen spreken we van een kunstenaarsboek en dat
gebeurt pas laat, eind negentiende, begin twintigste eeuw, een enkele voorloper
als William Blake uitgezonderd. In de twintigste eeuw zijn het aanvankelijk uitgevers, vaak kunsthandelaren, die de middelen en de distributiekanalen bezitten
en organiseren, zoals Vollard, Tériade en Maeght, Franse namen, jazeker, dit is
de stroming van het livre d’artiste, de tijd van Picasso, Braque, Delaunay en hun
samenwerkingsprojecten met Reverdy, Cendrars, Cocteau. Daarna komen de kunstenaars die niet op zoek zijn naar samenwerking met auteurs en drukkers, naar
het Gesamtkunstwerk als het ware, die kunstvorm die met Wagner begint en bij
Visconti eindigt, maar die op zoek zijn naar een solistisch optreden temidden van
hun gelijken: ﬂuxus, popart. Het boek is eindproduct, het komt in de plaats van
schilderslinnen, marmer of koperplaat. Het verschil tussen het livre d’artiste en dit
artists’ book (we denken hier niet aan Frankrijk, maar vooral aan Amerika), is ook
het verschil tussen kostbare en goedkope boeken, tussen exclusiviteit en noodzaak,
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tussen verrassing en vanzelfsprekendheid, tussen notariële acte en e-mail. Het
voordeel van de contemporaine vermenigvuldigingstechnieken lijkt te liggen in
de eenvoudige beschikbaarheid ervan: betaalbaar, up to date, het houdt bovendien
een intrinsiek modernisme in. Het boek weerspiegelt een techniek in ontwikkeling.
Maar als je iedereen wilt bereiken, waarom gebruikt een kunstenaar dan niet ﬁlm,
dvd, video of gewoon een marktkraam als het internet om de goegemeente te bereiken? En waarom verkopen zulke als populaire pockets gemaakte boeken dan zo
razend moeilijk? Niet alleen omdat er geen verzamelaars zijn, die komen immers
pas als iets elitair en zeldzaam geworden is. We moeten dus zoveel mogelijk kunstenaarsboeken vernietigen om het verzamelen te bespoedigen. Om het publiek
te bereiken, moeten ze net buiten het bereik ervan gebracht worden. De zoveelste
paradox van het kunstenaarsboek. Wat presenteren we dan vandaag?
Is het een boek dat thuishoort in een bibliotheek? Ik werk in de Koninklijke Bibliotheek, de nationale bibliotheek van Nederland, en dus zeg ik: ja, dat hoort daar
thuis. Ik werk ook in het Museum van het Boek, Museum Meermanno, en daar
hoort het niet thuis, omdat in dit fotoboek de typograﬁe een ondergeschikte rol
speelt. Moet dit soort kunstenaarsboeken eerder met andere musea worden geassocieerd? Het gaat niet om unica, de oplagen zijn groot, door de wijze van productie.
Ze zijn dus als kunstwerken het best te vergelijken met etsen, litho’s of zeefdrukken, of inderdaad met dvd’s en cd-roms. Horen ze in de Zeeuwse Bibliotheek? Daar
werk ik niet, maar deze Zeeuwse productie hoort er uiteraard wel thuis.
Terug naar het bladeren. Wat krijgen we als we de beweging van het boek overbrengen op het kunstwerk? Dan zien we de machines van Tingely, die niet alleen
bewegen, maar ook praten. We zien de neonbuizen van Nauman, die aan- en uitﬂoepend de voorstelling van een sex-estafette inprenten. We zien hoe de geboorte
van de held op pagina 1 van de biograﬁe samenvalt met de dood op pagina 500. Het
is niet de eenheid van een kunstwerk die zo groeit, want die is door de boekbinder
bewerkstelligd. Het is de veelheid van mogelijkheden die voorgetoverd wordt, het
is de illusie, de suggestie, want de bladerbeweging maakt van de statische wereld
van het boek niet een ﬁlm, maar een veel hortender realiteit, een hikkende voorstelling en deze ervaring legitimeert voor de lezer de hapering, het onderbreken
van de lezing, het wegdromen, het zelf erbij verzinnen, het beter weten en negeren
van de auteur desnoods, het stelt lezen en mislukken en nadenken op één lijn, het
bekrachtigt de leespauze, de kleine dood die het mooie uitmaakt van dit aardse

bestaan, de vergetelheid, de uitvlucht, de extase. Het geeft ruimte om te ademen, te
denken, te fantaseren, te kijken, en dat doet het kunstenaarsboek met de beschouwer evengoed.
Laten we eerlijk zijn: de kunstenaarsboeken van Teja van Hoften, wat zijn dat
eigenlijk voor boeken? Zijn het wel kunstenaarsboeken? Of zijn het etalages van
het eigen lichaam? Een red-light-district van beelden? Kunstenaars en woorden
– het lichaam als woordenboek en televisie? Vergist u zich niet: ook voor een
dichter is een boek niet iets om te lezen. Meer iets om te tonen, om na te wegen,
te verkopen in elk geval, het is als een doelpunt, een uitstrijkje, een ervaring.
Woorden zijn gebeurtenissen, geen abstracties. Ook zijn foto’s altijd meer dan een
momentopname. Het zijn herinneringen gekruist met verwachtingen. Ze zijn als
bezwangerde prinsessen. Naaktfoto’s brengen ons daarbij in een terrein van voyeurisme, schaamte, of andere edele gevoelens. Wie schaamte voelt over tepels of kut,
heeft het overigens sinds de twintigste eeuw moeilijk met kunst en kan niet eens de
Efteling bezoeken, laat staan een kunstenaar aan het werk zien.
Voor hoeren, acteurs, dichters en kunstenaars is er geen verschil tussen het eigen
lichaam en een voorwerp, een thema, een medium. Daarom, misschien is het boek
wel het ultieme streven van de kunstenaar om een gebied te veroveren als ware het
je eigen lichaam, zoals het schuimbad je eigen lichaam is, zoals een lievelingstrui
je eigen lichaam is en niet mag worden weggegooid al is hij tot de draad versleten.
Zo kan een pagina je ziel bevatten. De meeste van ons stervelingen moeten al blij
zijn als een enkele regel niet te ruim zit gegoten om ons zielement. Een pagina, laat
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staan hele hoofdstukken, zoveel geest hebben wij niet om mee te wapperen; een
boek zit velen van ons eigenlijk te ruim, niet als een jas, maar als een modehuis.
Is het een verschrikking je lichaam aan een boek te schenken? Is het alsof je het aan
de wetenschap nalaat, de snijtafel kortom? Het eigen lichaam is toch ook altijd dat
van een ander. Of de geliefde je annexeert, of je kind zich uit je lichaam lanceert, of
de treurende zich op je dode borst werpt – de ander eigent zich jouw lichaam toe.
Geestelijk is er nauwelijks een grens te trekken: we denken in dezelfde woorden,
we geven gehoor aan eendere impulsen; wat we voor alles delen is de wens en de
noodzaak juist de grens tussen de twee lichamen op te heffen, tijdelijk. Niet voor
niets is de huid ons grootste orgaan. De grens overschrijden is een makkie, de
grens ﬁxeren, de grens in beeld brengen zodat we die doorgronden, dat is wat Teja
nastreeft, boek na boek.
Woorden, adem, straatkeien, vogelgeluiden, leeslinten, een wak in het ijs, turbulentie – het is eigenlijk hetzelfde èn het is een wereld van verschil. Vandaar dat
er twee soorten kunstenaars bestaan. Zij die de verschillen benadrukken of gaan
maken en zij die de overeenkomsten zoeken of suggereren. Teja is – wij doen alsof
we elkaar al jaren kennen, zoals de rotspartij de zee kent en de grasmat het tuinpad – Teja, zeg ik, is er een van de laatste categorie. Voor haar vallen teen en tentakel samen, zijn navel en nevelvlek identiek en is er geen onderscheid van belang
tussen oorsmeer en Homerus.
Vluchtig als de vorm van je lichaam in een warm bad, de vorm van het water dat
je lichaam omsluit als een mal, een mal zonder vastigheid, omdat je niet stil ligt,
omdat het water je niet kan onthouden. Daar lijkt het hier om te gaan: het geheugen van water te trainen. De intensiteit van het vluchtige te openbaren. Dat is de
kunst.
Is dit een antwoord? Is het een vraag? Of zijn antwoord en vraag inmiddels voor u
een Siamese tweeling geworden, even identiek als tafelpoot en kreeftenschaar. Er
was nog een vraag: Kunt u denken als een kunstenaar? Is voor u een leeuwenpoot
hetzelfde als craquelé, een lucifer even hardvochtig als een spinnenweb? Zodra we
ons in de buurt van een antwoord gaan opstellen, kunnen we het boek presenteren,
lijkt mij. Is de kip voor u het ei? Is leven hetzelfde als sterven in spiegelbeeld? Ben
ik u? Ben ik het die nu op de eerste rij, tweede van rechts, zit te knikkebollen? Zijn
het uw woorden die ik mij hoor uitspreken? Dan ben ik Teja van Hoften en dan
reist u straks in mijn boek van mijn teen, langs mijn knie omhoog naar mijn dij-

been en verder langs streken waar u nog nooit geweest bent, geloof ik, maar mijn
geheugen laat mij wel eens in de steek en andersom, en u reist over mijn borstkas,
de nek, naar mijn mond, waar u uiteraard deze woorden tegenkomt, uw eigen
woorden. Ik zou zeggen: spreek ze uit, zeg het maar. Het woord is aan u.
Paul van Capelleveen
Paul van Capelleveen is beheerder van de Koopman Collectie en gebiedsdeskundige boek- en
bibliotheekwetenschap in de Koninklijke Bibliotheek, alsmede tijdelijk Conservator Moderne
collectie in Museum Meermanno.

Vraag en aanbod
Aangeboden: loden letters, Engelse hoogte
Het is weer zo ver, de huur van mijn tijdelijke atelier is na drie prettige werkjaren
opgezegd. En dat betekent dat ik mijn loden letters niet als last kan meenemen,
helaas. Ik bied ze hier aan ter overname voor de prijs van het lood, en eventueel
wat extra voor laden en kasten. Het gaat om heel divers materiaal, alles op Engelse
hoogte. Het overzicht van lettertypen is te vinden in ‘Tot de laatste bout’. Ik kan dat
ook toesturen op verzoek: reina.de.weijerAzonnet.nl, of telefoon 033–4619363.

Gezocht: (kleine) proefpers en bindersmaterialen
Nico Tilmans woont in Maputo in Mozambique, en heeft via een kennis aldaar de
smaak van het drukken en boekbinden te pakken gekregen.
Binnenkort wordt er een container vanuit Nederland naar Mozambique verscheept
waarin nog wat ruimte beschikbaar is. Daarom is hij op korte termijn op zoek naar
een proefpers (Hollandse hoogte) en boekbindersmaterialen (naaibank, snijmachine, pers etc.). In juli is hij in Nederland.
Hebt u iets in de aanbieding, of kunt u Nico Tilmans op een andere manier op weg
helpen? Neem dan contact op met hem via nico–tilmansAhotmail.com.

Sabon handzetterij te koop
Ik wil mijn handzetterij met drie driekwartbokken met de complete serie Sabon (in
vrijwel ongebruikte conditie; romein, cursief en vet) verkopen, compleet met interlinies en regletten, holwit, ijzerwit, kooien en sleutel.
Ook mijn fag testpers wil ik graag aan een liefhebber verkopen.
Belangstelling? Kees Knijnenberg 072–5320050, keesknijnenbergAplanet.nl

Degel te koop
Een Heidelberg volautomatische degel. Inl. Jan Guastavino 00.32.(0)9.374 22 52
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Letters gezocht
Ter aanvulling van mijn assortiment ben ik op zoek naar volgende letters.
Hollandse hoogte
– Bembo: corps 12 of 14, 28 en groter
– Gill: corps 12 of 14, 28 en groter
– Hollandse Mediaeval: corps 36 en groter
Franse hoogte
– Lectura: corps 12 of 14, 16, 36 groter
– Mercator: corps 18 of 20, 28 en groter
– Eurostile breed: corps 12 en groter
– Grotesque breed: corps 12 of 14, 28 en groter
– Pascal: corps 12 en groter
– Nobel: corps 12
Hendrik Verschave, 2 Zoete Lievekes Pers, Alveringem
verschave–hendrikAhotmail.com tel. 058/289 344

Clichés, inkt en houten letter
Te koop aangeboden:
– ca. 150 lijnclichés uit gelegenheids- en handelsdrukwerk, jaren ’50–’70;
– ca. 20 auto/lijnclichés van ﬁlms, jaren ’80;
– diverse corpsen houten letters, schreeﬂoos;
– Quickson inkttubes, vol (geel/blauw/rood/zwart) met origineel inktpistool.
Gevraagd: clichékast.
Virginia Mayo Drukspel, tel. (073) 5518201

Romulus, Bodoni en meer
‘De Ammoniet’ reorganiseert zijn letterbestand en biedt een grote hoeveelheid
Romulus aan (o.a. veel kasten 8, 10 en 12 punts romein als ‘boekletterpolis’, maar ook
andere corpsen en varianten als cursief en vet).
Eveneens Bodoni (gangbare corpsen in diverse varianten – smal, romein, vet en
verder ook grotere corpsen als 20, 24, 28 en 36 romein én cursief in zeer volle kasten). Vrijwel ongebruikt materiaal. Heel geschikt voor het zetten van uitgebreide
teksten of bijvoorbeeld voor werkplaatsen als zetmateriaal bij het organiseren van
cursussen!
Daarnaast diverse smoutletter (ongebruikt materiaal!) zoals Reiner Script (24, 28,
36 pts), Lasso (serie van 8, 10, 12, 20, 24, 28 en 36 pts) e.d. Alles ‘Hollandse Hoogte’.
Eventueel met bokken.
Informatie: Gerard Post van der Molen, 071–5130081.

Bordschaar af te halen
Gratis af te halen: kleine antieke bordschaar. Moet nog wel het nodige aan gebeuren. Maximaal snijformaat 50 cm.
Nadere inlichtingen: Johan de Zoete, conservator Museum Enschedé in Haarlem,
tel. (023) 5184493

Nieuw verschenen
Slibreeks 117, Onderweg
Sinds 2000 werkt beeldend kunstenaar Teja van Hoften aan een encyclopedie van
haar lichaam, een serie boeken waarbij zij haar lichaam telkens op een andere
manier in kaart brengt. Deze topograﬁe vertelt niet alleen iets over haar zelf, maar
ook over haar relatie met de wereld.
Speciaal voor de Slibreeks maakte zij Onderweg, een reis waarbij men een route
volgt vanaf haar rechterteen diagonaal over haar lichaam, via de linkerarm
eindigend in haar rechtermondhoek en daar verdwijnend in de binnenkant van
haar hoofd, waar zij u welkom zal heten. Behalve een reis in de zin van verplaatsing, is het ook een reis in de tijd; vergankelijkheid wordt zichtbaar in details van
de huid.
De presentatie vond plaats op vrijdag 2 juni 2006 in De Drukkery in Middelburg.
De aanwezigen werden verrast door Paul van Capelleveens uiteenzetting over het
kunstenaarsboek (zie pagina 3 van deze nieuwsbrief ).
In De Drukkery is tevens een serie etsen van Teja te zien met de titel ecce homo (zie
hier de mens). In deze etsen laat zij de belangrijkste organen van ons lichaam zien
samengesteld met plantenmateriaal, waarmee zij duidelijk wil maken dat mensen
ook onderdeel zijn van de natuur en volgens dezelfde wetten groeien en functioneren. In details ligt de hele wereld besloten, maar het is ook eenvoudig om te draaien
en in het landschap het microscopische binnenste van het eigen lijf te ontdekken.
Dit werk is tot en met 7 juli te bezichtigen.
Prijs H 9,00. Bestellen via slibreeksAcbkzeeland.nl of bij cbk Zeeland, Balans 17,
4331 bl Middelburg, tel. (0118) 611443.

Oostum op aarde
Oostum op aarde/Een itinerarium is een kunstwerkje in boekvorm van Irene Verbeek.
Het boek werd samengesteld op basis van gedichten van Herman Verbeek en beelden van de inktroller: suite Oostum op aarde van Irene Verbeek.
Genaaid gebonden boekuitgave in heelpapieren band met hardcover en opgeplakte
schutbladen voorzien van kapitaalbandjes en een leeslint.
Staand formaat ca. 13,5 · 10,5 cm., binnenwerk 96 pagina’s, geheel uitgevoerd in
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fullcolour op 120 grams zuurvrij verouderingsbestendig, ivoorkleurig, houtvrij offset papier. Oplage 500 exemplaren
Vormgeving: Irene Verbeek, productie: Ekkers en Paauw, drukwerk: PlantijnCasparie, bindwerk: Witlox boekbinders, prijs: H 14,50 (excl. verzendkosten)
Het boekje verscheen bij Philip Elchers te Groningen.
Inlichtingen: www.oerka.nl of e-mail: infoAoerka.nl

Ergo Pers
U Voor de Stad en de Wereld met gedichten van Erwin Mortier en etsen van Jan Decleir
verscheen op 2 juni bij de Ergo Pers in Gent.
Het boek heeft een oplage van 54 exemplaren genummerd van 1 tot 54. Bij elk
exemplaar hoort een suite met drie door Jan Decleir getekende en genummerde
etsen en een handgeschreven gedicht van Erwin Mortier.
De tekst werd gezet uit Simoncini Garamond corps 12 en op Hahnemühle 150
grams. gedrukt door Rein Ergo. De etsen werden gedrukt door Henrie Hemelsoet.
Alle exemplaren werden in het colofon gesigneerd door de auteur en de kunstenaar. De prijs is H 400.
Voor de Stad en de Wereld is een gezamenlijke uitgave van De Slegte Antwerpen en
Ergo Pers Gent.
U Met Axiomes w Axioma’s brengt Ergo Pers hulde aan André du Bouchet, de dichter
die witregels een stem gaf. Voor deze uitgave vertaalde Jan H. Mysjkin een cyclus
gedichten uit ‘Ici en deux’ en maakte Mario De Brabandere een reeks etsen.
Axiomes w Axioma’s verschijnt in een oplage van 50 exemplaren en werd gedrukt op
Fabriano Artistico 200 g door Rein Ergo die ook instond voor vormgeving en afwerking. Henrie Hemelsoet drukte de etsen.
Afmetingen 27 · 35 cm, 72 pagina’s. Elk boek bevat zes etsen van Mario De Brabandere, en een suite van zes genummerde en gesigneerde etsen. Prijs H 600.
Meer info op www.ergopers.be, of via ergo.persAtelenet.be.

Het Gonst
Het Gonst, het biblioﬁele troetelkind van Dick Wessels uit Antwerpen, brengt in
samenwerking met Boekhandel De Slegte een bundel uit van Haﬁd Bouazza en
Dick Matena. Haﬁd Bouazza vertaalde negen ‘woestijngedichten’ van klassieke
Arabische auteurs in een opmerkelijke eigen vertaling. De bundel kreeg als titel Het
lied van de regen. Dick Matena maakte exclusief voor dit boek drie tekeningen.
Het lied van de regen is biblioﬁel verschenen naast een handelsuitgave. Beide edities
werden woensdag 26 april a.s. gepresenteerd in Boekhandel de Slegte te Amster-

dam. De oplage bedraagt 50 genummerde en door beide kunstenaars gesigneerde
exemplaren. De tekst is met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt op 210 grs.
Zerkall Litho. Het bindwerk is door Het Gonst verzorgd. De illustraties zijn bij
drukkerij Imschoot te Gent in duotone gedrukt en maken integraal deel uit van de
bundel.
Het formaat is 25 · 25 cm, het aantal pagina’s 24, exclusief binnenomslag.
Van de oplage zijn 21 exemplaren beschikbaar voor verkoop via Het Gonst.
Prijs v.d. biblioﬁele editie: H 145.
Na uw reactie en/of betaling op giro 5756486 (voor Nederland) of bank 401 4543191
20 (voor België) op naam van Wessels, wordt u per post een exemplaar gezonden.
Inlichtingen: dickwesselsAskynet.be

In de Bonnefant
U Hans van de Waarsenburg Nachtdichten, een cyclus van tien gedichten geïnspireerd door Nocturnes van de Ierse componist John Field. Gezet uit de zo ondergewaarde Lectura (corps 16) en gedrukt op dun handgeschept ‘Bodleian’ papier van
Barcham Green uit 1965. De steunkleuren zijn nachtblauw voor de initialen en
diverse schakeringen ochtendblauw voor de grote cijfers. Het boekje van 24 · 15,5
cm is ingenaaid met een donkerblauw omslag van Magnani Firenze. Een oplage
van 50 exemplaren, gesigneerd H 35.
U Op 22 april verscheen Een zijpad in het woud, de nieuwe dichtbundel van Piet Gerbrandy. De bundel bevat 17 gedichten en verschijnt in een oplage van 72 genummerde en gesigneerde exemplaren. De tekst is gezet uit de Dante met Michelangelo
initialen. Titel en inititalen zijn in kleur gedrukt. Het boek van 27 bladzijden is
gebonden door Philipp Janssen (Binderij Phoenix).
De oplage is als volgt verdeeld:
– 16 exemplaren op handgeschept Losín (steunkleur: rozenbottelrood), in donkerrode halﬂeren band met Magnani-papier, H 175
– 56 exemplaren op gevergeerd Magnani (steunkleur: bosaardbeirood), waarvan 16
in donkerrood linnen, H 95
– en 40 in donkerrood Magnani-papier, H 55
Meer informatie bij Hans van Eijk, In de Bonnefant, Pastoor Pendersstraat 21,
6262 pb Banholt, quercusAfreeler.nl

Carbolineum Pers
De veertiende-eeuwse Engelse bisschop en biblioﬁel Richard de Bury schreef
in 1344 het oudste bekende tractaat over biblioﬁlie. In twintig hoofdstukken
beschrijft hij onder meer de gevaren die boeken bedreigen, en de manier waarop
hij zijn boekenverzameling bijeenbracht. Deze Latijnse tekst circuleerde eerst als
handschrift en werd voor het eerst gedrukt te Keulen in 1473. In de loop der eeuwen
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verschenen er vertalingen in diverse talen, maar nooit in het Nederlands.
Bij De Carbolineum Pers verschijnt nu de allereerste integrale Nederlandse vertaling van de Philobiblon, vertaald door Latinist Wim Devriendt en verlucht met
meer dan twintig originele houtsneden van kunstenaar Bram Malisse.
De omvangrijke tekst zet ik volledig met de hand uit de Kennerley, en druk hem
op geschept gevergeerd Zerkall in 75 genummerde exemplaren. Alle exemplaren
worden gebonden in perkament. Met 207 bladzijden is dit het omvangrijkste boek
van De Carbolineum Pers tot nu toe. De prijs is H 350. Voor de liefhebbers is ook een
gedrukt prospectus beschikbaar.
Meer informatie op de website van de Carbolineum Pers (http://members.lycos.nl/
Carbolineum/debury.html).

Blauwdruk & Jozef Moetwillig
Een hulde aan Vlaams ﬁlosoof Leo Apostel (1925–1995), hoge oogst van de 20ste
eeuw, tien jaar na zijn overlijden, in de vorm van twee handgedrukte ‘biblioﬁele’
boekwerken met onuitgegeven tekstfragmenten van de ﬁlosoof, kruimelverzen en
aforismen in handschrift, kunst waarvan Apostel hield van Dan Van Severen en een
inleiding van professor Jean Paul Van Bendegem (vub).

De makers/uitgevers
Jos Brabants (*1947), ex-leraar Nederlands, uitgever van biblioﬁele uitgaven in
eigen beheer onder het pseudoniem Jozef Moetwillig
Kris Buyse (*1967), leraar Latijn, uitgever van biblioﬁele uitgaven met blauwdruk

Waarom
Jos en Kris kennen elkaar reeds jaren en delen dezelfde passie voor het boek, in al
zijn materiële en immateriële aspecten. Beiden raakten in hun denken sterk beïnvloed door de ﬁlosoof Leo Apostel, van wie Jos nog als vrije student lessen heeft
gevolgd.
In de loop van 2005 rijpte het idee om, naar aanleiding van de tiende verjaardag
van het overlijden van de ﬁlosoof, een biblioﬁel (ambachtelijk, handgedrukt) werk
aan hem te wijden. Een boek dat Apostel ademt, met werken van hem waarin een
deel van zijn denken en persoonlijkheid terug te vinden is, maar ook met kunst
waarvan de ﬁlosoof hield.
Bedoeling is niet zozeer een exhaustief werk uit te geven over het denken en doen
van Apostel, maar eerder om, vanuit de getroffenheid door de authenticiteit van de
ﬁlosoof, via het medium van het biblioﬁel werk, een ‘beeld’ of ‘indruk’ – zij het een
sterke indruk – een hommage te willen brengen aan Leo Apostel.

De eventuele winst zal besteed worden aan culturele en ﬁlosoﬁsche projecten: studiemomenten i.s.m. ’t Zal wel gaan (UGent) en vub en creatieve typo-ateliers voor
jongeren.

Dan Van Severen (*1927)
De vijfenzeventig luxe-exemplaren van dit biblioﬁel werk, bevatten een ets van de
kunstenaar Dan Van Severen. Leo Apostel was een groot liefhebber van zijn kunst.
Van Severen als geometrisch abstract schilder en tekenaar (tempera en inkt). Schilderkunst van een vredige geometrie, immobiele mathematica, iconen van stilte
met een metafysische dimensie. Vanaf 1954 worden vertikalen en horizontalen,
diagonale lijnen in het beeldvlak, ruit en vierkant de hoofdcomponenten van zijn
werk (de omtrekken zijn wazig, de kleuren zijig en zacht) en evolueert zijn koloriet
naar grijzen en witten.

Technische gegevens
Een coproductie van de Gentse private persen Blauwdruk en Jozef Moetwillig,
gezet uit de Garamond corps 12 en met de hand gedrukt op natuur-wit Hahnemüle-papier 300 grams
– 32 bladen losliggend in een portfolio, gestoffeerd met lokta-papier
– de standaardversie (20 · 195 · 265 mm) is genummerd en gesigneerd van 1 t/m 175
(prijs: H 75)
– de luxe-editie (20 · 265 · 390 mm) is genummerd en gesigneerd van i t/m lxxv
en bevat een gesigneerde en genummerde ets van Dan Van Severen, gedrukt door
kunstdrukatelier De Zachte Klaarte (prijs: H 250).
Voor typograﬁe en totaalconcept tekenen Jos Brabants en Kris Buyse.
Gedeponeerd in de Koninklijke Bibliotheek Albertina Brussel, afdeling Kostbare
Werken, D/2005/7347/2 – D/2005/9292/4.
Meer informatie via jos–brabantsAtelenet.be.

De Buitenkant
U Peter Goddijn, Westerse boekbindtechnieken van de Middeleeuwen tot heden. Een handleiding tot het maken van boekmodellen
De auteur werkt al vele jaren als boekrestaurator bij de Koninklijke Bibliotheek
in Den Haag en Westerse boekbindtechnieken van de Middeleeuwen tot heden is
overduidelijk geschreven vanuit een enorme ervaring met en kennis over historische boeken, die hij daarbij opgedaan heeft. Het boek is verdeeld in vier hoofdstukken:
1. Bindmethoden met houten platten
2. Bindmethoden met kartonnen platten
3. Bindmethoden met omslag zonder harde platten, en
4. Decoratiemethoden.
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Het is voorzien van honderden zeer verhelderende illustraties, die bijna altijd op de
bladzijde staan van de relevante tekst, wat veel frusterend geblader voorkomt. Het
boek besluit met een index op alle beschreven technieken.
Tweede druk, 17 · 25 cm, 264 pag. Rijk geïllustreerd, genaaid gebonden in linnen
band. Vormgeving: Chang Chi Lan-Ying, ontwerp band en schutbladen: Joseph
Plateau. Prijs H 40.
U C.J. Aarts, Pas op. Dit is geen nieuw boek. Dit is een oud boek. Over het aansmeren, herkauwen, opwarmen en uitmelken van boeken
Uitgeverstrucs zijn van alle tijden. Als een boek slecht verkocht werd, probeerde de
uitgever het nog eens met een andere band, een aantrekkelijker omslag of zelfs een
andere titel. En als dat niet hielp, met buikbandjes, reclameteksten op het omslag,
of uit de duim gezogen drukvermeldingen.
C.J. Aarts, zelf uitgever, hield – ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van de
Amsterdamse Boekenmarkt op het Spui – een lezing waarin hij een groot aantal,
vaak hilarische voorbeelden gaf van zulke uitgeverstrucs. Nieuwe banden om de
toen onverkoopbare boeken van Elsschot en Reve aan de man te brengen, buikbandjes om Harry Mulisch te slijten, en het recyclen van boeken in tweede-kansreeksen.
De Stormers van Cissy van Marxveldt klonk na de Tweede Wereldoorlog niet zo aantrekkelijk meer. Dat werd Burgemeesters tweeling. Articles de Paris van S. Carmiggelt
was onverkoopbaar vanwege de Franse titel en kreeg een nieuw omslagje met Een
Hollander in Parijs. Nieuwe titels, nieuwe kansen.
Een curieuze categorie zijn de boeken die een ander omslag kregen om een bedrijf
aan een relatiegeschenk te helpen. Verkeerd gespelde schrijversnamen, onbegrijpelijke ﬂapteksten en komische combinaties zijn het gevolg.
Formaat 11,5 · 17,3 cm, 64 pagina’s. Rijk geïllustreerd, genaaid gebrocheerd. Zetwerk & opmaak Chang Chi Lan-Ying. Prijs H 12.

Kopwit
Zojuist is verschenen De zolder, een novelle van de morfoloog Kees Barel. Het boekje
van 76 bladzijden is vormgegeven door Dominiek van Gent en gedrukt bij Mostert
& Van Onderen! te Leiden op 115 grs Munken Print.
Letter: Warnock
Oplage: 300 exemplaren
Prijs: H 20 excl. verzendkosten
Meer informatie: www.kopwit.org

Agenda
Grotesque
Atelier Grotesque (Lothar Micklei en Machtelt van Thiel) heeft een kleine tentoonstelling in het museum van Joure, van 17 juni t/m 14 juli 2006.
Poëtische uitgaven op een kritisch Nederlands-Duits speelveld. Een jarenlange bijzondere samenwerking werd plotseling verbroken toen vier december 2004 Lothar
overleed. Met deze tentoonstelling kijken we om en vooruit.
Graﬁsch Kabinet, Museum Joure, Geelgietersstraat 1-11 Joure, tel. (0513) 412 283.
Openingstijden dinsdag t/m vrijdag 10.00–17.00 uur, zaterdag, zondag, maandag
14.00–17.00 uur.

Instant Kama
Kamagurka in het Persmuseum, 1 juni–24 september 2006
De expositie Instant Kama geeft een mooi overzicht van het recente werk dat
Kamagurka voor nrc Handelsblad en Vrij Nederland vervaardigde. De tentoonstelling verandert continu; de meest recente tekeningen komen via een fax uit de
lucht dwarrelen en worden aan de tentoonstelling toegevoegd.
Persmuseum, Zeeburgerkade 10, 1019 ha Amsterdam, tel. (020) 692 88 10, e-mail
infoApersmuseum.nl

Koks & Keukenmeiden
Tentoonstelling over de geschiedenis van het koken en het kookboek in Nederland,
met de nadruk op Amsterdam. Er worden zeldzame en bijzondere boeken uit de
Amsterdamse Stichting Gastronomische Bibliotheek (sgb) en de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek getoond. De sgb – een samenvoeging van twee
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grote collecties Nederlandse kookboeken van de kookboekenverzamelaars Joop
Witteveen en Bart Cuperus en culinair journalist Johannes van Dam – is de grootste
particuliere collectie op dit gebied in Nederland. Aanleiding voor deze tentoonstelling is het voornemen van de sgb het beheer van deze collectie over te dragen aan
de Universiteitsbibliotheek.
Bij deze tentoonstelling, van 16 juni tot 15 september, verschijnt een gelijknamig
boek, uitgegeven door Nijgh & van Ditmar.
Openingstijden van de tentoonstelling: Maandag tot en met vrijdag van 13.00–
17.00 uur, tentoonstellingszaal Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Toegang
gratis.

Politieke afﬁches
In de wandelgangen van het Graﬁsch Museum Groningen is een expositie ingericht met afﬁches van Toon Wegner en Rudi Seidel. De nadruk ligt op hun beider
werk uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw waaruit een grote maatschappelijke betrokkenheid spreekt. Te zien tot 16 juli a.s.
Graﬁsch Museum Groningen, Rabenhauptstraat 65, di/zo van 13.00–17.00 uur

Een droom van een boek
Op 23 mei verscheen na ruim vijfhonderd jaar de Nederlandse vertaling van de
Hypnerotomachia Poliphili (Venetië 1499) in de Gouden Reeks van Athenaeum-Polak
& Van Gennep. Museum Meermanno wijdt zijn najaarstentoonstelling geheel aan
dit bijzondere boek.
De tentoonstelling biedt de bezoeker de unieke kans het museumexemplaar van de
Hypnerotomachia Poliphili (Venetië 1499) in al zijn luister te bewonderen. Omdat
het eeuwenoude boek toe is aan restauratie en uit elkaar genomen moet worden,
kunnen de meest interessante katernen van het boek eenmalig los van elkaar
getoond worden. Dit biedt het museum de gelegenheid een groot aantal prachtig
opgemaakte pagina’s met de fascinerende houtsneden te laten zien.
De Hypnerotomachia Poliphili is een boek dat vanwege zijn raadselachtige inhoud,
de nog altijd onbekende auteur, maar vooral vanwege de 170 prachtige houtsneden
en de bijzondere typograﬁe in de loop van de eeuwen de status van cultboek heeft
verworven. Zozeer zelfs dat de succesvolle literaire thriller Een Venetiaans Geheim
(Bruna 2004, oorspronkelijke titel: The Rule of Four) van Ian Caldwell en Dustin
Thomason helemaal rond dit boek speelt.
Om reliëf te geven aan het bijzondere karakter van de Hypnerotomachia Poliphili zal in de tentoonstelling ook aandacht worden besteed aan het oeuvre van de
beroemde drukker Aldus Manutius en aan de boekdrukkunst van zijn Venetiaanse

tijdgenoten. Ook zullen de overige zes, zeer verschillende, exemplaren van de Hypnerotomachia Poliphili die zich in Nederlandse publieke collecties bevinden worden getoond. De tentoonstelling biedt hiermee een prachtig inzicht in de vroege
Italiaanse boekdrukkunst.
Museum Meermanno, Prinsessegracht 30, 2514 ap Den Haag, tel. (070) 3462700,
dinsdag t/m vrijdag 11.00–17.00 uur, zaterdag en zondag van 12.00–17.00 uur

Uitgeverij A.W. Bruna tijdens de Tweede Wereldoorlog
‘Zeer anti-Duitsch en onbetrouwbaar.’ Zo luidde het oordeel van de ‘Sicherheitsdienst’ over A.W. Bruna & Zoon’s Uitgeversmaatschappij. Haar uitgeefbeleid
tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt in een kleine tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam zichtbaar gemaakt, met name aan de hand van (vaak
bijzonder vormgegeven) omslagen.
A.W. Bruna gaf tijdens de bezetting ongeveer 150 titels uit, sommige in vele drukken. De meeste boeken behoorden tot de zogenaamde ontspanningslectuur. Daarnaast kwamen bij Bruna literaire werken uit, en enkele wetenschappelijke studies.
De ub bezit zo’n vijftig Bruna-titels uit de bezettingstijd die, aangevuld met exemplaren uit particulier bezit, een getrouw beeld geven van de activiteiten van deze
bekende uitgeverij in de jaren 1940–1945. Het gelijktijdig verschijnen bij De Bezige
Bij van Inktpatronen. De Tweede Wereldoorlog en het boekbedrijf in Nederland en
Vlaanderen is een mooie gelegenheid deze collectie te tonen.
Deze tentoonstelling in de Galerij Bijzondere Collecties werd samengesteld door
C.J. Aarts, en gaat vergezeld van een (gratis) hand-out.
Donderdag 4 mei – zondag 3 september 2006, Singel 425, Amsterdam

Zolderman expositie
In onze winkel wordt van 5 juni tot eind juli een expositie gehouden van Boeksouvenirs. Soms vallen ze uit tweedehands boeken: boekenleggers, ansichtkaarten
en foto’s. Maar ook suikerzakjes, treinkaartjes, hotelnota’s, brieven en wat al niet
meer.
Een selectie van dingen die uit het boek gevallen zijn, is te zien in onze winkel in
Houwerzijl en in die van onze collega ’t Boekenschuurtje te Warffum.
Op beide locaties is een speciale handgedrukte boekenlegger verkrijgbaar.
Dick Ronner

Plezier met papier
Het Scryption in Tilburg en het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam presenteren van 6 mei t/m 10 september een dubbeltentoonstelling rondom de unieke
privéverzameling Atlas Landwehr-Vogels met papieren speelgoed en gezelschapsspellen uit de periode 1740–1950.
Het Nationaal Onderwijsmuseum toont knutsel-, invul-, prenten- en metamorfose-
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boeken. Het Scryption laat een kleurrijke selectie van (abc-)spellen, aankleedpoppen, poppenkasten en -theaters zien.
Papieren speelgoed en gezelschapsspellen werden pas vanaf 1970 studieobject van
wetenschappers, vooral in Amerika en Duitsland. Hun publicaties trokken de aandacht van musea en van particuliere verzamelaars van kinderprenten uit Nederland. De privéverzameling Atlas Landwehr-Vogels is de grootste in Nederland met
driehonderd objecten. Voor deze tentoonstelling is de collectie aangevuld met
objecten uit de verzamelingen van F.J. Booy en C.F. Kleiss.

Ganzenbord uit 1740
Speciale aandacht is er voor de bloeiperiode tussen 1920 en 1950 van spellenontwerpers Daan Hoeksema, Piet Marée en Jan Rinke.
Veel fabrikanten ontwikkelden bordspellen voor reclamedoeleinden; hiervan zijn
te zien Van Nelles ‘Piggelmee’, Hilles ‘Voetbalspel’ en Ringers ‘Holland-Indië door
de lucht’ en het Algemeen Dagblad met ‘Bruintje Beer’.
Enkele hoogtepunten zijn bouwplaten voor een sneltrein van 130 km per uur,
een kijkdoos van de wereldtentoonstelling in Londen van 1851, de kermis en poppenkast van Jan Rinkes, het spel ‘Klein Duimpje’ van Daan Hoeksema en een ganzenbord uit 1740. Verder zijn er beweegbare boeken te zien en zelfs een boek dat
diergeluiden nabootst.

Papierkunst
In de tentoonstelling Plezier met Papier wordt ook ruimte gemaakt voor hedendaagse papierkunst. Van de Amsterdamse papierarchitect/kunstenaar Ingrid
Siliakus zijn sculpturen en gebouwen te zien die met uiterste precisie uit één vel
papier zijn gesneden en gevouwen.

Wedstrijd kijkdoos maken
Aan de tentoonstelling wordt een wedstrijd gekoppeld ‘Wie maakt de mooiste kijkdoos’. Er verschijnt een publicatie in de vorm van een pakket met daarin o.a. een
dvd met een uitgebreide catalogus, een knip- en plakvel en een informatief boekje
met fraaie illustraties.
Scryption, Spoorlaan 434a, Tilburg, www.scryption.nl
Nationaal Onderwijsmuseum, Nieuwemarkt 1a, Rotterdam, www.onderwijsmuseum.nl

Tentoonstellingen Bibliotheca Wittockiana
Van vrijdag 19 mei tot en met zaterdag 26 augustus 2006 zijn er twee tentoonstellingen te zien in de Bibliotheca Wittockiana:
– Woorden in het blad – livres-collages van Bertrand Dorny.
– Maar waar bemoeien ze zich mee – een keuze uit het boekenbezit van de Brusselse
galeriehouder Ben Durand.

Woorden in het blad
De Parijse kunstenaar Bertrand Dorny maakte aan het begin van zijn carrière
furore met zijn ‘bois ﬂottés’, montages van aangespoeld drijfhout. Sindsdien heeft
hij een plastisch en graﬁsch oeuvre ontwikkeld waarin het boek een bevoorrechte
plaats inneemt. Zijn ‘boek-collages’ kan men niet met het tradiotionele boek vergelijken. Vaak hebben ze de vorm van een leporello, die zijn vrienden-inschrijvers van
tekst voorzien. Sommige uitgaven zijn door deze laatsten volledig handgeschreven, in andere werken daarentegen wordt de tekst letter voor letter gestempeld.
Collages, gekleurde of transparante plasticfolies en glanzend-spiegelende metaalpapieren vergezellen de tekst. Een aanzienlijk aantal van zijn werken werd gebonden door kunstenaars als Georges Leroux, Monique Mathieu, Sün Evrard, Philippe
Fié, Alain Taral, Edgard Claes of August Kulche.
Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus van 140 pagina’s met 27 illustraties
in kleur. De prijs is H 15 (H 12 voor vrienden van de Bibliotheca Wittockiana).

Maar waar bemoeien ze zich mee?
Tegelijkertijd stelt op de bovenverdieping de Brusselse galeriehouder Ben Durant
een keuze uit zijn boeken voor. Deze sympathieke biblioﬁel, die ook schrijver en
uitgever is, vertrouwt zijn boeken toe aan drie Belgische binders (Emmanuelle
Cheney, Véronique Jamar en Véronique van Mol). Zij voeren de banden uit naar
originele ontwerpen van hedendaagse kunstenaars die door de verzamelaar zijn
gekozen. Dit leidt tot enigszins vreemde combinaties van banden en boeken: Joyce
Mansour & Jo Delahaut, André Breton & Fré Ligen, Iwan Gilkin & Jean-Pierre
Maury, André Gide & Véra Molnar, Michel de Ghelderode & Pal Horvath, Curzio
Malaparte & Sigurd Rompza en Oscar Wilde & Michèle Grosjean. In totaal gaat het
om maar liefst dertig Belgische, Franse, Nederlandse, Duitse, Hongaarse en Poolse
kunstenaars.
Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus van 72 pagina’s met 38 afbeeldingen
van boekbanden in kleur. De prijs is H 25 (H 22,50 voor vrienden van de Bibliotheca
Wittockiana).
Bibliotheca Wittockiana, Rue du Bemel 23, Brussel (België), telefoon 0032(0)2–770
53 33, dinsdag t/m zaterdag 10–17 uur. Niet op feestdagen (25 mei, 21 juli, 15 augustus). Zie verder www.wittockiana.org.
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The Printers Cap of Drukkersmuts
In het bijzonder in Amerika is het eeuwenlang gewoonte geweest onder drukkers,
papiermakers en lettergieters, tijdens het werk een papieren muts te dragen. In de
apha Letter, de nieuwsbrief van de American Printing History Association, werd
uitgelegd hoe zo’n muts in de 19e eeuw van een krant werd gevouwen.
Omdat zo’n muts praktisch is om te voorkomen dat er stof en andere rommel in het
haar komt, willen we de contribuanten dit recept niet onthouden.
Jammer genoeg is het huidige krantenpapier dunner en slapper dan dat van de
vorige eeuw, maar dat blijkt geen ernstig beletsel te zijn, en evenmin, dat onze
kranten op A2 formaat wat breder zijn dan de Amerikaanse.

(1) Neem een dubbel blad van een krant. Leg de rugvouw van u af. Vouw beide
bovenhoeken naar het midden, zodat twee driehoeken ontstaan, en een ongevouwen ﬂap onderaan.
Neem alleen de bovenste helft van die ﬂap, vouw deze dubbel, en dan dubbel over
de driehoeken.

(2) Leg het werkstuk andersom en vouw elk van de zijkanten naar het midden.

Vouw de buitenhoeken onder naar u toe, en vouw vervolgens het geheel naar u toe
en steek de bovenste punt in de sleuf er boven.

(3) Vouw de bovenpunt naar u toe en steek die ook in de sleuf.

(4) Pak de muts bij zijn randen op, trek hem open en strijk hem glad. Vouw de twee
hoeken naar u toe en steek die in de sleuven.

(5) Trek de muts open en maak hem vierkant, en zet hem op het hoofd.
Vouw zorgvuldig recht en haaks, of de must past slecht!
Maak elke keer een nieuwe muts.

nieuwsbrief Drukwerk in de Marge nummer 117, juli 2006

24

colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Drukwerk in de Marge.
Voorzitter: Bubb Kuyper, kuyperAbubbkuyper.com
Secretaris: Marja Scholtens, Hugo de Grootstraat 238, 2613 vb Delft, scholtensklaproosAhetnet.nl
Penningmeester: Frans den Breejen, Korte Vleerstraat 8, 2513 vm Den Haag, fransAdrukwerkindemarge.com
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 nieuwsbriefAdrukwerkindemarge.com, of per post naar Nieuwsbrief Stichting Drukwerk in de Marge, Herengracht 51, 1015 bc Amsterdam (op cd of op papier
getypt, zo niet in elk geval duidelijk geschreven).
Redactie: Alex Barbaix, Sander Pinkse

