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Van het bestuur
U Het omslag van deze nieuwsbrief is gemaakt door Titi Zaadnoordijk. Titi Zaadnoordijk (1960) is beeldend kunstenaar en dichter, en sinds 1987 lid van Drukwerk
in de Marge. Ze maakt o.a. tekeningen, lino’s, bronzen vogeltjes en houten beesten. De mens is vaak haar onderwerp maar ook maakt Zaadnoordijk bijvoorbeeld
paarden, vissen en zeemeerminnen. Haar werk is altijd ﬁguratief. Ze gebruikt duidelijke vormen en heldere kleuren. Eenvoud is een sleutelwoord. Met franjes.
Titi Zaadnoordijk woont en werkt in Scherpenzeel (Friesland). Op 5/6 en 12/13 mei
2007 houdt ze open atelier. Meer informatie via www.titi.nl.
U De koppermaandagprent is gemaakt door ons bestuurslid Marja Scholtens (De
Klaproos). Marja Scholtens maakt boeken, objecten en graﬁek. Haar inspiratie
haalt ze uit materiaal en vorm. Meestal gebeurt het ‘toevalligerwijze’ dat zij nieuw
materiaal ontdekt: een blad van de ginkgoboom, een stuk hout, een platgetrapt
blikje, schelpen. Over het maken van graﬁek zegt zij: ‘Steeds opnieuw verrast het
me hoe er met ingeïnkt materiaal een afdruk ontstaat, de drukpers blijft een verrassend instrument.’ Meer informatie via http://home.hetnet.nl/amarjascholtens/
deklaproos/index.htm.
U Een verslag van de algemene vergadering en een ﬁnancieel overzicht wordt in
de volgende nieuwsbrief afgedrukt – wanneer de penningmeester weer terug is in
Nederland.

Presentatie Mooi Marginaal 2
Op vrijdag acht december jongstleden vond de feestelijke presentatie van Mooi
Marginaal 2 plaats, in de historische Gravenzaal van het Haarlemse stadhuis. Ruim
150 belangstellenden genoten, zo bleek duidelijk, van een fraaie en vaak hilarische
feestrede van Kees van Kooten, bewonderden de vijftig geselecteerde drukwerken
tentoongesteld in vitrines en namen bij hun vertrek de catalogus en het gelegenheidsdrukwerk met de tekst van een deel van de toespraak van
Kees van Kooten mee naar huis.
De Stichting Laurens Janszoon Coster organiseerde in 2004
voor de eerste keer de uitverkiezing van de mooiste marginale
Nederlandse en Belgische drukwerken uit de jaren 2003 en 2004,
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met bijbehorende catalogus en rondreizende expositie. Dit werd zo’n groot succes,
dat het bestuur van de stichting met volle overtuiging aan het organiseren van een
tweede manifestatie begon, met publicaties uit de jaren 2004 en 2005. Uit het in
vergelijking met Mooi Marginaal 1 fors gestegen aantal van 160 inzendingen koos
de onafhankelijke jury, bestaande uit Jeffrey Bosch, Jan de Jong, Laurens van Krevelen, Marcus de Schepper en Joost Swarte, vijftig drukwerken. Bij de vervaardiging
van die bekroonde plano’s en boeken waren ongeveer veertig drukkende leden
van Drukwerk in de Marge betrokken. Sander Pinkse gaf op fraaie wijze vorm aan
de catalogus, waarin alle vijftig bekroningen uitgebreid staan beschreven, telkens
inclusief juryrapport en twee illustraties in kleur. De catalogus zal gratis aan alle
contribuanten van de Stichting Drukwerk in de Marge ter beschikking worden
gesteld. Extra exemplaren zijn voor H 6,- (H 3,- voor de catalogus, H 3,- voor de
verzendkosten) te bestellen bij de secretaris van de Stichting Laurens Janszoon
Coster, Bubb Kuyper, Slingerweg 6-B, 2111 ah Aerdenhout. De toespraak van Kees
van Kooten werd door de Avalon Pers en de Kalamos Pers gedrukt in tweehonderd
exemplaren. Hiervan zijn geen exemplaren te koop.
De expositie is thans aan een langdurige reis begonnen en zal achtereenvolgens te
zien zijn bij veilinghuis Beijers, Utrecht (tot en met 19 januari 2007), de Zeeuwse
Bibliotheek, Middelburg (27 januari –
28 februari 2007), Museum Meermanno, Den Haag (1 maart – 31 mei 2007), Centre
Céramique, Maastricht (1 juni – 31 juli 2007), Bibliotheca Wittockiana, Brussel
(begin augustus – eind september 2007), Graﬁsch Museum Groningen, Groningen
(1 oktober – 30 november 2007) en Stadsbibliotheek Haarlem, Haarlem (1 december
2007 – 28 februari 2008).

Oproepen en mededelingen
TipTop – Johne Werk Bautzen
Voor mijn vers aangeschafte TipTop-pers van Johne Werk ag Bautzen zou ik een
trapmechanisme willen (laten) maken. De pers werd met motor en riem aangedreven, maar ik vermoed dat er in het frame voorzieningen zijn voor een voetpedaal.
Is er iemand die zo’n persje heeft en een schema of foto kan opsturen (infoAkofﬁekoek.nl)? Een foto van de pers staat hier: www.kofﬁekoek.nl/tiptop.jpg
Hennie van Ham

Maak een boek voor Koppermaandag 2007
Stichting ’t Ambachthuys in Den Haag organiseerde in samenwerking met uitgeverij ‘De Ganzenweide’ (www.ganzenweide.nl) een project behelzend het inbinden
van de herdruk van Psyche van Louis Couperus.
Tijdens de Koppermaandagviering op 8 januari 2007 zijn de inzendingen van 16.00
– 19.00 uur te bewonderen in de Pansierstraat 23 te Den Haag.
Meer informatie via tel. 070 3525030.

Tótfalusi Mediaevál & De Grote Nederlandse Letterproef
Tijdens de boekkunstbeurs te Leiden konden bezitters van De Grote Nederlandse
Letterproef bij de stand van Minotaurus een addendum bekomen. Dit addendum,
gedrukt door de ljc-pers in samenwerking met de Alföldi Nyomda in Debrecen, is
een letterproef van de Tótfalusi Mediaevál.
Deze letter werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw in Hongarije ontworpen en
gegoten door de Eerste Hongaarse Lettergieterij te Budapest en was geïnspireerd
door de letters die Nikolaas Kis in de 17e eeuw in Amsterdam sneed en goot.
Meer informatie bij de ljc-pers, Lomanstraat 36, 1075 rc Amsterdam,
ronaldsteurAhotmail.com.
Ronald Steur

Filmpjes
Op de Techniek-pagina’s van de site (www.drukwerkindemarge.com) is een nieuw
onderdeel toegevoegd: Foto’s en video. Als eerste bijdrage is een ﬁlmpje over de
honderd jaar oude Johannisberger stopcilinderpers van Drukkerij van Ravensberg
uit Amsterdam opgenomen. Ook opgenomen: een serie afbeeldingen van (grotendeels) op die pers vervaardigd drukwerk, en wat historische foto’s.
Verder is een Duitstalige documentaire over de geschiedenis van het schrift te zien,
gemaakt in opdracht van de Deense prepressfabrikant Purup in het begin van de
jaren tachtig. Er werd ook in Nederland geﬁlmd, en wel bij Enschede in Haarlem.
Te zien is hoe Henk Drost stempels snijdt en met de hand letters giet.
We houden ons aanbevolen voor meer materiaal!
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Margedrukwerk in katernen gezocht
De Genkse vereniging van boekbinders ‘&’ roept margedrukkers in Nederland en
België op hun boeken ook in losse katernen aan te bieden.
Kunstboekbinders moeten nu vaak noodgedwongen reeds gebonden boeken
demonteren. Dat brengt schade aan de katernen met zich mee, en is ook zonde van
de zorg die aan de bestaande band is besteed.
Meer informatie via de secretaris van de vereniging: Harrie Knoors, Kruisbroedersweg 10, 6041 pm Roermond, tel. 0475-332574, e-mail harrieknoorsAhome.nl.

Drucken & Lernen
Drucken & Lernen is een Duitse leverancier van eenvoudige boekdrukpersen, met
name bedoeld voor gebruik in het onderwijs. Ze verkopen er bovendien allerlei
boekdrukmaterialen, papier (o.a. spanvellen voor de legger), inkt, reinigings- en
smeermiddelen en wat letter en ornamenten. Tot het assortiment behoren zelfs wat
historische artikelen: beeldjes van Gutenberg, een houten miniatuurpersje en een
zeer degelijk ogende replica van een handgietinstrument.
De catalogus is helder en geeft tips voor het gebruik van inkten, verdun-, verstijfen reinigingsmiddelen.
Op www.drucken-und-lernen.de is een ﬂink deel van het aanbod te bekijken.
Het adres is:
Drucken & Lernen Lehrmittelverlag
Anton-Flettner-Straße 1
D-64579 Raunheim
Raunheim ligt net buiten Frankfurt en de winkel is maandag van 16-19 uur
geopend (en ook na afspraak).
Thomas Gravemaker

Tentoonstelling Hans Rombouts
Ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van Hans Rombouts werd
in de Hallen van het Stadhuis te Haarlem een tentoonstelling georganiseerd. De
onderstaande toespraak werd bij de opening uitgesproken door Els Vogel.
Ik heb gisteravond zitten turven. Er zijn 78 taartjes aan deze tentoonstelling vooraf
gegaan. Die heb ik niet allemaal zelf opgegeten, dit getal kunt u delen door drie
want Hans en Joke genoten mee. Het lekkerst waren de aardbeientaartjes met
zachte roomvulling en krokant zandkorstje. Zo begonnen de middagen; het had
iets samenzweerderigs, wij gaan een tentoonstelling maken van al dat drukwerk
van Hans en het zal mooi worden. We weten alleen nog niet precies hoe.

Hans had mappen, dozen en losse, grote druksels, al dan niet ingelijst, meegenomen uit Driehuis naar de Groenmarkt. In het huis van Joke hangt natuurlijk ook
al werk van Hans, hier en daar ligt een boekje of kaart. Een overstelpende hoeveelheid, voor het merendeel klein werk. En altijd druksels met een verhaal. Als Hans
een map opent verliest hij zich bijna onmiddellijk in wat hij ziet. Hij weet nog wel
dat je meekijkt, want hij begint meteen te vertellen. ‘De gedrukte uitnodigingskaart op de Augustijn Pers met gedicht Uit ’t Lood, die heb ik ook in het groot
gemaakt, daar ligt hij. Hij is wel niet zo mooi meer, maar wel belangrijk en ingelijst
kan hij mooi op de tentoonstelling hangen.’
Het verhaal van de prachtige vlinderdoos met vlinders getekend door Pieter Wetzelaar. De kunstwerkjes voor Het Beschreven Blad met voor mij als hoogtepunt het
stuiterboekje, waarmee Hans laat zien dat naast het drukken ook de verpakking
steeds een uitdaging is om er iets bijzonders van te maken. Die stuiter in pdf gevat
is een klein wonder en zegt veel over het plezier dat de maker en bedenker ongetwijfeld heeft gedurende het werken hieraan. En dan komt het oogsten van bewondering van al diegenen die dit onder ogen krijgen, mogen betasten of ontvangen.
En telkens als zo’n kleinood in de hand genomen wordt, vertelt Hans glunderend
het hele process, welke letters hij kiest, welk papier, hoe hij aan de clichés komt en
je ziet als het ware dat hij het ontstaan van elk boekje of anderszins weer opnieuw
beleeft: het ongestoord kunnen zijn met wat je wilt maken.
Dit gegeven maakt het moeilijk om te kiezen, wat komt er wel of niet op de tentoonstelling. En Hans die daar nog voorzichtig aan toevoegt dat het eigenlijk jammer is, dat de bezoekers het verhaal er niet bij zullen horen.
Joke, Hans en ik gaan hier naar toe. Ja, er zijn alleen maar die vitrines bij het raam.
‘Daar kan niet zoveel in’, zegt Hans. ‘Kunnen er niet extra tafels komen? Ik zou een
kleine pers willen neerzetten, zodat ik de mensen wat kan laten zien en een kaart
voor ze kan drukken. Het is ook leuk als er een bok komt, ik heb nog wel een kleintje in Driehuis staan.’
In de lange gang mogen extra tafels komen, alle wanden kunnen we gebruiken, er
kan een ﬁlm getoond worden en afﬁches op de pilaren buiten, die Hans nog gaat
drukken.
Joke is voortdurend vriendelijk en secuur aanwezig, ze regelt, maakt afspraken,
bedenkt oplossingen en geeft een suggestie voor de titel van de tentoonstelling: De
Verliefde Drukker. Hans wipt op zijn stoel, handen op tafel, daar moet hij nog eens
over nadenken, ook als Joke de titel gaat omschrijven. Het wordt ‘Uit ’t Lood’ dat is
toch net even wat anders.
Het inrichten deze week was al een klein feestje. Alles goed voorbereid en geordend
kwam het de dozen uit: bijdragen voor de Bakenesser Avonden en de Literaire
Salon van het Kennemer Gasthuis, het Vlinderproject en kleine boekjes en drukwerken voor het Beschreven Blad, alles in de raamvitrines te vinden. Hiervoor de
tafel met gedichten en etsen van Leo Vroman die Hans heeft gedrukt.
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In de lange gang o.m. de verjaardagsrede voor Charlotte van Pallandt op haar
negentigste verjaardag en een prachtige houtsnede van Charlotte vervaardigd door
Hans, ook dat heeft hij in zijn vingers. Naast alle literaire boekwerkjes, gelegenheidsprenten en wenskaarten, wil ik nog wijzen op de wand met kleinkinderen en
bedachte kleinkinderen, wat naam betreft, van Hans en Joke. Hans maakte voor de
ongeborene een prent met een jongens- en een meisjesnaam. En zo is er overal in
deze ruimte veel te zien en te genieten.
Els Vogel

Nieuw verschenen
Ergo Pers
Zoals Hans Verhagen een Einzelgänger is in de poëzie, is Lucassen dat in de beeldende kunst. Samen realiseerden ze voor Ergo Pers Vesting Holland, een ‘livre de
peintre’. Lucassen tekende zes etsen en Hans Verhagen schreef negen nieuwe
gedichten. Maar het boek is meer dan het vrijblijvend samengaan van tekst en
beeld. Verhagen voorzag een ruimere ‘compositie’ en voegde twee eerder geschreven cycli toe: de korte 3-delige reeks die hier als intro is gebruikt, De omvormer, werd
geschreven in 1966, veertig jaar voor het pièce de résistance van het boek, de uit
9 gedichten bestaande cyclus Vesting Holland. De korte 3-delige serie waarmee het
boek besluit, Omtrent mijn beeld, stamt uit 1970. De etsen van Lucassen werden tussen deze cycli in geplaats, gevolgd door een suite van drie losbladige etsen.
Vesting Holland verschijnt in een oplage van 60 Arabisch genummerde exemplaren, en zes exemplaren geletterd van A tot F, bestemd voor de medewerkers. Bij
elk exemplaar hoort een suite met drie door Lucassen getekende en genummerde
etsen. Alle exemplaren werden in het colofon gesigneerd door de auteur en de kunstenaar.
Ronald Noorman realiseerde voor Ergo Pers een ‘livre de peintre’, hij tekende vier
etsen bij Sur Place van Hans Faverey. Sur Place is een cyclus van tien gedichten die
een bijna natuurlijke habitat vormen voor het werk van Noorman. Hier wordt de
werkelijkheid op dezelfde wijze tegemoet getreden, ontbonden en getransformeerd, teruggebracht tot iets wat de verbeelding vorm geef. De etsen die naast de
tekst staan zijn gedeeltelijk in kleur, en er werden twee technieken gebruikt, vernis
moux en droge naald.
Sur Place verschijnt in een oplage van zesendertig Arabisch genummerde exempla-

ren. Bij elk exemplaar hoort een suite met vier door Ronald Noorman getekende
en genummerde etsen. Alle exemplaren werden in het colofon gesigneerd door de
kunstenaar.
De tekst werd gezet uit Univers en gedrukt door Rein Ergo. De gedichten werden
vertaald door Jan H. Mysjkin en Pierre Gallissaires.
Sur Place, 38 · 39 cm, 44 bladzijden. In foedraal.
Ergo Pers
Muinkkaai 30, B 9000 Gent
tel. + 32 9 225 60 40
ergopersAtelenet.be
www.ergopers.be

Kopwit
Bij Kopwit is verschenen De kunst van het mooie kinderen krijgen van Floor Kist. De
auteur, voormalig Grootmeester van het Huis van H.M. de Koningin, in de jaren
vijftig van de vorige eeuw mede oprichter van het Leidsch Studenten Cabaret,
schreef een vermakelijk verhaaltje over wat in de 18e eeuw ‘kinderteelt’ genoemd
werd.
Het boekje van 20 pagina’s, zorgvuldig vormgegeven door Dominiek van Gent, is
bij Mostert & van Onderen te Leiden gedrukt op Munkenprint en heeft Cottage
Ivory als omslag. Voor de tekst werd de sierlijke letter Brioso gebruikt. Oplage 100
exemplaren, prijs 10 euro excl. portokosten.
Meer informatie: Kopwit, Swammerdampad 89, 2334 da Leiden, www.kopwit.org.

Jozef Moetwillig
Dit éénkaternboekje, gevouwen uit een A2 (en de lezer snijdt zelf de bladen van
elkaar), brengt de lezingen van de vier professoren, vrienden van de ﬁlosoof, aan
het woord op de laudatio Leo Apostel. t.g.v. de feestelijke presentatie van de biblioﬁele uitgave n.a.v. de 10de sterfdag van Apostel.
Het is zorgvuldig vormgegeven door Jos Brabants en in zijn atelier Jozef Moetwillig gedrukt op 80 grams écrupapier en met vlasdraad in cahiersteek aan een mokkakleurig 220 grams omslag genaaid. De achterzijde toont een portret van de ﬁlosoof
in pentekening.
Dit collectors item telt 16 pp. Oplage 100 ex. Kostprijs H 7,- excl. portkosten.
Meer informatie: jos–brabantsAtelenet.be.

Inferno Press
Bij de Inferno Press uit Vancouver is een boekje verschenen over de geschiedenis
van Juliana, een lettertype uit 1958 van Sem Hartz. Het boekje, getiteld Sem Hartz
and the Making of Linotype Juliana, is geschreven door Mathieu Lommen.
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Juliana was alleen beschikbaar op Engelse Linotype-machines, en is daardoor relatief onbekend gebleven. Wel is de letter door Hans Schmoller gebruikt voor het zetten van een ﬂink aantal Penguins.
Juliana genoot een zekere cult-status onder letterontwerpers, en er wordt al lang
gepraat over het maken van een digitale versie. Die digitale Juliana staat nu op
punt van verschijnen, bij The Font Bureau uit Boston. Het boekje van de Inferno
Press is een van de eerste toepassingen.
Op http://infernopress.blogspot.com/2006/08/sem-hartz-and-making-of-linotype.
html is meer informatie over Sem Hartz and the Making of Linotype Juliana te vinden.
De website van The Font Bureau is te vinden op www.fontbureau.com.

Huis Clos
Zondag 10 december l.l. presenteerde uitgeverij Huis Clos, die dit jaar 20 jaar
bestaat, een nieuwe boekje in Amsterdam. Op de Beurs van Kleine Uitgevers in
Paradiso werd 20 jaar Huis Clos. Korte rondleiding door een virtuele expositie voorgesteld.
Dit tweetalig – Nederlands/Duits – boekje verschijnt in een oplage van 300 exemplaren en is tevens de vijfentwintigste uitgave. Auteur Ralf de Jong (Hamburg
1973), is oud-medewerker van Piet Gerards en momenteel hoogleraar typograﬁe
aan de universiteit van Duisburg-Essen (D). De Jong schreef eerder, samen met
Friedrich Forssman, het in 2002 bij Verlag Hermann Schmidt te Mainz verschenen
boek Detailtypograﬁe. In 20 jaar Huis Clos, schetst Ralf de Jong aan de hand van 24 uitgaven de persoonlijke ontwikkeling van vaste vormgever Piet Gerards, de man die
de uitgeverij leidt met vrienden en metgezellen.
Huis Clos werd in 1986 opgericht door Piet Gerards (Heerlen, 1950). De eerste uitgaven verschenen onder het imprint van Uitgeverij Gerards & Schreurs. Toen deze
uitgeverij in 1990 ophield te bestaan, werd het ontwerpbureau van Piet Gerards in
Heerlen in wisselende samenstellingen de uitvalsbasis.
Sinds 1995 is Huis Clos een in Oude Tonge gevestigde stichting en is Peter Schobben mede-uitgever. In Werktitel: Piet Gerards, graﬁsch ontwerper (Uitgeverij 010, Rotterdam 2003) schetst Ben van Melick o.a. een portret van Huis Clos en de vormgever
van de publicaties.
Gerards en Schobben werken nauw samen om het fonds gestalte te geven; onder
andere de medewerkers van Gerards’ bureau – nu Piet Gerards Ontwerpers
genaamd en gevestigd in Amsterdam – en handboekbinder Jo Linssen spelen een
belangrijke rol.
20 jaar Huis Clos.Korte rondleiding door een virtuele expositie kost 8,50 (excl. verzendkosten) en is te bestellen via www.uitgeverijhuisclos.nl

Behoud van graﬁsch erfgoed
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Na de verschijning van het boek De toekomst van ons graﬁsch verleden hebben de
Koninklijke Bibliotheek (kb) en de Dr. P.A. Tiele-Stichting een stagiaire opdracht
gegeven de lijst met musea uit het boek te verdiepen. Die stagiaire, Krista van den
Bos, heeft vervolgens alle musea bezocht, informatie bij hen ingewonnen en een
website ontwikkeld waarin de musea opgenomen zijn (zie www.bibliopolis.nl en
www.tiele-stichting.nl).
Daarnaast is door de kb en Tiele-Stichting een werkgroep opgericht en gefaciliteerd die verdere professionalisering en onderlinge samenwerking tussen de graﬁsche musea wil bevorderen. Die werkgroep kwam op 23 november jl. voor de zesde
keer bij elkaar. Besloten is dat de werkgroep voortaan op eigen kracht verder gaat.
kb en Tiele-Stichting namen in deze vergadering afscheid.
In de werkgroep zijn de Stichting Drukwerk in de Marge en de Graﬁsche Cultuurstichting vertegenwoordigd. Oogmerk is nu dat de voorzitter en de secretaris van
de werkgroep voortkomen uit de musea zelf en dat de werkgroep het platform voor
de musea zal vormen op het gebied van behoud van graﬁsch erfgoed. De komende
tijd wordt in de Nieuwsbrief over de verdere ontwikkelingen rond deze werkgroep
en het thema ‘behoud van erfgoed’ bericht.
Vertegenwoordiging & samenwerking
Landelijk beschouwd vormen de margedrukkers, de graﬁsche musea en graﬁsche
werkplaatsen de plekken waar graﬁsch erfgoed behouden wordt en waar nog met
die historische materialen gewerkt wordt. Het ligt voor de hand om samenwerking tussen deze drie partijen te bevorderen, maar daar zal de nodige energie in
gestoken moeten worden om die daadwerkelijk van de grond te krijgen. De margedrukkers zijn verenigd in de stichting, maar noch de musea, noch de werkplaatsen
kennen een vertenwoordigend orgaan.
Daarover werd in de bijeenkomst van 23 november gesproken en zijn voorstellen gedaan om daartoe te komen. In het verlengde daarvan is over voorwaarden
en vormen van samenwerking gesproken. Het betreffende pleidooi is hierna
opgenomen.
Inventarisaties
Op Europees niveau is op dit gebied het aepm (Association of European Printing
Museums ) actief. In de bijeenkomst van september dit jaar is Johan de Zoete, de
conservator van Museum Enschedé, tot voorzitter van de association benoemd.
Vanuit het aepm wordt geijverd naar het inventariseren van het graﬁsch erfgoed.
Naast ‘ijzer’ gaat het daarbij ook om archieven, (praktische) kennis, beeld, geluid en
monumenten.

Inmiddels wordt een inventarisatie voorbereid voor de musea en werkplaatsen.
Ook bij de margedrukkers is er de noodzaak om het bestand uit de bestaande
inventarisaties te actualiseren. Het voornemen is nu om in 2007 een gecoördineerde inventarisatie bij de drie partijen (margedrukkers, musea, werkplaatsen) te
houden. In komende nieuwsbrieven volgt daar meer over.
Gerard Post van der Molen & Bubb Kuyper

Vertegenwoordiging & samenwerking
Een jaar geleden kwamen wij hier voor het eerst bij elkaar en begon de Werkgroep
Graﬁsche Musea. Intussen is ruimere bekendheid gegeven aan het streven naar
behoud van graﬁsch erfgoed en om eenduidigheid daarbij te waarborgen is begonnen termen als ‘Graﬁsch Erfgoed’ en ‘Graﬁsche Collectie Nederland’ te funderen.
Ook is meermalen opgeroepen tot samenwerking bij behoud van graﬁsch erfgoed,
maar hoe die samenwerking gestalte zou kunnen krijgen is nog niet uitgewerkt.
Hierbij enkele overwegingen en voorstellen.

Behoud van graﬁsch erfgoed
Graﬁsch erfgoed bevindt zich niet alleen in musea, maar kan op de meest onverwachte plaatsen tevoorschijn komen, bijvoorbeeld bij particulieren.
Twee voorbeelden:
– Naar aanleiding van bijdragen in Boekenpost zocht een oud-handzetter contact.
Hij beschikte over een verzameling documenten van zijn opleiding en loopbaan.
Vakliteratuur en gedenkboeken zijn in ruime mate overgeleverd, maar persoonlijke documenten van de werkvloer nauwelijks. Dit unieke materiaal wordt nu
ondergebracht in de ‘Typograﬁsche Collectie’ van de Universiteitsbibliotheek
Amsterdam.
– Werkend aan een reeks artikelen in Boekenpost over de surrealistische schilder
en typograaf J.H. Moesman, kwam ik bij margedrukker Henk van Otterloo van de
Green Escape Press een negental zeer ingenieuze zetvormen tegen. Ze deden me
denken aan koppermaandagprenten uit de 18e en 19e eeuw. Het betrof de illustraties van het roemruchte Ornaprentenboek van Moesman en Van Otterloo. Die vormen
zijn illustratief voor waartoe begaafde handzetters vroeger in staat waren. De
negen vormen worden nu ondergebracht in de collectie van Museum MeermannoWestreenianum.
Deze twee voorbeelden vertonen overeenkomsten. In beide gevallen is sprake van
uniek graﬁsch erfgoed en in beide gevallen is het toeval dat het ontdekt werd. Dat
toeval zie ik als reden voor zorg. Hoeveel – al dan niet uniek – erfgoed ligt nog op
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ontdekking te wachten en verontrustender, zal het wel ontdekt worden? Wie zal
dat dan ontdekken en het behoud ervan kunnen waarborgen?
Wat is er bekend over het reeds behouden erfgoed? Bij de 175 margedrukkers is
geïnventariseerd wat zich aan persen, machines en letters bevindt.1 Wat het behoud
betreft: meer dan de helft van het machinepark is gerepareerd, soms zelf gereviseerd. Uit de enquête bij de graﬁsche musea bleek dat bij twee musea de collectie
beschreven is, bij negen gedeeltelijk, terwijl bij slechts vijf musea sprake is van
een restauratie- en conserveringsplan.2 Meer is niet bekend. Sterker nog, weten
niet eens waar de Graﬁsche Collectie Nederland uit bestaat. Het lijkt erop dat bij
behoud van graﬁsch erfgoed eerder toeval dan beleid een rol speelt.
Hoe kunnen we praten over behoud van graﬁsch erfgoed, als we geen inzicht hebben in wat bewaard is en als we met elkaar niet vastgesteld hebben wat tenminste
behouden zou moeten worden? De Graﬁsche Collectie Nederland zal daarom eerst
geïnventariseerd moeten worden. Eén zaak lijkt me glashelder: samenwerking kan

De arbeidsomstandigheden in het
graﬁsch bedrijf waren in het begin
van de 20ste eeuw nog erbarmelijk.
De ‘Vereeniging tot bevordering der
gezondheid in de graphische vakken’ streefde naar verbetering. Twee
ansichtkaarten beeldden hun streven
uit met ‘een onhygiënische drukkerij’
en ‘een hygiënisch ingerichte zetterij
en drukkerij’.

Een onhygiënische drukkerij

er bij behoud van erfgoed voor zorgen dat er minder aan het toeval overgelaten
wordt, maar wie zouden dan samen moeten werken?

Wie zouden moeten samenwerken?
Misschien kunnen we ons beter afvragen wie actief met graﬁsch erfgoed bezig zijn.
De meest aansprekende gebruikers zijn graﬁsche musea, graﬁsche werkplaatsen
en margedrukkers. Maar er zijn meer – al dan niet voormalige – gebruikers, zoals
graﬁsche bedrijven, instellingen en particulieren. Bedrijven houden zich in de
regel niet bezig met behoud, wel kan men in sommige bedrijven nog erfgoed aantreffen, maar die kans neemt steeds meer af.
Dat geldt eveneens voor instellingen als academies, volksuniversiteiten, en dagverblijven. Ook daar worden en zijn in de loop der tijd graﬁsche materialen gebruikt
en vervolgens weer afgestoten, maar ook hier kan men nog graﬁsch erfgoed aantreffen, net zoals in meer algemene historische collecties, bijvoorbeeld in stedelijke
musea.
Moeilijker is het om over particulieren algemene uitspraken te doen. Oud-typografen, collectioneurs en margedrukkers kunnen eveneens over bijzonder en soms

Het geeft een fraai tijdsbeeld. Wonderlijk is wel dat in de hygiënische
omgeving de getoonde zetkasten leeg
zijn, net zoals een kast voor wit en een
opbergmeubel voor staand zetsel in
de zetterij en het steen in de drukkerij.
Die drukkerij mag dan wel onhygiënisch zijn, sfeervol is hij in ieder geval
wel.

Een hygiënisch ingerichte zetterij en
drukkerij
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uniek graﬁsch erfgoed beschikken. Voor zover aangesloten bij de Stichting Drukwerk in de Marge is men bereikbaar, bij overige particulieren zijn we afhankelijk
van ‘horen zeggen’ en toeval.
Bezig zijn met graﬁsch erfgoed houdt niet automatisch in dat men zich inspant
voor het behoud ervan. Het inzicht dat naast het gebruik van oude materialen, ook
het behoud ervan belangrijk is, lijkt me nog niet overal doorgedrongen. Het minste
wat men mag verwachten, is dat men er belang aan hecht oude graﬁsche materialen
in werkende staat te houden. Dat is een functioneel standpunt dat strijdig kan zijn
met het streven naar verantwoord behoud.
De drie onderscheiden groepen – musea, werkplaatsen en margedrukkers – zijn
volgens mij de meest voor de hand liggende actoren voor samenwerking bij
behoud van graﬁsch erfgoed. Gemeenschappelijkheid en samenwerking daarbij
ontstaan niet vanzelf, daarvoor zal eerst aan enkele basisvoorwaarden voldaan
moeten worden.

Voorwaarden voor samenwerking
Essentiële voorwaarden voor samenwerking bij behoud van graﬁsch erfgoed lijken
mij gemeenschappelijkheid, overkoepeling, kennismaking en motivatie.
– Gemeenschappelijkheid: er zal overeenstemming moeten zijn over doel en richting.
– Overkoepeling: de margedrukkers kennen in de Stichting Drukwerk in de Marge
een overkoepelend én stimulerend orgaan en ik hoop dat de musea vanaf heden
hun stimulerende aanspreekpunt zullen vinden in deze ‘eigen’ werkgroep. De
werkplaatsen kennen momenteel géén overkoepelend orgaan, maar gelukkig wil
de Stichting Kunstenaarsmateriaal3 meedenken over het mobiliseren van de werkplaatsen.
Voor zaken als afstemming, stimulering, publiciteit en deskundigheidsbevordering bij het behoud van erfgoed, wil ik pleiten voor de instelling van een ‘Stuurgroep Graﬁsch Erfgoed’ met vertegenwoordigers van de drie partijen en van andere
organen, zoals die nu in de werkgroep zitting hebben.
– Kennismaking: de musea, werkplaatsen en margedrukkers zijn in kaart gebracht,
maar kennen elkaar nog niet of nauwelijks. Zij zouden om te beginnen actief zicht
kunnen verwerven op hun overeenkomsten, verschillen en gemeenschappelijke
belangen. De voorgestelde stuurgroep zou hierin een belangrijke, stimulerende rol
kunnen spelen.
– Motivatie: het gaat om het onderkennen van de urgentie van behoud van erfgoed
én om het erkennen en aanvaarden van het feit dat erfgoedbehoud het individuele
of groepsbelang overstijgt. De wil om zich voor dat behoud in te zetten, ontstaat

niet vanzelf, hiervoor zullen voorwaarden geschapen moeten worden. Ook hier ligt
naar mijn idee een belangrijke taak voor de voorgestelde stuurgroep.
Hoe zou de voorgestelde samenwerking van de drie partijen vorm kunnen krijgen?

Vormen van samenwerking
Eerder dit jaar zijn suggesties voor samenwerking gedaan in de Nieuwsbrief van
de Stichting Drukwerk in de Marge.4 Deze Nieuwsbrief is ook naar de musea en
werkplaatsen gestuurd. Die voorstellen betroffen praktische suggesties voor de
medewerker bij musea, werkplaatsen en de margedrukkers, waar men zelf mee kan
beginnen. De nu volgende voorstellen zijn van bestuurlijke aard, achtereenvolgens:
informeren, kennismaken en ondersteunen.
– Informeren, zowel elkaar, als de buitenwereld. De eerste stappen hiervoor zijn
met de website van de graﬁsche musea door de kb en de Tiele-Stichting gezet. De
graﬁsche werkplaatsen kennen geen gemeenschappelijke website. De Stichting
Kunstenaarsmaterialen overweegt voor de werkplaatsen vergelijkbare mogelijkheden te creëren op de eigen site van de stichting. De margedrukkers beschikken over
een eigen website bij de Stichting Drukwerk in de Marge. De drie partijen zouden
kunnen afstemmen en samenwerken bij de verdere inrichting en uitbouw van de
websites.
– Overwogen kan worden, net als bij de margedrukkers, de werkplaatsen te
betrekken in de brochure die in voorbereiding is bij de Graﬁsche Cultuurstichting.
– De drie partijen zouden kunnen streven naar een gezamenlijk orgaan over behoud
van graﬁsch erfgoed en de Graﬁsche Collectie Nederland.
– Kennismaken met elkaar. Er zijn vele stimulerende en contactbevorderende
activiteiten op lokaal en landelijk niveau te bedenken, zoals gezamenlijke Koppermaandagvieringen, uitwisselingsprojecten5 en het ontwikkelen van gezamenlijke
cursussen (technisch, kunstzinnig, recreatief e.d.).
– Ondersteunen kan men elkaar op technisch (reparaties), materieel (verwerving,
aanschaf verbruiksmiddelen) en vakkundig (cursussen, instructie) gebied. Dat
dergelijke samenwerkingsvormen productief zijn, blijkt uit de ervaringen bij de
margedrukkers.
– Het beheer van de collecties biedt eveneens talloze mogelijkheden voor samenwerking (conservering, beschrijving, selectie).
Deze opsomming pretendeert niet uitputtend te zijn, maar is een poging tot
concretisering van de voorgestelde denkrichting, andere samenwerkingmogelijkheden zijn eveneens denkbaar. Het lijkt me dat ook in de bevordering van samenwerking een belangrijke taak weggelegd is voor de voorgestelde stuurgroep.
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Tot besluit
Hoewel het afgelopen jaar al het nodige gezegd en gedaan is, wacht ons nog een
omvangrijke taak. Eigenlijk staan we pas aan het begin van een verantwoord
behoud van de Graﬁsche Collectie Nederland. Velen in onze organisaties zullen
nog gemotiveerd moeten worden om zich daarvoor te gaan inzetten, maar elke
stap bevordert de volgende. Indien bijvoorbeeld de Graﬁsche Collectie Nederland
zichtbaar wordt door de voorgenomen inventarisaties, zal dat zeker stimulerend
werken en bijdragen aan gemeenschappelijkheid. Als we erin slagen de Graﬁsche
Collectie Nederland zichtbaar te maken én te behouden, zullen de na ons komende
generaties ook zicht houden op de ontwikkeling van ons rijke graﬁsche verleden.
De onschatbare waarde van díe culturele erfenis is niet in geld uit te drukken.
Gerard Post van der Molen
Noten
1. Zie o.a.: Gerard Post van der Molen, De toekomst van ons graﬁsch verleden. Amsterdam, Stichting Drukwerk in de Marge 2004, p. 120-127.
2. Id. p. 131-132.
3. Stichting Kunstenaarsmateriaal. Bezoekadres: Havinghastraat 58, 1817 da Alkmaar, Postbus 272,
1800 ag Alkmaar, 072-5203436, www.kunstenaarsmateriaal.nl De stichting geeft het kwartaalblad
kM uit.
4. Gerard Post van der Molen, ‘Behoud van graﬁsch erfgoed. Ideeën over samenwerking tussen
graﬁsche musea, graﬁsche werkplaatsen en margedrukkers.’ Nieuwsbrief Stichting Drukwerk in de
Marge, nr. 116, april 2006, ingevoegde special.
5. De Stichting Drukwerk in de Marge kent al heel lang uitwisselingsprojecten, waarbij groepen
margedrukkers, veelal op eigen initiatief, rond een thema een gezamenlijke uitgave verzorgen, al
dan niet met een goed doel, bijvoorbeeld ondersteuning bij conservering en restauraties.

Gooibergpers
De lezing die Emile de Vries op 9 september 2006 in Museum Meermanno Den
Haag hield werd door de Gooiberpers Bussum als haar ‘jubileumuitgave’ (50ste
boek) uitgegeven. De titel van het full colour boekje van 40 pagina’s luidt Met Minder Muis Meer Mans, met als ondertitel ‘De bijzondere jaren ’50 en ’60 van de vorige
eeuw voor cultuur, papier en graﬁsche vormgeving’. Daarmee geeft De Vries al aan
niet zo gecharmeerd te zijn van de digitale vooruitgang. ‘Met tekenen, knippen en
plakken waren de vroegere vormgevers heel wat mans’, het boekje is dan ook een
‘hommage aan zijn bijzondere collega’s’ (p. 36).
De ‘Nederlandse Aldus’ Emile de Vries (Sneek 1923) behoeft verder nauwelijks toelichting. Hij stond in 1965 mede aan de wieg van Typotent (amateur-drukkers), de
voorloper van de Stichting Drukwerk in de Marge en is vooral bekend van de typograﬁsche notities die hij gedurende 50 jaar als aldus in verschillende vakbladen
publiceerde. In boekvorm verschenen selecties ervan bij Uitgeverij De Buitenkant:
Allemaal Flauwekul (1989) en Typogrommel (1998).
Met Minder Muis kost 9 euro en is te koop in de Minotaurus Boekwinkel (Sint
Antoniesbreestraat 3D, Amsterdam), Boekhandel Nijhof & Lee (Staalstraat 13A,
Amsterdam), Boekhandel Los (Nassaulaan 33, Bussum) en bij de uitgever (www.
gooibergpers.nl).

De Bucheliuspers
Bij De Bucheliuspers verscheen nog net in 2006: IJsselstein Ontzet / Dit is belech van
Utert voer IJselsteijn, 2006. 30 exx., 72 pag., 23 · 16,5 cm, gebonden, H 40,Hebben we eindelijk een Canon, staan de Hoekse en Kabeljauwse Twisten er niet
in. Zo wordt het natuurlijk niets met onze nationale identiteit. Provinciale oorlogjes op de vierkante meter, familie- en belangenverstrengelingen, soevereiniteit in
eigen huis: het Nederlands zuilenstelsel heeft een rijke geschiedenis.
In 1511 was het voor de zoveelste keer raak. Ofﬁcieel ging het tussen Bourgondië en
Gelre, maar de eeuwenoude rivaliteit tussen Utrecht en IJsselstein speelde danig
mee. IJsselstein had Utrecht aangevallen, Utrecht belegerde IJsselstein, IJsselstein
werd ontzet door de Bourgondische troepen. Een van de vele incidenten in die
jaren, hoewel er ﬂinke legers aan te pas kwamen en er echte doden vielen.
Een IJsselsteinse patriot schreef het allemaal op in een berijmd verhaal, waarin de
Utrechters als arrogante stommelingen worden afgeschilderd. Hij had er duidelijk plezier in, en het werd een kleurige voorstelling vol konkelende magistraten,
vulgaire heethoofden, losbandige vrouwen en hypocriete priesters die misbruik
maakten van de afwezigheid van de Utrechtse burgers. De krijgshandelingen, vaak
behoorlijk knullig – er komt zelfs een mislukte voorganger van het Bredase turfschip aan te pas – worden jolig en onbekommerd partijdig beschreven, als betrof
het een kloppartij tussen twee groepen voetbalsupporters.
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Die tekst vroeg om een Middeleeuwse aanpak. Zwart, rood, blauw en goud en
bewerkelijke neogothische kapitalen voor de Middelnederlandse tekst, de cursieve
Bembo plus zwierige script-kapitalen voor de prozavertaling. Met 72 pagina’s is
het de omvangrijkste uitgave van de Bucheliuspers tot nu toe, en de productietijd
besloeg dan ook ruim anderhalf jaar.
Het boek is bepaald geen voorbeeld van ingetogen klassieke typograﬁe, maar
minstens zo bont als het springerige verhaal van de onbekende die met F.N.W.
signeerde, en als de warrige omstandigheden van een mini-oorlog, die niet doet
vermoeden dat vijf eeuwen later een sneltram de twee steden met elkaar zou verbinden. Niet alles is er slechter op geworden.
Meer informatie en bestellingen: www.buchell.dds.nl of De Bucheliuspers, Oude
Kamp 14, 3512 kh Utrecht.

De Flinter, Heerenveen
Bij De Flinter verschenen in het afgelopen halfjaar de volgende uitgaven:
U Heerenveen-boekje. Oplaag 25 stuks, formaat 10 · 14,5 cm. 48 pagina’s. Gebonden in linnen omslag. Zwart-wit foto’s en kleurige sjablonen. Een combinatie van
digitale technieken en boekdruk.
U Groeten uit Zeeland. Oplaag 25 stuks, formaat 14,5 · 10 cm. 8 pagina’s, plus
omslag. In plaats van ansichtkaarten verstuurden we tijdens onze vakantie een
boekje met verhaaltjes uit Zeeland. Geniet, omslag ingekleurde foto.
U Vakantie van Mark bij oma en pake. Oplaag 2 stuks, formaat 15 · 15 cm. 12 pagina’s, plus omslag. Cahiersteek. Na een week vakantie bij oma en pake kreeg ons
oudste kleinzoon een boekje mee waarin verteld en getoond werd wat er in zo’n
week allemaal gebeurd.
U De Batavus-Sinterklaas. Oplaag 35 stuks. Formaat 10 · 14,5 cm. 8 pagina’s,
plus omslag. Omslag in boekdruk, binnenwerk op laserprinter gedrukt. Boekje
is geschreven in het Feensters, één van de stadsfriese dialecten die in Friesland

gesproken worden. Boekje verscheen naar aanleiding van een onderzoek naar het
Feensters door Willem Winters uit Leeuwarden.
U Museumpark Landgoed Oranjewoud. Oplaag 20 stuks, formaat 15 · 10,5 cm. 4
pagina’s. Begin november werden leden van de Werkgroep Oud-Heerenveen door
een gids van Staatsbosbeheer rondgeleid in Oranjewoud. Geprint op een laserprinter.
In januari exposeer ik in een drietal vitrines in verzorgingshuis Berchhiem in Burgum (Fr.) boekjes en andere graﬁsch werk.
Mee informatie: Richard Hoekstra, Burg. Falkenaweg 201, 8443 dc Heerenveen,
richardhoekstraAfreeler.nl

Schymp off Erenst
De in Schymp off Erenst gepubliceerde verzen staan in een van de zogenaamde
Groninger Ommelander rechtshandschriften, die in hun kern uit het Oudfries
vertaald recht bevatten. Ze zijn – vooral in de zestiende eeuw – in handschriftvorm
verspreid, dus niet gedrukt. Een handschrift heeft ook iets voor: ieder manuscript
is uniek, in taal, in keuze van de teksten, en ook verder in zijn indeling. Er blijven
wel eens een of meer bladzijden onbeschreven. Dat laatste was voor de kopiist soms
een uitnodiging voor meer persoonlijke ontboezemingen, die dan niets met de
hoofdinhoud uit te staan hadden. Zo ook deze rijmen.
De verzen zijn geen poëticale hoogstandjes. Ze zijn misschien nog het best te vergelijken met spreekwoordenverzamelingen, die in de zestiende eeuw ook vaak
in rijmvorm werden gepresenteerd. Het mensbeeld is niet altijd even vriendelijk,
zeker niet als het om vrouwen gaat. In de context van – of althans meegebonden
met – een rechtshandschrift springen ze er echt uit. Met deze editio princeps in
boekdruk gebeurt dat eigenlijk nog eens na ongeveer vierhonderdvijftig jaar.
De bezorgers van de tekst zijn Henk D. Meijering en Karel F. Gildemacher.
Meijering is emeritus hoogleraar Oudfries en Duits aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam. Hij bereidt een publicatie voor over rechtsteksten die uit het Oudfries
in het Groninger Nedersaksisch vertaald zijn. Gildemacher doet wetenschappelijk
onderzoek naar oudere typen plaatsnamen en is als naamkundige verbonden aan
de Fryske Akademy in Leeuwarden. Meijering is betrokken bij het onderzoek van
dat instituut naar het Oudfries.
De teksten komen voor in de Groninger Archieven (rag), hs. 146 in-quarto op de
folia 201r, 202r, 202v, 203v-204v. Ze zijn geschreven in een andere – maar wel zestiende-eeuwse – hand dan het hoofdgedeelte. Het handschrift is een convoluut en
de band is negentiende-eeuws, maar het papier van het desbetreffende katern en
van het kerngedeelte is ongeveer even oud. In een ander handschrift (het verwante
hs 45 in-octavo) komen enkele overeenkomstige rijmen voor.
Tijdens het drukken van ‘Schymp off Erenst’ werd alsnog hs rag 45 in-octavo
aangetroffen. Dat handschrift is eigendom geweest van de zestiende-eeuwse hoof-
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delingenfamilies Jensema en (later) Huninga uit Humsterland in de huidige provincie Groningen.
In dat manuscript staan vijftien rijmen en/of zegswijzen geschreven. Besloten is
daarvan vijf in een addendum op te nemen en in apart katern bij te binden.
Niet opgenomen zijn varianten van rijmen die ook in hs rag 146 in-quarto voorkomen en al in de eerste katernen waren opgenomen. Andere die volledig of gedeeltelijk in het Latijn zijn geschreven, zijn hier ook niet in druk verschenen.
145 · 195 mm, 48 pagina’s, op Ossekop van Van Gelder. Letter: Bembo (teksten),
Garamond en onbekende typen, drie kleuren boekdruk. Gebonden in linnen, voorblad handmarmer met goudletter. Oplaag: 49 genummerde exemplaren waarvan
35 te koop à H 29,50. Gehele uitvoering: De Hynsteblom (Karel F. Gildemacher)
Nadere informatie, bestellingen, reserveringen: De Hynsteblom, Karel F. Gildemacher, Vegelinswei 17, nl 8501 zc De Jouwer, 0513413398, karelAgildemacher.com

Met de beste wensen
In de maand december krijgt vrijwel iedere Nederlander een hoeveelheid wenskaarten in de bus om eraan te worden herinnerd dat op korte termijn een aantal
feestdagen voor de deur staat. Voor velen is het van oudsher een gewoonte om familie en vrienden het beste toe te wensen of met een kerstwens een stichtelijk woord
te zenden vanwege de viering van de geboorte van Christus.
Maar ook de commercie heeft zich van de jaarwisseling meester gemaakt om producten en diensten onder onze aandacht te brengen. De posterijen worden aan het
einde van het jaar overladen met miljoenen stuks gelegenheidsdrukwerk die in
korte tijd aan de geadresseerden bezorgd moet worden. Niet alleen worden honderden extra postmedewerkers voor die jaarlijks aanzwellende stroom van post
aangesteld, tal van andere vaklieden, zoals drukkers, vormgevers en illustratoren
zijn eveneens beroepsmatig bezig om te zorgen voor dit gelegenheidsdrukwerk
(noot 1). Daarnaast zijn velen in de weer om tegen het jaareinde op een toepasselijke
en creatieve manier een persoonlijke boodschap aan familie en vrienden te zenden.
Zover ik de literatuur over de Beste Wensen heb kunnen doornemen is er in Nederland tot nu toe weinig over kerst- en nieuwjaarskaarten gepubliceerd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Engeland en Duitsland, waar talrijke publicaties over dit
onderwerp verschenen. Opmerkelijk is eveneens dat er in Nederland vrijwel geen
particuliere verzamelaars zijn die dit thema als verzamelgebied hebben gekozen,

terwijl er evenmin een museum of instituut is dat zich over dit eeuwenoude graﬁsche product heeft ontfermd. Bij mijn speurtocht heb ik twee verzamelaars van
klein- en gelegenheidsgraﬁek gevonden, die als onderdeel van hun collectie ook
kerst- en nieuwjaarswensen in bezit hadden. Wel hebben enkele plaatselijke archieven oude nieuwjaarswensen uit de achttiende en negentiende eeuw bewaard en
soms ook tentoongesteld, zoals bijvoorbeeld in Utrecht in 1981 gebeurde.

De historische achtergrond van de kerst- en nieuwjaarsvieringen
De Romeinen vierden op 25 december, de dag van de zonnewende, de kortste dag
van het jaar. Gaandeweg is men in Europa, mede door de invloed van het christendom, de feestelijkheden rond de zonnewende gaan kerstenen. Kerst-mis, afgeleid
van het woord christ-mis, werd een christelijk feest waarbij de geboorte van Christus
centraal kwam te staan. De geboorte van Christus werd op basis van bijbelse teksten steeds meer met evenementen omkleed, zoals de verschijning van engelen, de
aanbidding door de herders en de komst van de drie koningen.
De Russisch- en Grieks-orthodoxe kerken beschouwen de verschijning van de drie
wijzen nog steeds als het echte kerstfeest. In de negende eeuw is de viering van de
(heidense) midwinter vrijwel overal vervangen door een christelijk feest. De nachten ochtendmis van 25 december werden hoogtepunten van de christelijke viering.
Toch bleven er nog enkele heidense elementen bestaan, waaronder de kerstboom
en het versieren met groene takken als symbool voor de komende lente. Eeuwenlang speelde de viering van het kerstfeest zich vrijwel uitsluitend af in de kloosters
en soms ook in plaatselijke kerken die vaak met de kloosters verbonden waren.
Pas vanaf de veertiende eeuw zijn er gedrukte afbeeldingen gevonden van het
kerstgebeuren rond Christus’ geboorte. Die vroege ‘kerstkaarten’ waren niet alleen
bestemd als een kerstkaart zoals wij die nu kennen, maar werden tevens gebruikt
als aankondiging voor een nieuw kalenderjaar. Wij zouden dat nu een nieuwjaarswens noemen met een groet van Christus vanwege het nieuwe jaar. Blijkens de
afbeeldingen en de teksten bestond er een natuurlijke koppeling tussen de beide
gebeurtenissen. Naarmate er door de kerk steeds meer accent werd gelegd op de
religieuze- en kerkelijke rituelen, kwamen ook tal van symbolen, zoals de kerststal,
engelen, de aanbidding van het Christuskind en de Wijzen uit het Oosten, centraal
te staan. Dat heeft weer geleid tot een ontkoppeling van de kerkelijke manifestaties
en in het verlengde daarvan de viering van het kerstfeest als een wereldlijke en vaak
nogal frivole viering van het begin van een nieuw jaar, dat geen christelijke achtergrond heeft, maar al vanaf de Romeinse tijd bestond.
Eeuwen later, omstreeks de negentiende eeuw, wordt de viering van het kerstfeest
en de viering van het nieuwe jaar weer met elkaar verbonden. De korte tijdspanne
tussen de beide data speelde daarbij uiteraard een belangrijke rol, maar ook het
feit dat de kalenderdata belangrijker werden doordat steeds meer mensen konden
lezen en zich via de kalender konden oriënteren op evenementen en gebeurte-

nieuwsbrief Drukwerk in de Marge nummer 119, januari 2007

22/23

nissen voor het komende jaar. Vooral in de plattelandsgebieden was dat van veel
belang omdat boeren zich beter konden richten op de data die voor de landbouw
van belang waren.

De eerste gedrukte wenskaarten
Aan het einde van de negentiende eeuw is men in Duitsland begonnen met het
onderzoek naar documenten in de archieven van diverse kloosterbibliotheken.
Tijdens dat onderzoek zijn zeer oude wenskaarten gevonden. Paul Heitz deed in
zijn in 1917 verschenen boekje verslag van de vondsten die tijdens dat onderzoek
zijn gedaan en toonde enkele van die gevonden wenskaarten (Heitz, Strazsburg
1917). Uit zijn publicatie blijkt dat het maken en verspreiden van gedrukte wenskaarten ouder is dan men aanvankelijk dacht. Volgens hem zijn de eerste gedrukte
wenskaarten rond 1450 gemaakt. Sommige bladen lijken op kalenderbladen. Uit
de tekst bij de voorstelling blijkt of het een nieuwjaarswens dan wel een kerstwens
betreft. Een nieuwjaarsgroet wordt meestal in de afbeelding opgenomen in een
banier of wimpel (afbeelding 1 en 2).
In de literatuur worden die banieren of wimpels vaak aangeduid als ‘banderollen’,
bestaande uit een smalle baan uitlopend in twee of drie punten of staarten. Volgens
professor Van Os komen dergelijke banderollen ook voor op vijftiende-eeuwse
schilderijen. De tekst in de banieren bevat doorgaans één van de hoofdzonden. Van
Os noemt die banderol een ‘religieus leesplankje’. In de zestiende en zeventiende

Afbeelding 1

Afbeelding 2

eeuw worden ze tevens gebruikt als onderdeel van illustraties met een persoonlijke
wens van de maker. Bij de zeventiende-eeuwse kalenders stond vaak bovenaan in
een wimpelachtig lint een nieuwjaarswens in de vorm van een spreuk. In sommige
hedendaagse kerstillustraties zien we een enkele maal teksten die verwerkt zijn in
een baniervormige versiering.
Van alle vroege wenskaarten die door Heitz zijn beschreven is slechts één exemplaar gevonden. Opmerkelijk is dat er bij de documenten uit de kloosterbibliotheken eveneens een nieuwjaarskaart tevoorschijn kwam, gedateerd rond het jaar
1500, met een in het Nederlands geschreven tekst (afbeelding 3). Zover bekend is
dat de oudste tot nu toe gevonden Nederlandstalige kerstkaart, waarschijnlijk uit
Vlaanderen afkomstig.
Enkele van de door Heitz getraceerde geïllustreerde wensen waren met de hand
ingekleurde houtsneden. Heitz is van mening dat ze als Reiberdruck (blokboek) zijn
ontstaan, een techniek die nog voor de uitvinding van de boekdrukkunst gangbaar
was om prenten af te drukken.
In de meeste voorstellingen van de vroege nieuwjaarswens is het christelijk element duidelijk aanwezig met een afbeelding van het Christuskind, vaak gezeten op
een kussen met een vogel – waarschijnlijk een koekoek – in de hand (afbeelding 4).
Een vogel symboliseerde geluk. Er zijn kaarten gevonden met een kind staande
op een roos en leunend tegen het kruis of zittend op een zeilschip in volle zee. Dat
schip was eveneens een gelukssymbool.
De afbeelding van het Christuskind, gangbaar op de vroegste wenskaarten, geeft
aan dat de geboorte van Christus met het
begin van een nieuw jaar werd verbonden
en de functie had van een religieus symbool
voor het kerstfeest zoals dat later, vooral
in de wenskaarten van de negentiende en
twintigste eeuw, gebeurde (zie Bomer, 1975).
Met de uitvinding van de (boek)drukkunst
door Gutenberg, omstreeks 1448, ontstond
de mogelijkheid om wenskaarten te drukken. Tot op de dag van vandaag is daar
dankbaar gebruik van gemaakt.
In een publicatie van De Meyere over
Utrechtse nieuwjaarswensen wordt vermeld dat de oudst bekende Utrechtse, maar
ook Noord-Nederlandse nieuwjaarsprent
dateert uit 1584 (De Meyere, 1981). Het ruim
vierhonderd jaar oude blad bestaat uit een
tekst en een ingekleurde houtsnede waarop
Afbeelding 3
twee boden van Prins Willem van Oranje
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staan afgebeeld met op de achtergrond een
stadsgezicht, waarschijnlijk van Delft (noot 2).
Alhoewel er nog veel meer te melden valt over
die vroege kerst- en nieuwjaarswensen stappen
wij nu over naar een andere vorm van wenskaarten uit vroeger eeuwen, het visitekaartje.

Visitekaartjes als nieuwjaarswens
In de zestiende eeuw werden in Italië gedrukte
visitekaartjes veel gebruikt. Bij de gegoede
middenstand, bestuurderen, welgestelde en
adellijke families waren die kaartjes voorzien
van een familiewapen en een spreuk. Naam,
titulatuur en beroep of functie stonden onder
de afbeeldingen aangegeven. Eventueel was een
Afbeelding 4
afbeelding van de eigen koets toegevoegd. Door
die afbeelding kreeg de lezer een indicatie van
de levensstandaard van de betrokkene. Visitekaartjes werden altijd bij een bezoek
overhandigd of bij wijze van cadeau afgegeven. In de omringende landen werd
deze Italiaanse gewoonte gaandeweg ook overgenomen. Langzamerhand kwamen
er drukkerijen die zich specialiseerden in het ontwerpen en drukken van dat soort
kaartje die meestal in grote aantallen werden besteld. De gespecialiseerd drukkerijen adverteerden voor hun product en sommigen doen dé nog steeds.
In de achttiende en negentiende eeuw verloren de kaartjes hun glans en werden ze
vooral gebruikt als nieuwjaarswens. De eerste dag va het nieuwe jaar presenteerde
men zich bij de baas of bij iemand die men iets was verschuldigd en gaf op die
manier acte de présence. Die gewoonte heeft lange tijd standgehouden, tot zelfs in
de twintigste eeuw. Tegenwoordig zijn het voornamelijk de krantenbezorgers die
op die manier de oude gewoonte instandhouden met een, meestal door de werkgever, gedrukte nieuwjaarsgroet om een nieuwjaarsfooi te kunnen incasseren.
Een interessante en unieke collectie oude Nederlandse visitekaartjes is onlangs verworven door het Prentenkabinet van het Rijksmuseum in Amsterdam. De kaartjes
zijn afkomstig van mensen uit de wereld van het boek, antiquaren, uitgevers, boekhandelaren en drukkers.

Nieuwjaarswensen in de zeventiende en achttiende eeuw.
Beroepsgroepen komen in actie.
In Nederland zijn enkele van de in de zeventiende en achttiende eeuw gedrukte

nieuwjaarswensen bewaard gebleven. We beschikken nog over een door Joost van
den Vondel geschreven en gedrukt nieuwjaarslied uit 1609, waarin hij de geboorte
van Christus verbindt met het begin van het nieuwe jaar en de verdrijving van het
kwaad. Zijn collega Bredero maakte stichtelijke nieuwjaarsverzen die eveneens
gedrukt werden en in omloop kwamen.
Het was in die tijd vrij algemeen dat een nieuwjaarswens in dichtvorm verscheen.
Die wens werd dan aan relaties, vrienden en kennissen aangeboden. Soms kregen
ook de stedelijke autoriteiten een exemplaar. Uit gevonden nieuwjaarswensen
blijkt dat het vaak fraai gedrukte graﬁsche producten waren, waarvan nog een
enkel exemplaar in stadsarchieven is teruggevonden.
In de achttiende en het begin van de negentiende eeuw was het een algemeen
gebruik geworden bij met name de lagere beroepsgroepen om tijdens de nieuwjaarsdag de straat op te gaan om een nieuwjaarswens aan klanten aan te bieden. De
wijze waarop dat werd gedaan verschilde per stad. Uit teruggevonden wenskaarten
blijkt dat het vooral straatvegers, nachtwakers, lantaarnopstekers, klokkenluiders,
torenwachters, tamboers en askarlieden waren die met een vrij groot druksel de
huizen langsgingen om in ruil voor hun wens een fooi in ontvangst te nemen. Niet
zelden ontaardden die aanbiedingen in drankfestijnen en soms zelfs in ongeregeldheden door overmatig drankgebruik.
In Nijmegen werd tijdens een tentoonstelling in Museum het Valkhof een aantal
van die achttiende- en negentiende-eeuwse in de stad uitgereikte nieuwjaarswensen getoond. Ook van andere steden zijn enkele van die ‘nieuwejaar heil- en zegenwenschen’ in archieven teruggevonden (afbeelding 5). Dat soort druksels, vaak een
afspiegeling van een tijdsbeeld, is echter nooit systematisch verzameld of centraal
geregistreerd.

Engeland kerstkaartenland
We stappen even over naar het buitenland en kiezen Groot-Brittannië, omdat dit
land vanaf de negentiende eeuw een belangrijke kerstkaartentraditie heeft opgebouwd. Sinds het begin van de negentiende eeuw is daar een grote variëteit van
kerstkaarten gemaakt en vrijwel iedereen die het zich veroorloven kon, deed mee
aan het sturen van kerstkaarten. Rond het midden van de negentiende eeuw begon
men met het aanleggen van albums waarin de kaarten die men ontving werden
bewaard.
Natuurlijk kwamen er ook verzamelaars die ervoor zorgden dat kerstkaarten niet
verloren gingen. Mede daardoor is men in Engeland goed op de hoogte van dit
soort gelegenheidsdrukwerk. Er verschenen ook publicaties over die verzamelingen en dat stimuleerde uiteraard de publieke belangstelling voor het kerst- en
nieuwjaarsdrukwerk. In een aantal nummers van het destijds toonaangevende
blad op het gebied van de toegepaste kunsten The Studio werden in vijf achtereenvolgende nummers artikelen over Engelse kerstkaarten gepubliceerd. Gezien de
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grote belangstelling voor het thema Christmas Cards zijn de artikelen nog eens
gebundeld en als boek verschenen. De publicaties zijn verlucht met tal van illustraties waarvan sommige in kleur.
Vergelijkt men de Engelse wenskaarten met datgene wat in Nederland verscheen,
dan blijkt dat de Engelse afbeeldingen op die wenskaarten een hoog prentjesgehalte hadden. Landelijke voorstellingen van landlieden die iets komen aanbieden,
vliegende engeltjes, afbeeldingen van meisjes en vrouwen in lange gewaden omgeven door bloemenkransen gesitueerd in een natuurlijke omgeving. Kortom, Victoriaanse maar ook wel Jugendstil-achtige taferelen, die qua stijl doen denken aan de
zoetige Rie Kramerplaatjes uit de jaren twintig en dertig. De teksten bij de plaatjes
zijn meestal summier: Seasons Greetings met een jaartal of Best Wishes.
George Buday publiceerde in de jaren zestig van de vorige eeuw een interessant
boek over de geschiedenis van Engelse kerstkaarten. Zijn boek is voorzien van
honderden illustraties van Engelse kerst- en nieuwjaarswensen. Volgens de auteur
werd in de tweede helft van de negentiende eeuw de kerstkaart ook voor de gewone
man een zeer populaire uitingsvorm. Kerstkaarten waren een soort volkskunst
geworden, een kunstvorm die nauw samenhangt met de industrialisatie die toen in
Engeland volop aan de gang was.
De kaarten voor Kerstmis werden massaal gedrukt en veel drukkerijen proﬁteerden van het volkse gebruik. Er circuleerden een grote variëteit aan kerstkaarten
hetgeen volgens Buday ook verzamelaars aantrok. Zij wilden weten welke kaarten door welke drukkerijen waren gemaakt. Jonathan King was een bekend en
zeer groot kerstkaartenverzamelaar in het Verenigd Koninkrijk. In 1890 bezat hij
163.000 verschillende kaarten, gemaakt tussen 1862 en 1895. Zijn verzamelwoede
kende geen grenzen. Om er zeker van te zijn dat hij alle kerstkaarten van bepaalde
drukkerijen bezat, kocht hij zelfs de drukkerijen op. Helaas werd een belangrijk
deel van zijn verzameling in 1910 door brand verwoest. Gelukkig waren er inmiddels diverse verzamelaars, waaronder het Engelse koningshuis, in het bijzonder
Queen Mary, die een enorme collectie hadden aangelegd zodat ondanks de brand
van de Collectie King geen unica verloren zijn gegaan.

Nederlandse graﬁek voor de kerst- en nieuwjaarsviering in de
twintigste eeuw
Aan het eind van de negentiende eeuw werd ook in Nederland het verzenden
van beste wensen geïntroduceerd als mogelijkheid om familie en vrienden een
nieuwjaarsgroet te brengen. In Amsterdam adverteerde in 1885 de drukkerij van de
gebroeders Koster per afﬁche de mogelijkheid om geïllustreerde nieuwjaarsbriefkaarten te drukken. Op de afﬁche staat centraal een vrouw met briefkaarten in de
hand. Op de achtergrond zit aan lange tafels een aantal mensen die kaarten schrijven (afbeelding 6, collectie Universiteitsbibliotheek Amsterdam).
Maar het zenden van kerst- en nieuwjaarswensen kwam bij ons niet echt van de
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grond. Pas in de jaren dertig van de twintigste eeuw begon ook de commercie zich
te interesseren voor het zenden van kerst- en nieuwjaarskaarten, om de aandacht te
vestigen op nieuw producten en dienstverlenende activiteiten. Daarbij werden niet
zelden kunstenaars en illustratoren ingeschakeld om een goed graﬁsch product te
maken. Bij de ﬁrma Boosten en Stols in Maastricht, drukkers en uitgevers, werden
in de jaren dertig kerst- en nieuwjaarswensen gedrukt die waren geïllustreerd door
de veelbelovende Engels graﬁcus John Buckland Wright. De uitgeverij liet de kaarten op mooi papier drukken, zodat een aantrekkelijk graﬁsch product kon worden
rondgezonden. Maar behalve als kerst- en nieuwjaarswens fungeerden de kaartjes
van Stols ook als reclame voor zijn gedrukte kerstkaarten en de door Stols uitgegeven, biblioﬁele Halcyon Press (afbeelding 7).
Naar het voorbeeld van de bovengenoemde uitgeverij begon in 1934 ook de N.V.
Houtindustrie Picus in Eindhoven aan zijn relaties nieuwjaarswensen te verzenden met een illustratie van Buckland Wright. Dat was geen toeval: de directeur
van Picus, ir. Asselbergs, was boek- en graﬁekverzamelaar en bevriend met A.A.M.
Stols. De houtﬁrma heeft vanaf 1934, in zes opeenvolgende jaren een nieuwjaarswens laten maken door de toen al zeer bekend geworden Engelse illustrator. In
1940 heeft Picus een mapje uitgegeven met negen houtsneden die Buckland Wright
voor het bedrijf had gemaakt (Picus, 1940). De fabriek was de eerste die gedurende
een reeks van jaren bijzondere nieuwjaarskaarten met een illustratie van
een graﬁcus van naam aan haar relaties
heeft gezonden.
Het was een initiatief dat, zover is na te
gaan, nooit meer door een ander commercieel bedrijf is voortgezet (afbeelding 8a, 8b). Mogelijk heeft dat laatste
te maken met het feit dat de combinatie
van wenskaart en reclameboodschap
nogal omstreden was en men van
mening was dat het kerstfeest, een
christelijk feest, niet met commercie
moest worden verbonden. Bovendien
liet de invloedrijke auteur en ex-librisverzamelaar Johan Schwencke, oprichter van de nek (Nederlandse Ex-libris
Kring), zich in de jaren dertig en veertig
nogal laatdunkend uit over wat hij
noemde het ‘eindejaarsgelegenheidsdrukwerk’ . Volgens hem waren wensAfbeelding 7
kaarten niet anders dan een variant op
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de visitekaartjes. Hij betitelde dat als een inferieur graﬁsch product omdat het, in
tegenstelling tot de ex-libriskunst, geen raakvlakken meer had met de boekdrukkunst (Schwencke, 1951). Waarschijnlijk hebben Schwencke’s uitspraken ertoe bijgedragen dat kerst- en nieuwjaarswensen niet verzameld werden.
Eind jaren dertig begonnen diverse Nederlandse graﬁsche kunstenaars door henzelf geïllustreerde en vaak van een tekst voorziene kerst- en nieuwjaarswensen te
verzenden naar vrienden en kennissen Sommigen kregen de opdracht een kersten/of nieuwjaarskaart voor een particulier te illustreren. Bewaard gebleven zijn
wenskaarten uit de jaren dertig geïllustreerd door bekende kunstenaars onder
wie H. Levigne, W.J. Rozendaal, Nico Bulder, Dirk van Gelder, E. Reitsma-Valença,
Fokko Mees en J.F. Doeve. Interessant was het initiatief van de Wereldbibliotheek
Vereniging om jaarlijks ter gelegenheid van de feestdagen een klein boekwerkje
voor de leden te laten drukken met een tekst die te maken had met het kerstfeest
en/of het nieuwe jaar. De boekjes waren vaak ook geïllustreerd.
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het zenden van kerst- en nieuwjaarskaarten
nieuwe impulsen. Betere en snellere druktechnieken maakten dat bedrijven steeds
meer beste wensen gebruikten als een vorm van public relations. In de jaren vijftig
schakelden privé-personen steeds vaker graﬁsche kunstenaars in. Voor sommigen
was dat een welkome ﬁnanciële aanvulling. Kunstenaars die bekendheid kregen
om hun bijzondere en fraaie ‘beste wensen’ waren onder andere: Willem Sandberg,

Afbeelding 8a

Afbeelding 8b

graﬁcus en directeur van het Stedelijk Museum, M.E. Escher, Jan Battermann, Jean
Paul Vroom en Pam G. Rueter. Deze lijst van namen is uiteraard niet uitputtend,
maar het geeft wel een beeld van een ontwikkeling waarbij ook voor het drukwerk
in kleine oplagen en voor persoonlijk gebruik in toenemende mate kunstenaars
werden ingeschakeld.
Volgens Schwencke is kenmerkend voor de Nederlandse gelegenheidsgraﬁek, zoals
hij de wenskaarten aanduidt, de soberheid en ingetogenheid van zowel de teksten
als de illustraties. Tot in de jaren vijftig domineerden religieuze afbeeldingen,
en de teksten refereerden vaak aan een bijbelse spreuk of een psalm. Daarna is er
duidelijk sprake van een afname van dat soort teksten en stapt men over naar meer
wereldlijke thema’s. De ingetogenheid zoals de wens voor vrede, voor voorspoed,
de hoop op betere tijden, voor een goede gezondheid, etc. overheerst nog steeds de
teksten op wenskaarten. Politieke spotprenten of toespelingen op politieke voorvallen, zoals in Engeland gebruikelijk, zijn hier zeldzaam.

Tot slot
Nederland kent, evenals de ons omringende landen, een lange traditie van wenskaarten in velerlei vormen. Opmerkelijk is evenwel dat er bij ons geen verzamelingen zijn aangelegd van deze vorm van gelegenheidsgraﬁek. Geen enkel museum
of instituut heeft de moeite genomen om van dit interessante graﬁsch product een
verzameling aan te leggen. Een overzicht van wat er op dit terrein in Nederland is
gemaakt bestaat niet. Het is van belang dat deze lacune alsnog wordt gevuld. Wellicht kan dit artikel daartoe een aanzet geven. Te hopen is dat een instelling alsnog
probeert een voor ons land representatief overzicht samen te stellen.
Karel J. Nijkerk
Noten
1. De aanduiding gelegenheidsgraﬁek, soms ook wel aangeduid als klein-graﬁek, heeft betrekking
op een zeer omvangrijke categorie van gedrukte berichten zoals huwelijks- en geboorteaankondigingen, overlijdens- en afscheidsberichten, gedrukte uitnodigingen voor manifestaties zoals (openingen van) tentoonstellingen, etc.
2. De prent staat afgebeeld op pag. 25 van de publicatie van De Meyere. Op pag. 24 staat een uitgebreide beschrijving van de inhoud van de tekst op de prent.
3. Niet alle houtsneden uit het mapje zijn voor nieuwjaarskaarten gebruikt. Het mapje is gedrukt in
400 exemplaren. Ook de losse houtsneden uit het mapje zijn zeer gewild bij graﬁekverzamelaars.
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