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Op de afgelopen jaarlijkse algemene contribuantenvergadering heeft zich
een bestuurswisseling voorgedaan: Bubb Kuyper nam na 7 jaar voorzitter
schap afscheid, zijn plek is ingenomen door Roosje Keijser. Zij laat een
gat op de penningenpost achter, dat reeds op dezelfde vergadering is
ingevuld door Hans Dessens.

Vertrek Bubb Kuyper als voorzitter

issn 1382-1962
januari 2014

Met het vertrek van Bubb nemen we afscheid van een echte netwerker, en
een levensgenieter pur sang. In het najaar van 2005 is Bubb toegetreden
tot het bestuur van Stichting Drukwerk in de Marge. Hij had wat ruimte in
zijn immer drukke agenda door het uittreden als eigenaar en naamgever
van Veilinghuis Bubb Kuyper te Haarlem. Reeds in de nieuwsbrief van
april 2006 wordt hij aangekondigd als opvolger van Jan Keijser als voorzit
ter van de club. In datzelfde jaar wordt ook de nieuwe website gelanceerd,
die na enkele vernieuwingen zal uitgroeien tot het succesvolle en vrucht
bare drukkersplatform dat het nu is.
Het voorzitterschap van Bubb heeft zich onder andere gekenmerkt
door het aanhalen of bestendigen van de banden met clubs als de Stich
ting Laurens Janszoon Coster, Stichting Handboekbinden, de Stichting
Lettergieten en het Museum voor het Boek/Meermanno Westreenianum.
Een uitverkiezing bij de tweejaarlijkse editie van Mooi Marginaal is ook
voor veel aangesloten drukkers een belangrijke erkenning voor hun druk
kerskwaliteiten.
De samenwerking met de Stichting Handboekbinden resulteert al
jaren in de jaarlijkse BoekKunstBeurs in de Pieterskerk in Leiden. Steeds
wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden deze beurs bij een breed
publiek onder de aandacht te brengen, en de samenwerking met de
binders meer kracht bij te zetten. Sinds drie jaar wordt er een speciale
beursuitgave gemaakt in samenwerking met de boekbinders, die aan alle
bezoekers van de beurs wordt uitgereikt.
Ondanks het feit dat de grafische sector zwaar onder vuur ligt, en ons
ledenaantal iets is teruggelopen het afgelopen decennium, is het ama
teurdrukken toch nog altijd populair. In 2010 werd bij Museum voor het
Boek/Meermanno Westreenianum in Den Haag een
grote expositie gewijd aan ‘100 jaar private press in
Nederland’. De goedbezochte tentoonstelling werd
begeleid door een prachtige en kapitale boekuitgave,
die aan alle contribuanten van Drukwerk in de Marge
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cadeau werd gedaan. Dit royale gebaar was ook op het conto van Bubb
te schrijven. Net zoals de dvd die de contribuanten twee jaar eerder toe
gestuurd kregen, met Frans de Jong in de hoofdrol. Dat Bubb niet bang
is voor een grotere uitgave bleek ook in 2009, toen de stichting de Kabaornamenten van Bram de Does aankocht.
Bij de bestuurswisseling op zondag 3 november jl. gaf Bubb aan dat
hij het voorzitterschap met ongelofelijk veel plezier te midden van een
bestendig en coöperatief bestuur heeft vervuld. Datzelfde bestuur is hem
zeer erkentelijk voor zijn bestuurlijke inzet de afgelopen acht jaar, waar
van zeven als voorzitter. De bestuursvergaderingen waren een feest, niet in
de laatste plaats door de culinaire kwaliteiten van Bubb. Wij wensen hem
veel vrije tijd toe, die naar wij hopen voor een (belangrijk) deel aan druk
ken gewijd zal worden.
Het bestuur

Woordje van de nieuwe voorzitter
Op de afgelopen BoekKunstBeurs heb ik de voorzittershamer van Bubb
overgenomen. Dat vult mij met trots. Het is een eer een man op te volgen
die zo zijn sporen heeft verdiend in het boeken- en drukkersvak. Bubb
laat een sterke en financieel gezonde stichting achter. Trots ook omdat ik
in de voetsporen van mijn vader Jan Keijser treed. Al op jonge leeftijd was
de geur van lood even prominent aanwezig in mijn leven als die van mest,
haardvuur en boeken. Toen ik in Utrecht na mijn studententijd wat meer
rust had, vroeg ik mijn vader of hij niet nog een klein persje had staan.
Dat werd een Diamant trapdegel, afkomstig van het Zoologisch Museum
tegenover Artis. Wat later werd de degel vervangen door een pittige Van
dercook sp 20 testpers. Een heerlijke machine, waar ik steeds betere vrien
den mee aan het worden ben.
De eerste jaren in het bestuur (sinds 2009) bleek meteen wat een
kundige en inspirerende mensen er bij de stichting betrokken zijn. De
huidige bestuurssamenstelling geeft enorm vertrouwen in een vruchtbare
toekomst. Want we moeten aan de slag!
In 2015 zal de stichting haar 40-jarig bestaan vieren. En dat willen we
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op de afgelopen bestuursvergadering
is al een ad hoc jubileumcommissie samengesteld, bestaande uit Peter
Duijff, Kees Thomassen, Cécile van Voorst Vader-Meyer en Dick Wessels.
De komende maanden zal duidelijk moeten worden wat de plannen zijn,
en hoe die uitgevoerd zullen worden.
De afgelopen jaren lijkt het amateurdrukken een revival door te

maken, vooral bij jonge grafische ontwerpers. Een deel daarvan sluit zich
aan bij onze stichting. De bezoekersaantallen van de beurs in Leiden zit
ten stevig in de lift, evenals die van onze website. Het is natuurlijk de vraag
hoe lang deze tendens zich doorzet, zeker is dat wij hier nog veel actiever
op in kunnen spelen. Kennis behouden en verspreiden, mensen enthou
siasmeren en genieten van het drukken en alles wat daar bij hoort. En
daar heb ik ontzettende zin in.
Roosje Keijser

Nieuwe penningmeester
De nieuwe penningmeester Hans Dessens heeft zich op de algemene
contribuantenvergadering al even kort voorgesteld.
Zijn drukkerscarrière is in 1980 als hobby begonnen met een zelfge
maakte zeefdruktafel en een stencilmachine, die een paar jaar later is
vervangen door een A4 offsetpers. In 1985 is hij samen met Frank Turen
hout drukkerij Mostert begonnen. Zijn parttime automatiseringsbaan
bij de Leidse Universiteit heeft hij in 1999 beëindigd en is fulltime in de
drukkerij gaan werken. Beschikte de drukkerij aanvankelijk alleen over
offsetpersen, in de loop der jaren is dit uitgebreid met een Heidelberger
degelautomaat, een Mercedes stopcilinderpers, een zestal bokken, een
Intertype regelzetmachine en onlangs een Victoria degel. Momenteel doet
Hans alleen nog de drukwerkvoorbereiding en de lay-out. Daarnaast ver
zorgt hij de financiële administratie van de drukkerij.
Met Hans hebben we weer een echte penningmeester in onze gele
deren, die strak op de bonnetjes is (verantwoording!) en zich nu al een
kritisch en meedenkend bestuurslid heeft getoond.
Het bestuur

Bij het omslag (en de koppermaandagprent)
Drukken voor de hele club
Zoals bekend en ook door velen zeer gewaardeerd worden de omslagen
van de Nieuwsbrieven vervaardigd door contribuanten van de Drukwerk
in de Marge. Dat is vaak een niet geringe klus, want één Nieuwsbrief van
kaftje voorzien betekent drukken in een oplage van 600 stuks. Toch is
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het een leuke klus. Deze keer uitgevoerd door Frank Turenhout en Hans
Dessens van Drukkerij Mostert uit Leiden. In de drukkerij staat naast de
‘broodpers’ (een Heidelberg Speedmaster) ook een Heidelberg degel, een
Mercedes cilinderpers en sinds kort de oude Victoria degel van Ernst Bois
sevain. Frank heeft zich bij het omslag van deze nieuwsbrief laten leiden
door het begin van het nieuwe jaar. De basis voor de uitklapper is gemaakt
op de Speedmaster, een duik in de clichécollectie maakte de reis door de
seizoenen af. De clichés en de tekst zijn met de Mercedes gedrukt.
Een andere drukklus voor heel Druk
werk in de Marge is het vervaardigen
van de koppermaandagprent. Deze
keer grasduinden Carolien ten Oever
en Silvia Zwaaneveldt in de rijke
clichécollectie van Hans Rombouts.
Om uiteindelijk geen gebruik te
maken van de clichés,
maar om in de pret
tige omgeving en het
gezelschap van Joke van
der Putte tot het idee voor de prent te komen. Met grappige
dierenclichés en via dichters als Paul van Ostayen en Drs. P ver
zeilden we in sprookjes. Om uiteindelijk te eindigen met een nieuwe vorm
van sprookjes, namelijk in 140 of minder tekens. Superkort en toch het
hele verhaal. We kozen de Bremer stadsmuzikanten en de rode schoen
tjes, hadden overleg met Thijs Weststrate over de vorm, tekenden en
knipten de prenten en omdat het z’n grote klus is, kwamen we ook terecht
bij de twee mannen van Drukkerij Mostert. Het leverde, net als
het omslag, een hybride druk
op: offset en boekdruk. Hans
hielp ons met het digitale voor
werk en Frank drukte de basis
op de Speedmaster. Daarna
sprongen we nog een dag met
z’n vieren rond de Mercedes voor
de geboekdrukte finishing touch. Met
veel plezier geven we hierbij een kijkje
in de ontwerpen… en het uiteindelijke
resultaat wordt met deze Nieuwsbrief
meegestuurd.

Voor de komende Nieuwsbriefomslagen willen we graag ruimte maken
voor nieuwe enthousiaste drukkers. De Nieuwsbrief verschijnt elke drie
maanden; de eerstvolgende Nieuwsbrief begin april, de zomer-Nieuws
brief begin juli en de najaars-Nieuwsbrief in oktober. Als het je een leuk
idee lijkt om een omslag te maken, neem dan contact op met de redactie
van de Nieuwsbrief via nieuwsbrief@drukwerkindemarge.org. Als je op
ziet tegen het werk en de grote oplage, bedenk dan dat wij altijd kunnen
helpen en iemand achter de hand hebben die je kan assisteren bij het
maken van een omslag.
Silvia Zwaaneveldt

Houten letters te koop van 2 tot 80 cicero
In september overleed Ernst Boissevain van Pers nr. 14 uit Leiden. In zijn
goed uitgeruste werkplaats lag ongeveer een kubieke meter aan houten
letter. In de afgelopen weken zijn door enkele leden van Drukwerk in de
Marge de letters op maat gesorteerd en zo mogelijk in alfabetten bij elkaar
gebracht. Er zijn foto’s gemaakt en de letter is in dozen verpakt. Dit alles
met het doel contribuanten van Drukwerk in de Marge de gelegenheid te
geven dit unieke lettermateriaal aan te schaffen voor een reële prijs.
Op de website staat een pdf met het overzicht van de beschikbare
letters (www.drukwerkindemarge.org/biljetletter). De gesorteerde partijen
worden alleen per doos verkocht. In het overzicht op de website vindt u
de maat van de letter, de hoeveelheid en als we dat genoteerd hebben ook
welke letters er in de alfabetten zitten. (Ondanks de betrachte zorgvuldig
heid bij het inventariseren, kan het voorkomen dat er een nog niet opge
merkte fout in de beschrijving zit.)

5

6

Hoe gaat de aanschaf in zijn werk?
Als u interesse heeft in een doos kunt u op dezelfde pagina op onze site
een formulier invullen.
Wij hebben een inschatting gemaakt hoeveel een doos moet kosten;
daarin hebben we de volledigheid van het alfabet en de kwaliteit van de
letter mee laten spreken. U kunt via het formulier een bod voor dit bedrag
uitbrengen, dan wel voor een lager bedrag. Biedingen onder de helft van
de geschatte prijs worden niet in overweging genomen. Het doen van een
hoger bod dan aangegeven is niet mogelijk.
De inschrijving voor de houten letter staat open voor iedereen die con
tribuant is (of wordt) van Drukwerk in de Marge. De inschrijftermijn loopt
vanaf 11 januari tot 26 januari 2014. Daarna worden de inschrijvingen ver
deeld. Het kan zijn dat u niet de enige bent die ingeschreven heeft op een
doos. In zo’n geval wijst loting de nieuwe eigenaar aan, lagere biedingen
worden bij loting niet meegenomen.
In de week van 26 januari krijgt u bericht of de inschrijving is toege
wezen en in het weekend van 1 en 2 februari, tussen 11.00 en 14.00 uur,
kunnen de dozen, tegen contante betaling, opgehaald worden in de
Narmstraat 7 te Leiden. We gaan er vanuit dat u bij inschrijving ook een
serieuze afnemer blijkt. De dozen kunnen na overleg en betaling ook
opgestuurd worden, de kosten (en risico’s) daarvan zijn voor de koper.

Wij realiseren ons dat niet alle contribuanten de beschikking hebben over
een computer en internet. Toch nodigen wij iedereen uit om desnoods
met hulp van een bekende, vriend/vriendin of buurman/vrouw in te schrij
ven op dit unieke lettermateriaal via www.drukwerkindemarge.org/biljet
letter. Is ook dat niet mogelijk, neem dan contact op via een briefje naar
onze secretaris Silvia Zwaaneveldt, Gerrit Doustraat 4, 2311 xp Leiden
Voor vragen of opmerkingen houden we ons aanbevolen:
houtenletter@ drukwerkindemarge.org
Het bestuur

Verslag jaarvergadering 2013
Bubb Kuyper opent om 10.04 uur de jaarvergadering van Drukwerk in de
Marge en heet de vele aanwezigen van harte welkom.
De eerste mededeling betreft het bezoekersaantal van de BoekKunstBeurs
gisteren: 900. Dat is een opmerkelijk goede prestatie. Het werk aan de
publiciteit, de komst van Joost Swarte en de samenwerking met de hand
boekbinders slaan aan. De standhouders dragen daar natuurlijk ook hun
steentje aan bij.
Een tweede opmerking gaat over vreugde en verdriet. Anderhalve maand
geleden betreurden wij het overlijden van Ernst Boissevain, Pers no. 14,
Leiden. Over de werkplaats en de spullen van Ernst later in dit verslag. Ver
driet was er ook (al werd dit pas later in de vergadering gemeld) voor het
overlijden van Hans Rombouts in het begin van dit jaar. Ook hij overleed
onverwacht, zat nog vol met plannen, getuige het feit dat hij zich kort voor
zijn dood opgegeven had om een kalenderblad voor de loodkalender te
drukken.
Vreugde is er vanwege het jubileum van boekwinkel Minotaurus en
Nol Sanders wordt in de bloemen gezet.
Silvia Zwaaneveldt heeft als secretaris niets aan te vullen bij het verslag
van de vorige jaarvergadering, gepubliceerd in Nieuwsbrief 143.
Roosje Keijser, penningmeester, geeft aan dat het financieel jaarverslag,
als gepubliceerd in Nieuwsbrief 144, is goedgekeurd door een kas
commissie bestaande uit Hans Dessens en Mart van Duyn. De aanbeve
lingen van de kascommissie om de beurskosten in een apart overzicht te
plaatsen zijn door de penningmeester omarmd. De grootste kostenpost
is de BoekKunstBeurs. Roosje geeft aan dat er ruim €2000 per jaar nodig
is om de beurs te organiseren. Daarnaast kost de Nieuwsbrief jaarlijks
per contribuant €15. Met de overige opbrengsten wordt gespaard voor het
jubileumjaar 2015.
Alex Barbaix krijgt het woord om iets te zeggen over de omslagen van
de Nieuwsbrieven. De Nieuwsbrieven zullen alleen al vanwege de hand
gedrukte omslagen een papieren item blijven in een tijd dat veel stichtin
gen/verenigingen overgaan op digitale versies.
Het afgelopen jaar hebben twee keer drukkers op een laat moment
afgezien van het drukken van een omslag. Hoewel dat weer opgevangen is,
is dat niet de bedoeling.
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Drukkers worden uitgenodigd om een omslag te drukken, oplage 600.
Alex is altijd bereid om mee te denken in de uitvoerbaarheid van de klus.
Carolien ten Oever heeft de loodkalender vanuit Drukwerk in de Marge met
veel plezier gecoördineerd. De presentatie gisteren was een feest. Het was
een leuk en bindend project met veel respons, waarbij bijna alle deelne
mende drukkers hun bijdrage inleverden.
Bubb schakelt door naar het jubileumjaar 2015. Daarvoor zal een beroep
gedaan worden op de drukkers om een breedgedragen ‘letterproef’ te
maken. Er ontstaat een kleine discussie over een smoelenboek, wat
door de een als overbodig wordt gezien en door de ander als een mooi
archiverend jubileumdocument. Er wordt vanuit de aanwezigen een ad
hoc jubileumclubje samengesteld, bestaande uit Kees Thomassen, Dick
Wessels, Peter Duijff en Cecile van Voorst Vader. Het bestuur neemt de
taak op zich om deze club voor het eerst bij elkaar te roepen.
Het bestuur heeft gemeend te moeten helpen bij het ontruimen van de
werkplaats van Ernst Boissevain. Een aantal grote zaken als machines
heeft zijn weg naar een andere plek al gevonden. Over bleef een grote
ongeïnventariseerde hoeveelheid houten letter. Deze voorraad is opge
kocht door Drukwerk in de Marge en zal op een later tijdstip, schoonge
maakt en geordend in polissen, via een eerlijke en open procedure aan de
contribuanten worden aangeboden, waarbij het geïnvesteerde geld weer
terugvloeit in de kas.
Onder groot applaus komt Herma Steur binnen, die overweldigd door
deze aandacht door Bubb de Emile Puettmannprijs (prent-voor-een-jaar
en €100) krijgt uitgereikt. In het juryrapport opgesteld door Ricky Tax
staat dat het werk van Herma, te midden van veel ander moois, altijd
herkenbaar en mooi uitgestald op de BoekKunstBeurs te vinden is.
Herma is dankbaar en zal de prent komend jaar een plaatsje geven op een
van haar volle muren. En straks gaan winkelen bij haar collega drukkers.
Voor de rondvraag geeft Bubb aan dat hij het voorzitterschap dat hij
met ongelofelijk veel plezier te midden van een bestendig en coöpera
tief bestuur heeft vervuld, bij dezen overdraagt aan Roosje Keijser. Het
bestuur kan dan onder leiding van de eerste vrouwelijke voorzitter de
plannen gaan smeden voor het jubileumjaar.
Deze verschuiving heeft tot gevolg dat er een vacature komt voor de
plek van penningmeester. Die plek gaat gevuld worden door Hans Des
sens van Drukkerij Mostert uit Leiden. Er volgt een stoelendans.

Roosje bedankt Bubb hartelijk voor de zeven/acht jaar dat Bubb zich
met liefde van zijn taak heeft gekweten. Hij bracht zijn enorme netwerk
mee, waardoor Drukwerk in de Marge mee kon liften op een aantal Haar
lemse initiatieven als de Laurens Janszoon Costerprijs en Mooi Margi
naal. Roosje overhandigt Bubb als eerste een plaatje dat de overdracht
van het voorzitterschap mooi illustreert: een Michelinmannetje op een
motorfiets (Bubb werd door de antiquaren zo genoemd en Roosje is een
hartstochtelijk motorrijder), en daarna een door Alex gedrukte bon voor
een avond opera, met de suggestie die de komende maand in de Munt in
Brussel te besteden.
Rondvraag
Tjitze Mast, een van de twee actievelingen op het gebied van techniek en
reparatie van persen etc., heeft een apparaat ontwikkeld om letters af
te frezen naar Franse of Engelse hoogte. Er zal worden onderzocht of er
behoefte is om dit apparaat verder te ontwikkelen.
Nol Sanders bedankt voor de bloemen die hij eerder tijdens de verga
dering kreeg en wil zeggen dat het niet alleen vreugde is in Minotaurus.
De boekwinkel gaat slecht. De stichting staat financieel negatief. Hij heeft
het al die jaren met veel plezier gedaan en er nooit iets aan verdiend. Nu is
hij (inmiddels 77) op een punt gekomen dat hij nadenkt: hoe kom ik op de
meest voordelige wijze van de winkel af. Suggesties zijn van harte welkom.
Rob Over de Linden heeft foto’s gemaakt van de BoekKunstBeurs, die
op de site verschijnen.
Herma Steur maakt van de gelegenheid gebruik om haar blijdschap
te tonen: ‘Het was geheel onverwacht en met een mooie bijwerking; het
maakt me jonger!’
Op verzoek vertelt Hans Dessens in het kort iets over zijn kwaliteiten
als penningmeester. Hij was lid van de commissie die de kascontrole
DidM gedaan heeft en is binnen Drukkerij Mostert verantwoordelijk voor
de financiële administratie. Hij kondigt aan van bonnetjes te houden en
zal een strenge doch rechtvaardige penningmeester zijn.

Om tien voor elf sluit Roosje de vergadering en wenst ieder een fijne
beursdag toe.
Silvia Zwaaneveldt
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Oproepen en mededelingen
Drukmaterialen gezocht?
Waar koopt u uw drukmaterialen zoals inkt en schoonmaakmiddelen?
Gebruikt u al jaren dat ene blikje inkt en maakt u uw pers schoon met
wasbenzine? Koopt u bij de drukker in de buurt uw spullen? Of gaat u naar
de officiële leverancier?
Het Bestuur wil graag weten waar de margedrukkers hun materialen
kopen. Reden voor deze interesse is dat het Bestuur overweegt om druk
materialen met korting aan de contribuanten te leveren. Alvorens dit
verder gestalte te geven, willen we eerst weten òf en voor welke producten
belangstelling bestaat.
Daarom aan alle margedrukkers het verzoek om een antwoord te geven
op onderstaande vragen:
33 welke producten gebruikt u (en in welke hoeveelheden)?
33 hoe komt u aan deze producten?
33 zou er bij u belangstelling bestaan om deze producten via de Stichting
met korting te kopen? Als u hier geen belangstelling voor heeft, willen we
dat uiteraard ook graag weten.
U kunt reageren via het e-mailadres hans@drukwerkindemarge.org of per
brief via het Secretariaat (Gerrit Doustraat 4, 2311 xp Leiden). Afhankelijk
van de reacties gaan we dit plan al of niet verder uitwerken.
Hans Dessens, bestuurslid

‘Zie de drukkersrollen rollen’ — Een project van de Typografentafel
en het Grafisch Centrum Groningen
Aan alle drukkers-in-de-marge in de eu
Wie kent Werkman niet? Wie kent niet zijn kleurrijke bladen als Compositie met letters e gemaakt op de handpers, met drukkersinkt, stempel en rol
of Vrouweneiland 5 en de Chassidische Legenden? Wie raakte niet betoverd
door de Next Call uitgaven en las niet zijn inspirerende brieven?
Op 10 april 2015 wordt de zeventigste sterfdag van Hendrik Nicolaas
Werkman herdacht. Vanaf die dag komen bezoekers van het Groninger
Museum hem tegen als burger van zijn Stad, als journalist, als drukker, als
romanticus en als expressionistisch kunstenaar. Naast andere tentoon

stellingen verschijnt er een nieuw boek, een nieuwe documentaire film
wordt voorbereid, de opera Ontstaan in grote nood wordt waarschijnlijk
hernomen.
Een rijk programma zal laten zien dat Werkmans oeuvre nog steeds
van grote betekenis is.
Ondergetekenden willen bijdragen aan de activiteiten rond dit bijzondere
jaar. De Typografentafel organiseert samen met het Grafisch Centrum
Groningen een drukproject voor drukkers-in-de-marge. Als uitgangspunt
worden teksten die Werkman schreef genomen, het aantal deelnemers
kan de vijftig niet overschrijden, deelnemers bedrukken drie pagina’s van
een dubbelgevouwen plano in zeventig exemplaren. De plano’s zullen
worden ingebonden tot een boek. Iedere deelnemer ontvangt een exem
plaar bij de presentatie in 2015.
Op een later moment, in februari waarschijnlijk, ontvangen de deelne
mers de exacte gegevens betreffende het project, ook uitgezet in de tijd.
We verwachten een grote belangstelling om aan dit bijzondere project
deel te nemen. In volgorde van binnenkomst zal de mogelijkheid tot
deelname worden bepaald. U ontvangt bericht of u al dan niet kunt deel
nemen.
U kunt zich aanmelden: werkmangrafischcentrum@gmail.com uiter
lijk 31 januari 2014.
Elze ter Harkel, Hans Horn, Piet Niemeijer, Jikke van der Spek, Anneke de Vries
Stad Groningen, koppermaandag 2014

Drukkerswerkplaats Gouda
De Drukkerswerkplaats in de Gouda krijgt begin 2014 een schitterende
werkplek in de nieuwe lokatie van de bibliotheek in het centrum van
Gouda.
Wie in Gouda of omgeving woont en belangstelling heeft om (weer)
vertrouwd te raken met typografie en boekdruk, als aanzet om ook zelf
standig te gaan zetten en drukken, is van harte welkom.
Voor meer informatie kan je kontakt opnemen met Peter Hendriks:
hendriksp@planet.nl of 0182-529355.

11

12

Boek over de Columbian drukpers in de maak
Een nieuw boek over de Columbian drukpers, zijn uitvinder, alsook een
internationale index van Columbian persen zal dit jaar — de 200ste ver
jaardag van de pers — door Bob Oldham en Patrick Goossens gepubliceerd
worden.
Een biografie van George Clymer, nieuwe infor
matie over de ontwikkeling van de Columbian en een
rapport over de speurtocht naar de nog bestaande
persen zullen in deze uitgave opgenomen worden.
Ook zal een lijst met de persen die nog bekend zijn
en een reprint van Clymer’s ‘Testimonials’ — toen hij
de pers in 1818 in Groot Britannië introduceerde —
deel uitmaken van het boek.
Het boek wordt met de hand gedrukt op Zerkallpapier op de Clymer Columbian nummer 375 van
Patrick Goossens, de tekst zal worden gezet in Mono
type Baskerville.
De initiatiefnemers zoeken financiële ondersteuning voor hun project.
Bijdragen kunnen worden gegeven via www.indiegogo.com/projects/anew-book-about-the-columbian-press
Alle hulp bij de publicatie van dit boek over een van de meest belang
rijke ontwikkelingen in de geschiedenis van het drukken is welkom.
Thomas Gravemaker

Boek zoekt vrouw, man, instelling en bedrijf
Het museum vraagt ook dit jaar uw steun
De afgelopen jaren hebben velen van u museum Meermanno gesteund
door een boek uit de collectie te adopteren. Ondanks het feit dat het goed
gaat met het museum, heeft de korting van 25% op het subsidie per 1 janu
ari 2013 een grote impact. Meer dan ooit is het belangrijk dat de zorg voor
de collectie wordt ondersteund. Daarom vragen wij nogmaals uw steun.
Wij zetten de actie ‘Boek zoekt vrouw’ voort en vragen u of u weer een boek
wilt adopteren.
Fonds Boekengeluk
De opbrengst van de actie wordt gestort in een fonds dat ‘Boekengeluk’
heet. Hieruit zullen diverse conserverings- en restauratieprojecten worden
gefinancierd. Zo werd dit jaar een unieke incunabel, Dat Liden ende die

Passie ons Heren Jesu Christie uit 1497 ingrijpend gerestaureerd. Daarnaast
worden er dit jaar enige boeken uit de Oude Collectie gerestaureerd en
worden er boekendozen op maat gemaakt voor boeken uit de collecties
Van Royen en Radermacher Schorer.
Tot slot wordt dit jaar een begin gemaakt met de conservering en ber
ging van het archief van Helmut Salden (1910–1996). Salden was een van
de meest belangrijke vormgevers van het naoorlogse boek in Nederland.
Met name zijn ontwerpen zijn in de loop van de tijd kwetsbaar geworden.
Behalve verschillende conserveringswerkzaamheden worden goede digi
tale afbeeldingen gemaakt. Om een goed inzicht te krijgen in de omvang
van het project wordt gestart met een pilot van een klein maar spraak
makend onderdeel: de omslagen voor de Russische Bibliotheek van Van
Oorschot.
Fiscale aspecten
Omdat Museum Meermanno de anbi-status heeft, zijn donaties aftrek
baar voor de belasting. Indien er sprake is van een tegenprestatie aan
bedrijven, wordt btw in rekening gebracht. Voor nadere informatie hier
omtrent gelieve contact op te nemen met de directeur Maartje de Haan:
dehaan@meermanno.nl.
Wilt u (weer) meedoen dit jaar? Dan kunt u via www.meermanno.nl
onder ‘Steun Meermanno!’ en de optie ‘Boek zoekt vrouw’ een boek adop
teren. Voor meer informatie kunt u mailen naar boekzoekt@meermanno.
nl of bellen met Aafke Boerma en Leonie Wingen, tel. 070 3462700.

Op bezoek bij Jan Rijsterborgh
Op een vroege woensdagavond stappen we de wereld van Jan Rijsterborgh
binnen. Die is vol van kunst, muziekinstrumenten, beelden, boeken,
gereedschappen, hout, foto’s, Sinterklazen, prenten etc. In de tuin kijkt
een drie meter hoge houten giraf over de schutting de tuin van de bozige
buurman in.
In het Haarlems dagblad van 28 maart 2013 vinden we dit artikel:
Giraf bindt strijd aan met de buren
haarlem — Een giraf van bijna vier meter hoog heeft Jan Rijsterborgh
sinds kort in zijn tuin staan. Het houten dier kijkt uitdagend over
de schutting naar de buurman. Met reden. Achter het zelfgemaakte
gevaarte gaat een al 33 jaar voort sluimerende burenergernis schuil.
Een burenruzie mag je het niet noemen, bezweert Rijsterborgh.
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‘Het is geen persoonlijke vete, de giraf is een grap.’ Hij heeft weinig
goede woorden over voor zijn buurman aan de Koninginneweg.
Maar het gaat vooral om de boom in diens tuin, een esdoorn, ook
wel ‘bospest’ genoemd, om maar aan te geven dat de boom veel over
last veroorzaakt in zijn tuin. Buurman Sierksma heeft de gemeente
ingeschakeld om actie te ondernemen tegen de giraf, waarvoor geen
vergunning is aangevraagd.
Die buurman, Sierksma dus, schrijft een blog vol met ‘actueeltjes’ en deelt
zo via internet zijn mening met de wereld:
Enkele minuten na plaatsing van het ding deed de maker een zelfge
drukt vlugschrift in onze brievenbus, getiteld ‘Vrome en Beste Wen
sen’. Jawel, behalve als wetenschapper en beeldhouwer afficheert de
man (Jan) zich eveneens als gerenommeerd drukker met een eigen
pers. Die is officieel het eigendom van hem en de intussen al enkele
decennia van zijn gescheiden echtgenote. D’Eendracht heet het, veel
grappiger krijgt U het niet. Hoewel — de naam van het drukkerijtje is
opgesierd met een eendje… Toch wel grappig. Rijsterborgh heeft de
allure van een uomo universale, een waarachtig Renaisance mens.
Aldus de buurman.
In de keuken op het plekje met het
meeste daglicht staat een opengeslagen
boek met afbeeldingen van de fresco’s
van Michelangelo. Om de nietigheid
van de mens te demonstreren zoekt
Jan in de stapels rondom het boek naar
de National Geographic waarin de res
tauratie van het project te volgen is. De
restaurateur past vier keer in de afbeel
ding van de mens die Michelangelo
op de muur heeft gezet. Met druiven
en stroopwafels proberen we Jan te
verleiden om iets te vertellen over zijn
bestaan als margedrukker. Dat is nog
niet zo simpel want Jan is veel en mar
gedrukker is slechts een deel van zijn
veelzijdigheid. Hij is namelijk ook nog
beeldhouwer (hout), fotograaf, expert
op het gebied van Sint Nicolaas.

Jan Rijsterborgh: ‘Tijdens de grote Sint Nicolaas-tentoonstelling in
Utrecht in 2009 hielden vijf deskundige sprekers voordrachten over
de heilige en zijn feest. Eugenie Boer, samenstelster van de expositie,
vat bondig en levendig de zeventien eeuwen geschiedenis van Nicolaas
samen. Het is interessant om te zien hoe juist wij, Nederlanders, het
karakter van het feest sterk veranderden en hem voorgoed in ons hart slo
ten. Willem Koops gaat in op de (sterk veranderende) rol van Sint Nicolaas
als opvoeder en stelt enkele stevige vragen bij onze viering van het feest.
Herman Pleij zoekt naar de ontwikkeling van het feest en van het mid
deleeuwse volksvermaak in het algemeen. John Helsloot onderwerpt de
ontwikkeling en rol van Zwarte Piet aan een stevig onderzoek. Henk van
Benthem gaat kort in op de ontwikkeling van de sinterklaasliederen. In
kort bestek vindt de lezer hier veel interessante, verrassende informatie en
stof tot nader overweging. Met enkele afbeeldingen in kleur en noten en
literatuuropgaven per artikel.’
Voor de goede orde: Jan, lid van het Sint Nicolaas Genootschap, heeft niet
zoveel op met het tegenwoordige Nederlandse sinterklaasfeest. De com
mercie, de platte lol — het is hem allemaal te ver afgedreven van de kern
van de verering van Sint-Nicolaas.
Nee, dan Bari. Nergens wordt Sint Nicolaas hartstochtelijker aanbeden
dan in Bari. Als de bisschoppen de uit zijn botten gevloeide olie met een
pipet opzuigen, een ambacht dat ze al in 1087 uitoefenden, reageert de
massa extatisch. Hij was er eenmaal bij en voelde het gewicht van eeuwen
op zich drukken. Jan bezocht de Italiaanse kustplaats in 1987, negen eeu
wen nadat het gebeente van Sint Nicolaas daar was aangekomen. Tot die
tijd lagen zijn resten in het Turkse Myra, maar de muzelmannen die in
1087 over Turkije regeerden hadden niet zoveel behoefte aan een katho
lieke bedevaartplaats op hun grondgebied — vandaar dat het Nicolaas’
aanhangers veilig leek diens beenderen naar onbedreigde katholieke
grond te verplaatsen.
Jan ervoer het driedaagse feest in 1987 als diep-religieus. ‘De mensen
kwamen met bussen vol uit alle windstreken. Met vaandels en sjerpen,
allemaal in hun mooiste kleren.’ Van een carnavaleske sfeer was geen
sprake, zegt de Haarlemmer. ‘In alles proefde je de liefde voor Sint Nico
laas. Dan zie je wat geloven is.’
Rijsterborg maakte namens het Genootschap een expositie over de
legende waarin Sinterklaas drie jongetjes weer tot leven wekt, nadat een
slager ze heeft geslacht en tot worst verwerkt. Voor die expositie kan hij
gebruik maken van zijn eigen collectie Sinterklaas-parafernalia, die van
een enorme omvang schijnt te zijn. Wat het meest bijzondere onderdeel is
van zijn collectie? ‘Ik zeg liever wat het meest dierbare onderdeel is. Dat is
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een klein bronzen icoontje, dat ik in de Sinterklaastijd — waarvoor ik veel
op reis ben — op mijn hart draag. Hij was patroon van de reizigers, hè.’
Jan Rijsterborgh is bouwer van muziekinstrumenten, timmerman en
Japanse prentkenner. Op de eerste etage komen we in een kamer met
opberglades voor grote prenten, een collectie uit Japan van een mees
terdrukker Makoto Ueno (1909–1980). Prachtige prenten (houtsnedes)
die zijn tentoongesteld in Nederland. Jan is er verrukt over. Dit is echte
grafiek. Alle prenten zijn met de hand gedrukt door middel van een baren.
Jan was vaak in Japan (http://janrijsterborgh.waarbenjij.nu/reisverslag).
Tussen alle spullen in de woonkamer staat de Tip Top degel waarop hij
zijn drukwerken heeft gedrukt, niet meteen drukklaar. Jan denkt erover
om de pers en zijn letter weg te doen. Het aandrijven van de trapdegel
wordt Jan te zwaar en de zetbokken staan boven op de tweede etage, ter
wijl zijn knieën protesteren. Tijdens het drukken van zijn min of meer
aangekondigde laatste drukwerk, een kalenderblad voor april, ter ere van
het 30-jarig jubileum van de Stichting lettergieten, besloot hij dat dit zijn
finale drukwerkproductie zou worden.
Op de achterkant van zijn kalenderblad (zie de afbeelding) feliciteert Jan
de lettergieters met hun 30 jarig jubileum. Hij wordt zelf twee en een half
maal zo oud. Daarover schrijft hij:
‘Dat is een bezinningsmoment: een voorlopig piekje in dit bewegelijke,
spannende leven, deze lange ontdekkingsreis, waarin ik het grote geluk

had schoonheid te kunnen delen met talloze anderen, onderweg en thuis,
in lessen en verhalen, in woord en beeld. En samen te (leren) kijken, te
zien. Een rijkbedeeld bestaan.
Decennia geleden begon, tussen grappen en grollen, papier, lood, inkt
en persen in de kelder bij Emile Puettmann, de grens-loze reis van het spel
met letters: papier tooien met tekens van taal. Jaren later kwam er hier in
huis zelfs een ‘echte pers’. Deze Tip Top trapdegel staat precies 33 jaar in
deze kamer, be-werkt, be-trapt, be-rold, gesmeerd, gepoetst, gekoesterd,
gereviseerd, en immer geduldig… Ik knutselde aan veel persoonlijke
druksels, deed brutaal mee aan een aantal Marge-projecten (móest van
Emile!), knielde in de gangpaden van de Pieterskerk vol bewondering voor
al het moois op de tafels. En ik speelde thuis lekker verder met papier,
hout, karton, oude metalen, rubber, plastics, degel, proefpers, mangel en
barèn; ik zaagde, graveerde, etste, schepte, sneed, naaide en lijmde. Maar
nu opeens kunnen oog en knie het allemaal niet meer aan; da’s jammer.
Anders gezegd: ’t is mooi geweeest. “Hence, loathèd Melancholy!” schreef
Milton al in 1633.
Dat is in deze derde alinea een mooi bruggetje naar het cijfer 3; er viel
me namelijk iets leuks op. In ‘ons’ kalenderjaar valt alles in de tafel van
drie: 30, 33, 75 zijn al genoemd; de (drie) kinderen zijn 30, 33 en 36; mijn
grootste vriendinnetje Yfke is 3, mijn drie jeugdige boezemvrienden Dick,
Alex en Roon zijn 75, 75 en 90 (!); mijn drie Japanse kunstenaars-hartsvrienden Shu, Michio en Jun (75, 66 en 33) komen, drie (!) dagen na het
verstrijken van de deadline van deze klus, voor 9 (!) dagen hier, om te kij
ken, te kijken en te kijken. Mijn geluk kan werkelijk niet op.
En, geloof het of niet, wie 75 wordt, is 900 maanden oud. Waar ben ik
nou toch zo moe van?
Mijn leuke, wijze, speelse opa zei in 1964: ‘Ik ben nu drie kwartjes, jon
gen; jij pas één.’
Zo bekeken valt op de derde (!) dag van deze week, mijn vierde kwartje.
ready…?!’
Alex en Silvia

Een bijzonder en monumentaal boek!
Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Stichting Lettergieten
1983 publiceerde de Stichting een nog niet uitgegeven handschrift uit
1908, waarin de toen nog jonge medewerker van de Lettergieterij, Piet
Oly (later directeur van Etablissements Plantin te Brussel), het proces
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van het lettergieten met de toen gebruikte gietmachines beschrijft. Ver
der wordt uitvoerig ingegaan op de complexe onderhandelingen over de
uiteenlopende standaardmaten van de verschillende lettergieterijen en
drukkerijen in Europa en de Verenigde Staten. Samenstelling van de polis
sen en indeling van de letterkasten voor de vele talen komen ook aan de
orde, naast een overzicht van de ornamenten uit de letterproef van 1906
van de Lettergieterij Amsterdam. Het originele handschrift, dat berust in
het archief-Tetterode bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van
Amsterdam, is in vierkleuren in facsimile gedrukt, aangevuld met een
transcriptie van de belangrijkste paragrafen en verlucht met foto’s. In
boekdruk is een korte inleiding opgenomen en de aanbiedingsbrief van
Oly aan zijn directie.
Het boek kon worden geproduceerd dankzij steun van de Bijzondere
Collecties, Sander Pinkse Boekproductie, PaperlinX, Koninklijke Em. De
Jong en van Waarden Boekbinderij, en de inzet van de vrijwilligers van de
Stichting Lettergieten.
De prijs van het boek is € 50. Voor donateurs van de Stichting Lettergieten
geldt een bijzondere prijs: € 30. Te bestellen via info@lettergieten.nl.
De verzendkosten zijn € 6,75, maar elke donderdag kunt u het boek
afhalen (9-15 uur) op Jac. Van Waertstraat 53, 1551 CJ Westzaan
De Grondslag van het Bedrijf der Lettergieterij voorheen N. Tetterode, door P.J.W. Oly,
ISBN 978 90 82136401, 320 pag , 21 × 27 cm, gebonden met omslag van Zaans bord

Het hoogdrukkatern in het Oly-boek
Een idee is één, de uitvoering is vaak toch wat anders. Nadat Ruud, Alex,
Lodewijk en Jaap zich met het tikken, gieten, corrigeren en opmaken
hadden beziggehouden, moest het een en ander ook nog ‘even’ op papier
gezet gaan worden.
Aangezien de leverancier het papier volgens afspraak had afgeleverd
bij E.M. de Jong in Baarle Nassau — zij hebben de kleurkaternen gedrukt —
hebben we daar eerst maar even de nodige drukvellen opgehaald. Keurig
op ons drukformaat gesneden en in dozen verpakt.
In ‘Boekdrukatelier Het Y’ mochten we gebruik maken van de Merce
des-cilinderpers van Martijn van de Griendt. Aangezien ik de Mercedes
niet echt ken eerst maar eens een pak blanco papier doorgevoerd, zorgen
dat het stapeltransport en de kieping goed ingesteld staan om te gaan
drukken. Het is weer even wennen dat ik nu met een inleg moet werken
die het vel aan de onderzijde van de cilinder invoert, en dus ook aan de
onderzijde bedrukt. Na het drukken komt de afdruk wel naar boven te lig
gen, zodat de druk zicht- en controleerbaar is.
Alex had inmiddels al de kaders van de pagina’s ingeslagen, dus we
konden met de groene steunkleur gaan beginnen. Omdat dit katern uit
zestien pagina’s bestaat en we er twee tegelijk konden drukken, betekent
dat dus acht drukvormen groen en ook in zwart.
De legger hebben we bewust wat dun gehouden, omdat niet bekend is
wat de juiste dikte moet zijn. Er moest iets bij. Dat is beter dan eruit, want
dan heb je gelijk al een te zware moet in je legger staan. Inkt in de bak en
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de bak afgesteld. Dat viel niet mee. De oude Mercedes wil zijn best wel
doen, maar de overgave van de inkt door middel van de likrol functioneert
niet optimaal meer. Aan de bedieningszijde moest duidelijk wat meer inkt
doorgelaten worden dan aan de aandrijfzijde, maar dat is redelijk gelukt.
Twee vel die eerste dag gedrukt. Maar toen bleek dat ik de pers toch
onvoldoende kende: de zijaanleg is tijdens het drukken gaan verlopen.
Dat gaat wel met hele kleine stapjes, maar het eindproduct is daardoor
voor het boek niet bruikbaar. Geloof me, dan heb ik er danig de smoor in.
Wat nu?
In het gebouw zit ook nog een kleine commerciële drukkerij. Die wilde
voor ons wel papier bijbestellen, want we kwamen nu dus duidelijk te
kort. De volgende dag konden we dus weer verder, beter gezegd: opnieuw
beginnen.
De daaropvolgende dagen was het weer goed genoeg om op de fiets
naar Het Y te gaan. Dat scheelt per dag ongeveer € 20 parkeergeld. Dus
kwam ik lekker fris binnen, om ook weer fris te kunnen herbeginnen.
Het drukken van de groene kaders is verder zonder problemen ver
lopen. Voor controle tijdens het drukken heb ik in de vorm een 2-punts
lijntje geplaatst, net aan aflopend op de afdruk, zodat ik kan zien of er nu
wel goed wordt ingelegd. Omdat de kaders exact op elkaar moeten staan,
konden niet de schoon- en weerdruk achter elkaar gedrukt worden. De
schoondruk moet echt goed droog zijn, anders gaat de inkt zich afzetten
op de legger en daar wordt het resultaat niet beter van.
Het drukken van de zwarte tekst verliep gelukkig allemaal volgens
plan. Zelfs het door mij verwachte witrijzen bleef niet uit. Ondanks goed
opletten zullen er toch enkele boeken met gerezen wit in de totale oplage
zitten. Een bewijs dat het echte boekdruk is. Tijdens en na mijn opleiding
heb ik zeer veel met Monotype-gietsel gedrukt. Het stond erom bekend
dat daar vaak witrijzen in voorkwam.
Tijdens het zwart drukken bleek ook dat de
Mercedes niet overal met dezelfde drukspanning
drukte. Door over de volle breedte, daar waar
nodig, een zeer dun papiertje aan te brengen was
ook dit euvel verholpen.
Door het eerder genoemde likrolprobleempje
is het me niet helemaal gelukt om de zwarting op
de naast elkaar gedrukte pagina’s gelijk te krijgen.
In sommige boeken is dat te zien. Jammer, maar
we zullen ons aan de stand van de oude techniek
dienen aan te passen. Onderdelen zijn er niet meer
en iets laten namaken kost erg veel geld. Gezien het
voormalige machinebesluit (iets voor een volgend

artikeltje) mogen we blij zijn met de oude drukpersen die er nog zijn.
Na het drukken van de vellen heb ik alles naar Binderij van Waarden
gebracht, nu met de auto, ik woon toch in de buurt. Het waren ondanks de
kleine tegenslagen een paar mooie en gezellige drukdagen. Blij dat ik nog
aan een dergelijk hoogdrukproject heb kunnen meewerken.
Luuk de Jong

Pastei 30 jaar! (2)
De Margemarkten waren in mijn begintijd een ijkpunt. Vanuit mijn thea
terachtergrond probeerde ik niet alleen druksels te laten zien, maar ook
de presentatie was erg belangrijk. Een speciale uitgave voor de markt
was telkens een must. Zo maakte ik grote bezeefdrukte lappen stof met
Morrisranden. De loden ornamenten gegoten bij Tetterode in Amsterdam
had ik kunnen kopen en ze inspireerden me tot het maken van kaarten
met een bloempot, waarin de Morris-rand als bloeiende plant stak. Deze
kaart heeft Jaap Binsbergen toen gekocht, al kende ik hem amper, ver
telde hij me onlangs vertrouwelijk.
Ook de Kleine uitgeversbeursen in Paradiso waren elk jaar een uitda
ging. Mijn eerste bijdrage bestond uit 100 eierpasteitjes! Voor 1 gulden
per stuk. Daar er toen geen catering voorhanden was vonden de pasteitjes
gretig aftrek. Hongerig schoven de bezoekers langs en kochten er 2, 3 of
4 tegelijk. Onder elk pasteitje zat een bedrukt papiertje met een cijfer,
het nummer van een lot. De eerste prijs bestond uit 100 visitekaartjes op
naam. En zo geschiedde. Onder de etenswaar lag een foto van (lood)pastei
op een trekpers met de hand van de drukker en de voet van zijn echtge
note. Smakelijk eten.
Verder was de afschaffing van de bkr-regeling (voor beeldende kunste
naars) een uitgelezen kans. Ik had een altaartje met gestansde letters K
uit ouwel, die aan de voorbijgangers als hosties werden uitgedeeld. Het
begeleidend drukwerk benadrukte de vervanging van alle K’s door Q’s in
woorden als Beeldende Qunst, Qunstenaar, Qunstgebit enz.
Ook aan de Boekenvondst-markt in Arnhem van 1986 (uitgave met het
gedicht van Goethe ‘O Freiheit süß der Presse’) en 1987 (de uitgave ‘De
Zetduivel’ een verhaal van Guus Rekers) werd deelgenomen, evenals in
Amsterdam in de Beurs van Berlage met ‘loodmuntgieten’ ter plaatse en
uitgaves gerelateerd aan de toen geldende waardepapieren (5, 10, 25, 50,
100 en 250 gulden).
In Amsterdam werd ook deelgenomen aan een letterprogramma op
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de vu met ‘Leer van een Struikelblok’.
Meerdere presentaties op boeken
markten volgden (1987) zoals in het
buurthuis De Havelaar in Amsterdam
Oud-West ter gelegenheid van de 100e
sterfdag van Eduard Douwes Dekker.
Multatuli: ‘ik weet niet waar ik sterven
zal’, een planovel dat kon worden ver
sneden en gebonden als ‘palmblad
boek’.
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Goede bijzondere opdracht: kalender 1993 voor het Medisch Comité
Nederland-Vietnam ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan. Het mcnv
geeft sinds 1968 medische hulp aan Vietnam. Ingezonden voor de Grafi
cus Kalenderwedstrijd en met eervolle vermelding bekroond: ‘Een mooi
kalendertje met Vietnamese kindertekeningen (alles in boekdruk proef
gedrukt en via ab-Graphic Amsterdam op de klassieke methode gelitho
grafeerd voor offset-druk). De kalender werd met de hand in een soort
rijstpapier ingepakt op Vietnamese wijze. Bijgeleverd was een lintje om de
7 bladen aan elkaar te te knopen en om de kalender op te kunnen hangen.
(Wordt vervolgd: o.a. Grote Letter Bibliotheek, Jan Tholenaar, en In de
Nieuwmarktbuurt bij Pantheon Boekhandel Amsterdam in de etalage)
O Freiheit süß der Presse!
Johann Wolfgang von Goethe
O Freiheit süß der Presse! Nun sind wir endlich froh; Sie pocht von
Messe zu Messe In dulci jubilo. Kommt, laßt uns alles drucken Und
walten für und für; Nur sollte keiner mucken, Der nicht so denkt wie
wir.
Alex Barbaix

Nieuw verschenen
De Hynsteblom
Ferwaaide wurden, eigen kar út de yn de grutte Van Dale opnommen list
mei gevleugelde woorden. Frij ferfryske troch Karel. F. Gildemacher. Kop
permoandei-útjefte fan De Hynsteblom.

De Jouwer, Koppermoandei, 2014. 95 × 105 mm; 48 siden en omkaft yn
twa kleuren. Boekdruk. 49 eks. Noch te keap. Priis € 7,50
De bekende dichter Willem Abma (1942) heeft een speciale band met
koeien. Voor een deel is die biografisch bepaald, maar de koe heeft voor
hem ook een symbolisch-mythische betekenis als voedster van mensen.
In deze nieuwe bundel Oade oan de ko zijn zeven gedichten waarin
de koe centraal staat gebundeld. Wilfred Braber (1947) maakte er vijf
linosneden bij voor deze bibliofiele uitgave van De Hynsteblom.  De bun
del (215 × 175 mm) van 24 pagina’s met 7 gedichten, 5 lino’s en een korte
beschouwing is handgezet en handmatig gedrukt (in boekdruk) en uitge
geven in een oplage van 49 exx. voor € 20.
Het is (nog) mogelijk een bestelling te doen. Mail naar karel@gilde
macher.com en u ontvangt bericht. Zo lang de beperkte voorraad strekt,
kunt u, op uw verzoek, de bundel dan met een rekening toegezonden krij
gen (de bijdrage in de verzendkosten bedraagt € 2).

Tungsten
Met sportieve trots kondigt Tungsten de publicatie aan van ippon, een
kort verhaal van L.H. Wiener.
ippon is gedrukt in een editie van 126 gesigneerde exemplaren op
Zerkall Bütten en Lana; de geletterde editie van xxvi draagt een grijs/groe
ne omslag en vraagt 39,50 euro en de genummerde editie heeft een zwart/
groene omslag en vraagt 27,50 euro.
Meer informatie bij de uitgever: Hoge Larenseweg 45, 1221 ak Hilversum,
uitgeverij69@gmail.com

De Bucheliuspers
Drukker gekweld door Liefdesleed
Toen de kleine Alfred drie jaar was, kreeg hij eens een paar roode schoentjes,
waarvan de kleur hem zoo bekoorde dat hij er aanstonds mee uit wandelen
wou gaan. Stampvoetend van ongeduld, riep hij, terwijl zijn moeder hem de
blonde haren kamde: — ‘Rep u toch, mama, mijn nieuwe schoentjes worden
oud!’
Deze anekdote, aangehaald door Hélène Swarth in de inleiding bij
haar vertaling van Les Nuits, nam mij onherroepelijk in voor de hoog
romantische, eeuwig jonge dichter Alfred de Musset (1810–1857).
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Maar toen kende ik hem al: in 1964 was zijn Nuit de Décembre een van
de eerste proeven van Franse poëzie die ik las, en dus ook prompt ging
vertalen. De geschiedenis van die gebrekkige poging leest u in het voorafje
van mijn nieuwe, complete vertaling van deze tranenrijke ballade, die de
begrippen eenzaamheid en liefdesverdriet voorgoed aan elkaar koppelt.
Het is moeilijk vol te houden dat Alfred de Musset onsterfelijke
poëzie heeft geschreven; zijn werk kan zich niet verheugen in grote popu
lariteit, sinds het romantisme werd overstemd door Baudelaire en alle
reuzen die na hem kwamen en de Franse poëzie tot vandaag toe hebben
gedefinieerd. Zijn Nachten (naast december gunde hij ook mei, augustus
en oktober er een) zijn ook wel erg lang — misschien dat hij daarom de
andere acht maanden maar liet zitten, en mogelijk ook de reden dat er
veel fragmentarische publicaties te vinden zijn. Maar de Nuit de Décembre had voor mij, zeker tijdens het vertalen, een bezwerende bekoring:
de lange litanie van de zwerftocht van de dichter, zijn lamento over zijn
verloren liefde (niemand minder dan George Sand) en zijn hameren
de opsomming van vragen naar de identiteit van zijn geheimzinnige
bezoeker, vêtu de noir, qui me ressemblait comme un frère.
Bijgestaan door mijn mentor in poëzievertalingen, Wiebe Hogen
doorn, heb ik er zoet-weemoedige weken aan besteed, en daarna mocht
ik het gaan zetten (het origineel uit de Bembo cursief, de vertaling uit
de romein) en drukken (in oudroze en goud, met negentiende-eeuwse
fileten) op bijna antiek, licht vergeeld papier van onbekende herkomst. Na
vierentwintig exemplaren hield ik het niet meer droog, en ben ik maar aan
het binden gegaan. Ik hoop dat de sfeer van het romantische poesiealbum
dat me voor ogen stond door de gevoelige lezer gewaardeerd zal worden.
La Solitude, wie kent haar niet? — hoewel zij voor Alfred een mannetje

was. Nog in de jaren zestig zong Georges Moustaki: Non, je ne suis jamais
seul, avec ma solitude. Misschien toch wel onsterfelijk.
Alfred de Musset: La nuit de Décembre / Decembernacht vertaald door Arjaan van Nimwegen, 2013. Gezet uit de Bembo en gedrukt in oudroze en goud. 24 exx., 36 pag., 25 × 14½ cm,
gebonden, € 40

De Buitenkant
Enkele jaren geleden hebben wij, Geen Bitter, in de zetterij van de kabk
verscholen onder meerdere stellingen 18 clichés gevonden. Deze clichés
bleken het werk van Gerrit Noordzij, gemaakt begin jaren 60. Op de cli
chés staat lesmateriaal over het schrijven met de brede pen en andere
gereedschappen. Op deze clichés staat wat mogelijk de basis is geweest
voor de theorieën en methoden die
Gerrit Noordzij later ontwikkelde.
Over de clichés is nu een Engels
talige publicatie verschenen: Gewone
Letters. Gerrit’s early models. Het
boek is naast de clichés voorzien van
teksten van vijf oud-studenten van
Noordzij: Albert-Jan Pool, Frank E.
Blokland, Aad van Dommelen, Huug
Schipper en Petr van Blokland. Ook
hebben zij schetsen uit hun studen
tentijd beschikbaar gemaakt zodat
de theorie getoond kan worden in combinatie met de praktijk.
Het boek is ook verkrijgbaar als genummerde luxe editie (125 exem
plaren). De luxe editie bestaat uit een doos met daarin de publicatie en
hoogdruk-afdrukken van alle 18 clichés gemaakt door Sander Pinkse en
Thomas Gravemaker.
De Buitenkant, Schippersstraat 11, 1011 az Amsterdam, www.uitgeverijdebuitenkant.nl
Voor de publicatie is een website gelanceerd: noordzij.geenbitter.nl

Het Gonst
De Does & Loos bevat ‘Ornament en misdaad’, een opstel van Adolf Loos,
en een aantal structuren opgebouwd uit het Kaba-ornament van Bram De
Does.  Het Kaba-ornament werd door De Does in 1987 ontworpen voor
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gebruik in hoogdruk. Het is het laatste ontwerp dat door Lettergieterij
Enschedé werd gegoten. De gebruiksmogelijkheden zijn talloos. Er zijn
boeken over Kaba verschenen bij de Spectatorpers, de Private Press van
de ontwerper, en De Buitenkant te Amsterdam. Die uitgaven geven een
uitgebreid én indrukwekkend overzicht van de structuren en patronen die
met het ornament te realiseren zijn. De Stichting Drukwerk in de Marge
heeft na beëindiging van de Spectatorpers een complete set verworven
en beschikbaar gesteld voor haar leden. Ik heb voor dit boek dankbaar
gebruik gemaakt van dat aanbod.
Het opstel ‘Ornament en misdaad’ werd in 1908 geschreven door de
Oostenrijkse architect Adolf Loos. Hij kan worden gezien als een van de
grondleggers van het moderne bouwen. ‘Ornament en misdaad’ is een
regelrechte aanval op de destijds ongebreidelde decoratiedrift van zijn
tijdgenoten. Het opstel verscheen eerder in 1982 in een vertaling van Hans
W. Bakx bij Kwadraat-Vianen.
De Does & Loos verschijnt in een oplage van 30 exemplaren, de tekst
werd met de hand gezet uit de Gill. Voor het papier viel de keus op Zerkall
Litho. Het boek meet 24 × 24 cm., heeft 36 pagina’s en is gevat in een foe
draal. Prijs per exemplaar: € 100 excl. verzendkosten (€ 7,50)
Informatie en bestellen op bij Dick Wessels, Schotensesteenweg 112, B-2100 Deurne (Antwerpen), e-mail hetgonst@skynet.be. Meer beelden op: dickwessels.tumblr.com

Enkidu Pers
Woest en onbehouwen, de nieuwste dichtbundel van Meertje Kaal is ver
lucht met linosneden geïnspireerd op schilderijen en tekeningen van de

kunstenares. De teksten werden gezet uit de 14 punt Monotype Dante, en
gedrukt op diverse soorten Conqueror ver
gé papier. Het boek verschijnt in een oplage
van 120 exemplaren bij de Enkidu-Pers te
Philippine.  Prijs per exemplaar: 25 euro
plus verzendkosten.
Informatie en bestellen: enkidu1947@
gmail.com en bij de schrijfster:
m.aderkaal@chello.nl.
Wie wil kan na afspraak de uitgaaf bij de
schrijfster in Amsterdam aan huis afhalen.
Meer over de schrijfster is te vinden op:
meertje.net

Hof van Jan
Bij de Hof van Jan verschenen twee nieuwe uitgaven:
Smakelijke Texelse gedichten
Onlangs verscheen de eerste echte uitgave van de Bre
derode Pers: Meike om reeuw in te biete. Texelse gedichten
van Nico Dros. De van dit prachtige eiland afkomstige
schrijver verwoordt in Texels dialect de plaatselijke
volkswijsheid (‘òlles ken, behòlve een skeet / op ’n plan
kie spiekere’) en geeft inzicht in het sociale leven (‘lekker
saampies dònse’ en ‘’n hortje wuppekonte’).  De gedich
ten werden door Rogier Polman van fraaie tekeningen
voorzien. Het boekje is gezet uit de Garamond en telt 20
pagina’s. De oplage bedraagt 125 exemplaren Het boekje
kost 12,50 euro
Lodewijk Wiener — De Zoete Inval
De Zoete Inval is een prachtig nieuw verhaal van Lodewijk
Wiener. Het is het geraffineerd gecomponeerde relaas
van een kortstondige affaire in de ‘Zwarte Tijd’ van de
schrijver in 1975. Erotiek en tragiek, drank en huisvlijt,
caféleven, compassie en grimmige levenswijsheid: het
verhaal is Wiener op zijn allerbest.

‘Zo, Kees…’ zei ik.
‘Zo, Victor,’ zei hij.
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Daarna zwegen we een poos.
‘Ik had best met Lena willen trouwen, weet je dat,’ zei hij ineens.
Ik knikte een paar maal.
‘Ik ook niet,’ antwoordde ik toen.
Het boekje is gezet uit de Spectrum en heeft 28 pagina’s; het omslag is
ontworpen door Marlies Visser. Alle exemplaren zijn door de auteur gesig
neerd. De oplage bestaat uit 120 ingenaaide exemplaren die 25 euro per
stuk kosten. 26 exemplaren zijn gebonden door Van Waarden te Zaan
dam; deze kosten 75 euro per stuk.
Men kan de boekjes bestellen via de website www.hofvanjan.nl

Studio 3005
Mathieu Lommen — Fotomontage op
postzegelformaat
De Koninginnezegels van Piet Zwart (met name
Luchtpost no. 9) in hun tijd geplaatst door
Mathieu Lommen.

‘Veel dank voor het mooie Piet Zwart cahier.
Je hebt me er een groot plezier mee gedaan.’
— Wim Crouwel
‘The title page spread is very smart.
My c ompliments to your publisher.’
— Michael Russem (Kat Ran Press)
2013 / boekdruk, 97 exemplaren, met ingeplakte p
 ostzegel
/ 8 pagina’s / € 24,50 inclusief verzendkosten

Daniël Dee — Zo eenzaam als overal
‘Zaterdag 2 november werd de bibliofiele bundel Zo eenzaam als overal
gepresenteerd in de Pieterskerk te Leiden. Voor de mensen die er jammer
lijk niet bij konden zijn: de bundel is ook te bestellen via studio3005.nl
en kost 21,50 euro, maar wees er snel bij want er zijn maar 77 exemplaren
gedrukt. De vormgeving van de bundel is geheel in handen van de onvol
prezen Marc Vleugels. De gedichten in de bundel heb ik door de jaren
heen geschreven, en hoewel ik ze goed vond hebben ze nooit eerder een
plaatsje weten te vinden in een reguliere bundel. Opmerkelijk genoeg ver
tellen de gedichten in deze bundel nu het levensverhaal van mijzelve; van

de zwalkende dichter op zoek naar liefde tot de vader die liever met rust
gelaten wil worden. Zo eenzaam als overal is dus een waar collectors item’,
aldus Daniël Dee, stadsdichter van Rotterdam.
2013 / 12 pagina’s / 77 exemplaren in boekdruk / € 21,50 inclusief verzendkosten
De uitgaven kunnen besteld worden voor bij Marc Vleugels van Studio 3005, Van ’t Hoffstraat 27, 2665 jl Bleiswijk, 06 30 49 77 49, 3005@bart.nl, www.studio3005.nl/uitgeverij/

Mercator
Zojuist verschenen: in memoriam Gerrit Komrij. ‘Komrij’ van Jean Pierre
Rawie en ‘De tijd is op’ van Menno Wigman, twee gedichten in memoriam
Gerrit Komrij, met de hand gezet uit de Lutetia en in oktober 2013 gedrukt
op Arches 150 g in 50 exemplaren met een illustratie van Mercator
12 pg; 22,5 × 16,3 cm; € 15
wh.kramer@quicknet.nl, mercatorpress.org

Agenda
Papierworkshops 2014 Water Leaf Studio
Water Leaf Studio is sinds kort verhuisd naar De Biotoop in Haren (Gro
ningen). Ik beschik daar over een prachtig licht en ruim atelier waar ik in
alle rust pulp kan malen, kan scheppen, nieuwe papiertechnieken kan
ontwikkelen en aan nieuwe kunstenaarsboeken kan werken. Ook mijn
workshops zullen hier grotendeels plaatsvinden, en ik zal hier margedruk
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kers, boekbinders, kunstenaars en andere papierliefhebbers begeleiden
die bijzonder handgemaakt papier willen verwerken in hun eigen projec
ten. Ik blijf nauw samenwerken met het Grafisch Centrum Groningen en
zal ook daar workshops rond papier en typografie blijven aanbieden.
Drukken met Papierpulp (7/8 februari in Haren)
Tijdens deze workshop leer je hoe je je beelden niet op maar in het papier
drukt met heel fijne papierpulp. Eerst worden vellen papier van een
katoen/vlasmengsel geschept en geperst. Dan wordt met een belicht zeef
drukraam heel fijne papierpulp geschept, die zich vormt in de afbeelding
in het raam. Die afbeelding wordt gedrukt in het natte vel. Na persen en
drogen bevindt de afbeelding zich in het vel papier. Het is mogelijk om
afbeeldingen in meerdere kleuren over elkaar heen te drukken en om
dubbelzijdig te werken.
Papier voor de Boekkunsten (14/15 maart in Haren, Groningen)
Je eigen papier maken om op te drukken, schrijven, of om te verwerken als
schutbladen of omslag in je eigen boek: dat kan tijdens deze tweedaagse
workshop papier maken. We werken met gebruiksklare, hoogwaardige
pulp van katoen, vlas, hennep, kozo, en abaca uit de hollander; je leert ook
zelf pulp maken in een blender.
Je krijgt informatie over de basismaterialen voor papierpulp, de eigen
schappen van verschillende papiersoorten, de effecten van verschillende
manieren van persen en drogen, en over het thuis maken van papier. Op
de tweede cursusdag wordt gewerkt met kozo (moerbeibast), abaca, en
vlas. Ook is er gelegenheid om te experimenteren met allerlei toevoegin
gen, zoals draden, kleuren, en bladeren. Deelnemers gaan naar huis met
een schat aan eigengemaakt papier en een informatieboekje. Eén waar
schuwing vooraf: papiermaken is zeer verslavend!
Drukken op Zelfgemaakt Papier (11/12 april in het Grafisch Centrum in
Groningen)
Deze workshop voor beginners en gevorderden combineert twee tech
nieken die goed bij elkaar passen, namelijk papier maken en boekdruk.
Handgemaakt papier en boekdruk bieden samen de mogelijkheid om
verfijnde werkstukken te maken waarin druktechniek en drager elkaar
goed aanvullen en versterken. In druksels en prenten die in boekdruk op
handgemaakt papier gedrukt zijn zie je de tactiele en levendige aard van
beide technieken goed terug, en komen tekst en beeld op bijzondere wijze
tot leven. De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met het
Grafisch Centrum Groningen.

Plantenpapier (20/21 juni in Haren, Groningen)
Brandnetels, ginkgobladeren, lindenbast, stro... Het zijn niet de eerste
materialen waaraan je denkt als grondstoffen voor papier. Toch is het
mogelijk om met deze planten (en vele andere) uniek en levendig papier te
maken: zowel grof en tactiel als fijn genoeg om op te drukken.
Cursisten maken kennis met alle aspecten van het papiermaken met
planten. Er wordt verzameld, geknipt, gekookt, gespoeld, pulp gemalen in
blender en hollander, geschept, geperst en gedroogd. Al doende ervaren
cursisten welke planten geschikt zijn om papier van te maken en welke
eigenschappen en kleuren de verschillende vezels het papier meegeven.
Ook worden plantenvezels gemengd met oosterse papiervezels als kozo,
gampi, en abaca. Cursisten gaan naar huis met een stalenkaart van ver
schillende soorten plantenpapier — en met een voorraadje zelfgeschept
papier!
Papier en Kleur (3/4 oktober in Haren, Groningen)
Kleur speelt de hoofdrol tijdens deze tweedaagse workshop papiermaken.
We scheppen, gieten, en kleuren papier om allerlei verschillende kleuref
fecten te bereiken. Meer informatie volgt binnenkort op de website.
Algemeen
Alle workshops kosten € 199 (inc. btw). Bij deze prijs zijn inbegrepen:
materiaalkosten, koffie en thee, een feestelijke maaltijd op de vrijdag
avond en lunch op de zaterdag. Suggesties voor eventuele overnachtings
mogelijkheden zijn verkrijgbaar bij de docent. Per workshop kunnen zes
deelnemers worden geplaatst.
Docent: Pien Rotterdam, papiermaker, docent, margedrukker en boek
kunstenaar. Ze maakt al meer dan 15 jaar papier en geeft sinds vijf jaar
papierworkshops in en rond Groningen.

Voor meer informatie over de verschillende workshops en opgave voor
deelname: www.waterleafpaperandwords.com/workshops/

Cursus typografie in Groningen, januari 2014
Je eigen gedichten zetten en drukken, of je zelfontworpen briefpapier?
Dat kan allemaal tijdens de cursus typografie/boekdruk die het
Grafisch Centrum Groningen organiseert voor zowel beginners als
gevorderden.  Beginners maken in de eerste twee lessen kennis met de
beginselen van het handzetten met loden letters, het typografisch maat
systeem, en het drukken op de proefpers; daarna werken zij aan hun eigen
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projecten. De docenten helpen de cursist de eigen ideeën vorm te geven
met de ruime collectie ornamenten en loden/houten letters waarover het
Grafisch Centrum beschikt. Ook begeleiden ze de cursist bij het drukken,
zodat tijdens de cursus één of meer projecten kunnen worden afgerond.
Boekdruk heeft een unieke, tactiele uitstraling die zich duidelijk onder
scheidt van een computerprint, en verheugt zich de laatste jaren weer in
een groeiende belangstelling. Deze cursus kan worden gebruikt als ken
nismaking met typografie en boekdruk of als aanzet naar zelfstandig wer
ken op de drukpers.
Start: twee keer per jaar in januari en september
Tijd: woensdag van 19.00 tot 22.00 uur
Duur: 12 weken
Prijs: € 225
Docenten: Feike Boorsma en Marlies Louwes
Voor informatie, vragen over vrijwerken of het opgeven voor cursussen,
workshops of lezingen kun je contact opnemen met coördinator Hans
Horn, mobiel: 0625178093 of e-mail: info@grafischcentrumgroningen.nl
Zie ook onze website: www.grafischcentrumgroningen.nl
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