
1

Leeslint
Stand van zaken, p.5
Om het succes van het museum te 
kunnen evalueren, maken we een aantal 
prestatieafspraken met het Ministerie 
van OCW. Belangrijke afspraken gaan 
voor ons over het aantal bezoekers in het 
museum, het aantal bezoekers buiten 
het museum en de aantallen educatieve 
groepen die het museum ontvangt. Ik 
ben er trots op te kunnen zeggen dat we 
grote stappen hebben gezet bij het halen 
van deze doelstellingen.

Olivia Ettema en Franca Treur, p.11
De tentoonstelling laat vijf jaar 
samenwerking zien door middel van 
originele schetsen en illustraties, 
krantenpagina’s van de geïllustreerde 
verhalen, lino- en sjabloondrukken en 
een korte film waarin Treur en Ettema 
vertellen over hun werk.

Een kijkje in het familiearchief,  p.12
Erik Geleijns diept een brief op uit de 
familiearchieven. Lees wat Johannes 
Enschedé op 13 september 1761 aan 
Gerard Meerman te zeggen had over 
Laurens Janszoon Coster.
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De bijzondere band
Art Nouveau-boeken van Dijsselhof, Lion Cachet en Nieuwenhuis

In Europa groeide aan het eind van de negentiende eeuw de belangstelling 
voor levendig vormgegeven en ambachtelijk gemaakte objecten. Dit was een 
reactie op de snel toenemende industrialisatie. In Frankrijk ontstond daaruit 
wat pas na 1895 Art Nouveau genoemd werd, de stijl met haar zwierige 
decoratie van slingerende lijnen. In Engeland, een geïndustrialiseerd land 
bij uitstek, bestond al sinds het midden van de eeuw de Arts-and-Crafts-
beweging. Dit was een maatschappelijke hervormingsbeweging waar 
kunstenaars als William Morris en Walter Crane deel van uitmaakten. In hun 
teksten hekelden zij de teloorgang van kunstzinnig en ambachtelijk werk. 
Die was een gevolg van de mechanisering van het arbeidsproces. Hierdoor 
nam volgens hen de kwaliteit van leven van de arbeiders en van de producten 
sterk af. De Arts-and-Crafts-kunstenaars gebruikten productietechnieken 
van voor de industrialisatie om dit proces te keren. Walter Crane’s Claims of 
Decorative Art (in Nederlandse bewerking verschenen als Kunst en samenleving) is 
van grote invloed geweest op de denkbeelden van kunstenaars in Nederland 
vanaf 1893. Met de Nieuwe Kunst, de Nederlandse benaming voor Art 
Nouveau, maakte sinds 1892 een voorhoede van kunstenaars zich los van 
de negentiende eeuw. Dit leidde tot een vernieuwing van de Nederlandse 
kunstnijverheid. Aanvankelijk gingen zij uit van het middeleeuwse 
beginsel dat de levende natuur het leidende motief moest bieden voor de 
decoratie van objecten. Decoratie met symbolen uit de natuur bezielde 
het voorwerp en schonk het leven. Het mathematische, het ontwerpen 
volgens een schema, werd verworpen als zijnde doods. Maar omstreeks 
1895 won de overtuiging terrein dat de levende natuur juist wél was 

Titelhoofd ‘Pauwen’ bij de inleiding van Walter Crane, Kunst en samenleving (1894), met door 
G.W. Dijsselhof ingekleurde versiering. Het betreft hier een uniek ingekleurd exemplaar.
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opgebouwd vanuit abstracte wiskundige beginselen. 
Dit leidde tot een nieuwe richting in de vormgeving. 
Het kunstnijverheidsonderwijs speelde hierin een 
belangrijke rol. Men ontwierp nu met een stramien als 
uitgangspunt voor een levendige decoratie. 

De werkplaats van E.J. van Wisselingh & Co. (1898-1924)

Rond 1900 had de van oorsprong Haagse kunsthandel 
Van Wisselingh vestigingen in Amsterdam en Londen. 
Daarnaast werd vooral veel met Canada gehandeld. 
De firma richtte in 1898 een meubelwerkplaats in 
waar Dijsselhof, Lion Cachet en Nieuwenhuis als 
ontwerpers werkten. Veel gegoede Nederlanders 
lieten hun woningen door dit drietal inrichten. Zo 
creëerden zij een passende, exclusieve omgeving voor 
hun kunstwerken. De directeur van Van Wisselingh, 
Klaas Groesbeek, had ook de leiding over Scheltema & 
Holkema’s Boekhandel en Uitgeverij. Die gaf boeken, 
plaatwerken en kalenders uit die werden ontworpen 
door de drie kunstenaars. Ook bij S.L. van Looy, L.J. 
Veen in Amsterdam en H. Kleinmann & Co. in Haarlem 
verschenen mooi uitgevoerde Art Nouveau-boeken. 
 Dijsselhof verzorgde al in 1893 in opdracht van 
Scheltema & Holkema de gebonden en de ingenaaide 
uitgave van Kunst en Samenleving die het jaar daarop 
uitkwam. Lion Cachet ontwierp in 1903 enkele 
standaards voor de door hem ontworpen en gebatikte 
Rembrandt-portefeuille. Een jaar later maakte hij 
een fraai palissanderhouten kastje voor het Huldeblijk 
van Neerlands Handel, Nijverheid, Landbouw en Visscherij. 
Nieuwenhuis ontwierp een kast speciaal voor de luxe 
edities en gebatikte portefeuilles van Scheltema & 
Holkema. Dijsselhof verliet de werkplaats in 1903 en 
legde zich toe op het schilderen van vissen en andere 

zeedieren. Lion Cachet volgde in 1906, omdat zijn 
bijdrage aan de onderneming tot dan toe verliesgevend 
was. Nieuwenhuis bleef totdat de werkplaats in 
1924 werd opgeheven. Lion Cachet en Nieuwenhuis 
legden zich daarna toe op het inrichten van luxe 
scheepsinterieurs.

Gerrit Willem Dijsselhof (1866-1924)

Sierkunstenaar Dijsselhof was een van de drijvende 
krachten achter de Nieuwe Kunst in Nederland. Al in 
1892 maakte hij een houtsnede met een uitgebalanceerd 
schema van af beeldingen voor de prijsvraag voor een 
diploma van de Vereeniging ter Bevordering van de 
Belangen des Boekhandels (nu kvb). ‘Kunst kan men 
niet aanleeren’ was zijn opvatting. ‘Men heeft de gave 
tot scheppen in zich, of niet. Maar waar wél tegen op 
te komen is, is het noodeloos zielloos maken door den 
machinalen arbeid van alles wat ons omringt. Als het 
zoo doorgaat, als wat je opneemt, of wat het oog ziet, 
dood en zielloos is, waarvan moet dan de inspiratie van 
den kunstenaar komen?’ 
 Dijsselhof putte inspiratie uit de natuur en de 
ambachtelijke volkskunst. Die elementen verwerkte 
hij in de vormgeving van het boek dat geldt als 
manifest van de Nieuwe Kunst: Kunst en samenleving 
(1894). Dit was de Nederlandse bewerking van Jan Veth 
van het boek Claims of Decorative Art van Walter Crane. 
Dijsselhof gebruikte af beeldingen van dieren, planten 
en elementen uit de volkskunst in de versiering van 
de band, schutbladen en vignetten. Eerder verschenen 
zulke decoraties voor Een picnic in proza (1893) en het 
deeltje P.C. Hooft in de serie Nederlandsche dichters 
(1893). In 1898 ontwierp hij band, schutbladen en geëtste 
bladversieringen voor de prachtige uitgave van La jeunesse 
inaltérable et la vie éternelle, een verzameling verhalen 
met etsen van Marius Bauer. De letters op de band van 
La jeunesse zijn voorbeelden van drie niet uitgevoerde 
lettertypen van zijn hand. Hij noemde deze letter het 
Klei-, Hei- en Weitype.
 Dijsselhof werkte in de jaren 1895-1900 vrijwel 
uitsluitend voor de Amsterdamse huidarts dr. Willem 
van Hoorn aan het interieur van de z.g. Dijsselhof-
kamer. Deze is nog steeds te zien in het Haags 
Gemeentemuseum. Daarna legde hij zich toe op het 
schilderen van vooral vissen en schaaldieren die hij 
bestudeerde in het aquarium van Artis.

Carel Adolph Lion Cachet (1864-1945)

 Lion Cachet was een ontwerper pur sang met veel 
fantasie en durf. ‘Jij bent één stuk ornament’. Zo typeerde 

zijn tekenleraar en leermeester B.W. Wierink 
van de Amsterdamse Kweekschool hem. De eerste 
ornamenten die Cachet maakte, lieten al zien dat hij een 
eigenzinnig kunstenaar was. Nieuwenhuis en Dijsselhof 
gingen uit van de ‘middeleeuwse beginselen’ van de 
uiterlijke vorm van bladeren en bloemen. Lion Cachet 
vond ook dat plant- en bloemmotieven in de ornamenten 
verbeeld moesten worden. Maar hij toonde ze in de 
doorsnede. De eerste keer dat hij dat deed, was in 1893 
toen hij de grillige lijnen van een doorgesneden rode 
kool in een ornament verwerkte. Die kool staat in natura 
afgedrukt op de keerzijde van een schetsontwerp voor het 
tijdschrift De Kunstwereld (1894). De spiegelende doorsneden 
van kolen en bloemen keerden steeds terug in zijn werk. 
Lion Cachet gebruikte dit motief voor ontwerpen van 
behang, kalenders, boekbanden en oorkonden. 
 Lion Cachet zocht telkens nieuwe technische 
mogelijkheden op. De ornamenten voor het deeltje Van 
Haren en Bilderdijk in de serie Nederlandsche dichters (1895) 
ontstonden door het wegnemen van zwart van beroete 
tegels. Als scholier experimenteerde hij al met batik en 
als eerste begon Lion Cachet in 1895 met het batikken op 
perkament. Rond 1899 maakte hij batiks door middel van 
steendruk, zodat een serie gomafdrukken in oplage op 
perkament kon worden gemaakt. 
 Na 1897 verstrakte de symmetrie in zijn ontwerpen. 
In 1899 stapelde hij in mathematische ‘stempels’ 
geabstraheerde bladvormen op tot een systeem – 
het omgekeerde van het op systeem ontwerpen. Al 
experimenterend verraste Lion Cachet steeds opnieuw 
met schitterende banden en portefeuilles. Verschillende 
daarvan waren cadeaus voor leden van het Koninklijk 
Huis. Lion Cachet is actief geweest op veel terreinen: 
boekbanden en -omslagen, bankbiljetten, ex libris, 

affiches, meubels, aardewerk en scheepsinterieurs. 
Bij al deze disciplines bleef hij trouw aan de strakke 
symmetrie en zijn eigen beeldtaal.

Theodorus Wilhelmus Nieuwenhuis (1866-1951)

Nieuwenhuis werd in 1883 toegelaten tot de Rijksschool 
voor de Kunstnijverheid in Amsterdam. Daarvoor 
had hij de ambachtsschool gedaan en kort gewerkt 
als smidsleerling. Na zijn einddiploma in 1887 reisde 
hij een jaar lang samen met Dijsselhof naar Berlijn, 
Dresden, München en Parijs. Na zijn terugkeer 
in 1889 werkte hij onder meer als horlogemaker 
en gipsmodelleur. Daarna werd hij docent op de 
avondopleiding waar ook Dijsselhof les gaf. Daar 
ontmoette hij ook Lion Cachet.
Het middeleeuwse beginsel, waarbij de levende 
natuur het leidende motief moest bieden, werd 
door Nieuwenhuis toegepast in zijn werk voor 
oorkonden, behang, boekbanden en kalenders. 
Ook het materiaalgebruik, zoals perkament en de 
toepassing van een handgeschreven letter en sierranden 
weerspiegelden het middeleeuwse karakter. Dit is 
terug te zien in de oorkonde die tabakshandelaar 
Eppo Harkema in 1913 ontving als huldeblijk bij zijn 
pensionering.
 Nieuwenhuis werkte veel met ontwerpen in 
steendruk. Hij bleef de techniek van de lithografie zijn 
hele leven trouw. In 1896 en 1898 maakte Nieuwenhuis 
in opdracht van Scheltema & Holkema gelithografeerde 
maandkalenders. In 1899 en 1900 deed hij die samen 
met Dijsselhof en Lion Cachet. In 1897 verscheen, na 
twee jaar werk, bij S.L. van Looy een luxe-editie van 
Gedichten van Jacques Perk waarvoor hij vijftig stenen 
betekende. Met batik heeft Nieuwenhuis nimmer 
geëxperimenteerd. Toch verschijnt in 1906 een 
bonte reeks op perkament gebatikte banden voor de 
vijftig luxe-exemplaren van Jan Hofker, Gedachten en 
verbeeldingen, naar ontwerp van Nieuwenhuis, opnieuw 
bij S.L. van Looy. 
 Nieuwenhuis bleef tot 1924 werkzaam voor de 
meubelwerkplaats van Van Wisselingh. Vanaf 1927 
ontwierp hij scheepsinterieurs voor de Koninklijke 
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (knsm) en de 
Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij 
(vns) tot blindheid hem de laatste vijftien jaren van zijn 
leven het werken onmogelijk maakte.

De tentoonstelling is samengesteld door de auteurs van 
dit artikel.

Freek Heijbroek en Kasper van Ommen
Kastje met het Huldeblijk Handel en Nijverheid 1904 door Lion Cachet 
(Koninklijk Huisarchief )

Th. W. Nieuwenhuis, 
Aff iche van de Nationale 
Tentoonstelling van het 
Boek (1910) (Bijzondere 
collecties UBA). Dit 
aff iche is tot nu toe 
zelden te zien geweest 
op een tentoonstelling.
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Agenda
Kijk voor de meest recente gegevens op www.meermanno.nl of abonneer u op onze maandelijkse 
digitale nieuwsbrief (klik op Aanmelden nieuwsbrief op de homepage).

Beste Vrienden,

Welkom bij de eerste editie van Leeslint van het nieuwe 
jaar. Het is eind maart als ik dit schrijf en 2018 lijkt 
alweer ver weg, maar ik kan dit voorwoord natuurlijk 
niet schrijven zonder terug te blikken op het voorgaande 
jaar.

2018 was een succesvol en spannend jaar met interessante 
tentoonstellingen, veel lezingen, workshops en heel 
veel schoolkinderen. Al deze activiteiten hebben geleid 
tot mooie cijfers voor het museum zodat we het jaar 
positief konden afsluiten. Zoals u wellicht weet, is Huis 
van het boek | Museum Meermanno een Rijksmuseum. 
Dat betekent dat we een keer in de vier jaar een aanvraag 
doen voor voortzetting van onze subsidie. Om het succes 

van het museum te kunnen evalueren, maken we een 
aantal prestatieafspraken met het Ministerie van ocw. 
Belangrijke afspraken gaan voor ons over het aantal 
bezoekers in het museum, het aantal bezoekers buiten 
het museum en de aantallen educatieve groepen die het 
museum ontvangt. Ik ben er trots op te kunnen zeggen 
dat we grote stappen hebben gezet bij het halen van 
deze doelstellingen. Voor het tweede opeenvolgende jaar 
groeide het aantal educatieve groepen in het museum, 
maar ook het aantal ‘gewone’ bezoekers steeg opnieuw. 
Dit leidde tot een aantal van maar liefst 25.779 bezoekers, 
waarmee 2018 een van de meest succesvolle jaren uit de 
geschiedenis van het museum is. 
Zoals u weet, willen wij met Huis van het boek | 
Museum Meermanno onze liefde voor het boek aan heel 
Nederland overbrengen. Het is natuurlijk onmogelijk 

om iedereen in het museum te kunnen ontvangen, dus 
wij kiezen ervoor om bezoekers ook buiten het museum 
te bereiken. U moet hierbij denken aan festivals zoals 
Lowlands, theaters en bibliotheken. In het afgelopen jaar 
bereikten we op deze manier maar liefst 14.000 mensen. 
Ook dit aantal is weer hoger dan in het jaar ervoor en we 
gaan dan ook door op de ingeslagen weg.

Het behalen van de hoge bezoekersaantallen is niet 
gemakkelijk. Het museum is klein, valt niet altijd op 
tussen het pr- en marketinggeweld van andere musea en 
het moet dus voor elke bezoeker strijden. Het is echter 
dankzij de enorme inzet van de collega’s gelukt om tot 
deze mooie aantallen te komen. Ik ben dan ook heel 
trots op het geweldige, passievolle team waarmee we dit 
bereikt hebben.

In deze editie van Leeslint kijken 
we vooral vooruit door artikelen 
over de tentoonstellingen zoals 
‘De Bijzondere band. Art Nouveau 
boeken van Dijsselhof, Lion Cachet en 
Nieuwenhuis’. Dit is de tentoonstelling 
met werk van de pioniers uit de Art 
Nouveau in Nederland, die momenteel 
te zien is. Op deze expositie zijn 
prachtige werken te zien van deze 
kunstenaars, zoals de unieke met de 
hand ingekleurde editie van Kunst 
en samenleving van Dijsselhof en de 
portefeuillekast van Nieuwenhuis 
met daarin de luxe uitvoering van 
de Rembrandt-portefeuille van 
Lion Cachet. Het is een interessante 
tentoonstelling waarvoor we intensief 
samengewerkt hebben met Kasper 

van Ommen van de Universiteitsbibliotheek Leiden 
en Freek Heijbroek, voormalig conservator van het 
Rijksprentenkabinet.

Ook treft u zoals vanouds het overzicht aan van de 
aankopen die het museum dankzij uw gulle bijdrage 
kon doen, waarvoor onze hartelijke dank. Mijn collega 
Rickey Tax vertelt u hier alles over.

We gaan in 2019 door op de ingeslagen weg, met mooie 
tentoonstellingen en veel andere activiteiten en ik kijk 
ernaar uit om u te mogen verwelkomen in ons prachtige 
museum.

Sandra Bechtholt
directeur

Te n too n s te l l i n ge n
•  t/m 23 juni
 ‘De bijzondere band. Art-nouveau boeken van Dijsselhof, 
 Lion Cachet en Nieuwenhuis’ 
 Grote tentoonstelling waarin de schoonheid van Art Nouveau- 
 boeken wordt gevierd. Het werk van de drie pioniers Dijsselhof,  
 Lion Cachet en Nieuwenhuis staat centraal. 

•  12 juli t/m 6 oktober
 ‘Topstukken van Museum Meermanno’ 
 Drie zalen vol bijzondere boeken en objecten uit de collectie  
 van het museum.

T W E E D E  V E R D I E P I N G

• t/m 16 juni
 ‘Franca Treur en Olivia Ettema, vijf jaar samenwerking’  
 De tentoonstelling laat vijf jaar samenwerking zien door middel  
 van originele schetsen en illustraties, krantenpagina’s van de  
 geïllustreerde verhalen, lino- en sjabloondrukken en een korte  
 fi lm waarin Treur en Ettema vertellen over hun werk.

• Van 22 juni t/m 8 september
 ‘Retteketet Letterpret’
 Een tentoonstelling van Villa Verbeelding voor alle leeftijden
 (vanaf 5 jaar) die eens anders naar onze soms o zo gewone
 letters doet kijken. Met letters van Tom Schamp, Joke van  
 Leeuwen, Wim Hofman en Harriet van Reek en met een   
 speciale Letterpretroute voor kinderen van 5 tot 15 jaar. 

S O U T E R R A I N

• t/m 2 juni
 ‘Mooi marginaal, 2012-2017’
 Te zien zijn de 53 mooiste Nederlandse en Vlaamse marginale
 drukwerken uit de periode 2012-2017. Opnieuw pareltjes  
 van eigenzinnig drukwerk gemaakt door gedreven amateurs en  
 professionals. In deze selectie bevindt zich prachtig werk  
 van de ‘Meermanno-drukkers’ Burg. Patijnlaan 35B Den Haag  
 van Ton Martens, Een gelukkig Nieuwjaar 2013! van Karel F. en  
 Liza Treebus en Kisses by Koi van Lies Verdenius. 

H A L V I T R I N E

• t/m 23 juni
 ‘Ontwerpen van Hansje van Halem’
 In aansluiting op de tentoonstelling ‘De bijzondere band’.  
 is werk te zien van Hansje van Halem, een hedendaags ontwerp- 
 ster wier werk zowel in aanpak als in uiterlijk verwantschap ver- 
 toont met dat van haar beroepsgenoten ruim een eeuw geleden. 

A C T I V I T E I T E N

Masterclass Olivia Ettema
Olivia Ettema geeft op vrijdag 17 mei van 13.00-16.00 uur een 
masterclass linoleum snijden.

Open drukkerij
U kunt de drie drukkers uit ‘Mooi marginaal’, Ton Martens, Karel 
Treebus en Lies Verdenius, ontmoeten op 12 mei en 2 juni (Karel 
Treebus) en 16 juni (Lies Verdenius). Ton Martens kunt u weer 
treffen na de zomervakantie, vanaf 1 september.

Open illustratieateliers
In de zomervakantie is er iedere dinsdag en donderdag Open 
illustratieatelier (23, 25, 30 juli, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 en 29 aug).

Vriendenexcursie naar Museum voor Religieuze Kunst Uden
Zaterdag 6 juli hebben de Vrienden van Museum Meermanno 
| Huis van het Boek een mooie excursie naar het Museum voor 
Religieuze Kunst te Uden om de tentoonstelling ‘De Groene 
Middeleeuwen’ te bezoeken over de kennis en het gebruik van 
planten, zoals die in middeleeuwse handgeschreven boeken zijn 
overgeleverd. In de tentoonstelling prachtige handschriften uit 
Museum Meermanno en uit andere collecties in Nederland en 
Duitsland. Ter afsluiting bezoeken we de tuin ‘Hof van Lof ’ van de 
Franciscanen te Megen.

M u s e u mw i n ke l
Ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘De bijzondere band’ zijn 
verschillende boeken over dit onderwerp verkrijgbaar. Daaronder 
het speciale Art Nouveau-nummer van De Boekenwereld (€ 4,50).

X&Y, Slapend rijk en Regieaanwijzingen voor de liefde van Franca 
Treur en Olivia Ettema zijn ook te koop. 

De catalogus Mooi marginaal, 2012-2017 met een beschrijving 
van alle uitverkoren inzendingen is te koop voor € 5. 

Sandra Bechtholt begroet samen met Freek Heijbroek en Kasper van Ommen 
verzamelaar en redacteur van Anno 1900 Sipke van de Peppel.
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Naar aanleiding van een langjarig ambitieus 
restauratieproject van het gebedenboek van 
Maria van Gelre vond in Museum het Valkhof 
in Nijmegen een grote tentoonstelling plaats 
over dit gebedenboek in de context van het 
leven van Maria van Gelre en de politieke en 
sociale omstandigheden waarin zij leefde. 
Dr. Miranda Bloem, promovenda van de 
voorzitter van de Vrienden van Museum 
Meermanno, Claudine Chavannes, nam 
deel aan het restauratieproject en verzorgde 
op 10 november een lezing voor de 
Vrienden. Ze concentreerde zich daarbij 
op de prachtige miniatuur die ook als het 
‘reclamebord’ voor de tentoonstelling 
diende.

‘Waar kijken we naar, wat zien we hier’ 
was de centrale vraag van haar voordracht. 
Dat het hier een afbeelding betreft van 
Maria van Gelre en niet van de heilige 
Maagd valt in elk geval al af te leiden uit 
het feit dat er geen aureool om haar hoofd 

Het project Quentin Blake

Tweede kerstdag met de Rijmbijbel

Belicht en bewaard
Op de avond van de als altijd drukbezochte 
Museumnacht gingen de deuren open 
van de tentoonstelling ‘De vrienden van 
Quentin Blake. Matilda, Mr Stink en de 
Minpins’. Deze tentoonstelling was voor 
14.517 mensen, onder wie 4.100 kinderen, 
aanleiding het museum te bezoeken. 
Wat de tentoonstelling heel bijzonder 
maakte, waren natuurlijk de meer dan 
250 prachtige originele tekeningen van 
Blake. Ook heel bijzonder waren de door 
hemzelf geschreven teksten waarmee 
hij de bezoeker door zijn werk en leven 
leidde en vertelde over zijn werkwijze. 
De vele workshops die het museum 
organiseerde rond het werk van Blake 
werden druk bezocht. De workshops 
‘Inktmonsters’, ‘Sjakies chocoladefabriek’, 
de ‘Dag van het tekenen’ met Thé Tjong-
Khing en Floor Rieder, ‘Lekker voorlezen 
met Willy Wonka’ met verteller Frits 
Mulder, ‘Monsterlijke gedichten drukken’ 
in de museumdrukkerij, ‘Tekenen zoals 
Quentin Blake’ door Kiki van Kooijk voor 

Tweede kerstdag was een primeur 
voor het museum en voor het publiek. 
Belangstellenden konden op die dag de 
presentatie bijwonen over ‘de Nachtwacht’ 
van het museum: de Rijmbijbel van Jacob 
van Maerlant uit 1332, verlucht door Michiel 
van der Borch. Wat dit prachtige exemplaar 
van de Rijmbijbel zo bijzonder maakt, is dat 
dit het eerste kunstwerk (64 illustraties) is 
van de Lage Landen dat gesigneerd is door 
de kunstenaar. Er bleek veel belangstelling 
voor deze bijzondere middag te bestaan. 
Rickey Tax, hoofd collecties, vertelde 
met enthousiasme over de bijzondere 
geschiedenis van het handschrift dat in 
2008 dankzij het Atlas Fonds helemaal 
gerestaureerd en gedigitaliseerd kon 
worden. Omdat deze middag zo’n succes 
was, zullen er zeker vaker topstukken van 
het museum ‘op de hand’ getoond worden.

Lezing Miranda Bloem 
over Maria van Gelre

is aangebracht. Maar welke betekenissen 
kunnen we toekennen aan andere 
elementen in de afbeelding? De besloten 

hof met een rozenhaag. Is dat de tuin van 
een hoge en voorname dame? Boven in de 
miniatuur zien we een zegenende God de 

Vader. Links in het miniatuur 
houdt een engel een banderol 
vast met de tekst ‘O milde 
Marie’ en rechts is een engel 
die het gebedenboek dat ze 
vasthoudt aanraakt, ten teken 
dat de juiste weg die van het 
gebed is.

Zo is deze miniatuur een 
prachtige beeltenis van de 
hertogin in een voornaam en 
kostbaar gewaad, maar het 
is tevens een aansporing tot 
een godvruchtig leven. 
Het aanstekelijke verhaal van 
Miranda Bloem was voor een 
aantal Vrienden mede een 
aanleiding om in Nijmegen 
de uitermate boeiende en 
rijke tentoonstelling te gaan 
bekijken.

Frits Mulder

Op donderdag 21 maart verzamelde 
zich een groep ware Art Nouveau-
boekenliefhebbers in het museum. Het 
was de dag van de opening van deze 
bijzondere tentoonstelling met meer 
dan 200 topstukken uit de collecties van 
de Universiteitsbibliotheek Leiden, de 
Koninklijke Verzamelingen, de Bijzondere 
Collecties van de Universiteit van 
Amsterdam, de Koninklijke Bibliotheek, 
Museum Meermanno en van diverse 
particulieren. Vertegenwoordigers van 
al deze instituten, maar ook de klein- en 
achter-achterkleindochter van Lion Cachet 
waren aanwezig. De laatsten brachten 
zelfs nog twee prachtige boeken met 
ex libris en ontwerptekening van Lion 
Cachet mee en schonken die aan het 
museum. Ook aanwezig waren Rob van 
Kan en Simon Mulder die verantwoordelijk 

kinderen én voor volwassenen en de PRINT 
Illustratorendag met Thé Tjong-Khing, 
Mark Janssen en Martijn van der Linden 
waren allemaal uitverkocht. Daarnaast 

was er ook nog een prachtige Engelstalige 
middag rond het door Blake geïllustreerde 
A Christmas carol in de Centrale Biblio-
theek door acteur Gareth Harwood.

zijn voor het Art Nouveau-festijn dat 
van 7-10 juni plaatsvindt in Den Haag. 
Gastconservator Freek Heijbroek hield 
een mooie toespraak en gastconservator 

Kasper van Ommen bood het eerste 
exemplaar van het speciale Art Nouveau-
nummer van De Boekenwereld aan Sandra 
Bechtholt aan.

Opening ‘De bijzondere band’
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bewonderde, was tamelijk voorzichtig. Maar onze 
tweede samenwerking, een boek over het Chassé 
Theater in Breda, werd een groot succes.

In de monografie komt wel duidelijk naar voren wat je allemaal 
gedaan hebt. Wat zijn je meest favoriete projecten?

Dat zijn vaak de grote multidisciplinaire projecten 
die ik zelf bedacht, meestal een tentoonstelling met 
een publicatie. Een goed voorbeeld is het project ‘i10 
sporen van de avant-garde’ uit1994, een tentoonstelling 
over het avant-garde tijdschrift i10 (1927-1929) in het 
hoofdkantoor van het abp die uitgroeide tot een 
heus evenement. Zo waren er samenwerkingen met 
musea, er werden theatervoorstellingen en concerten 
georganiseerd, een filmnacht en er kwam ook een cd 
uit. Een project met een inhoudelijk sterk boek waarin 
alles samenkomt.
 Een soortgelijk initiatief is het boek Complot 
rond een vierkant en de gelijknamige expositie in het 
Provinciehuis in Maastricht in 2010, gewijd aan de 
Goodwill-reeks van Drukkerij Rosbeek. Een heel mooi 
project, waaraan medewerker Maud van Rossum een 
grote bijdrage leverde.
 In 2007 organiseerde ik in samenwerking met 
o.a. Dinu Dumbravician, Warren Lee en David 
Quay ‘Atelier Tipografic Olanda Romania’ in Boekarest 
(Roemenië), een uitwisselingsprogramma over grafische 
vormgeving tussen studenten van verschillende 
academies in Nederland en Unarte Boekarest. Drie jaar 

later vond er een reprise plaats waaraan ook studenten 
van Oostenrijkse academies meededen.

Zijn er vakboeken die invloed op je hebben gehad?

Pioneers of Modern Typography van Herbert Spencer uit 1969. 
De eerste editie kocht ik destijds in de boekhandel van 
het Stedelijk Museum in Amsterdam en staat nog altijd 
in mijn boekenkast, net als Boek over het maken van boeken 
van Huib van Krimpen uit 1966. Mijn omvangrijke 
vakblibliotheek staat inmiddels in de academie van 
Boekarest. 
 Op de laatste vraag over zijn favoriete object uit de 
collectie van het museum schiet hem in eerste instantie 
het werk van Helmut Salden te binnen. Maar hij voegt 
er meteen aan toe dat hij graag nog eens langs wil 
komen om die vraag goed te kunnen beantwoorden.

Anke Broeren

En de titel van de monografie?

‘: Piet Gerards’ was een van de potentiële titels. Voor 
de dubbele punt heeft in de loop der jaren namelijk 
behalve ‘grafisch ontwerp’ ook gestaan: ‘druk’, 
‘organisatie’, ‘productie’, ‘concept’ en ‘uitgave’. De 
uitgever vond de titel echter te verwarrend. Uiteindelijk 
werd het ‘Werktitel: Piet Gerards, grafisch ontwerper’.

Je bent zelf ook uitgever.

In mijn allereerste boekuitgave staat ‘Uitgeverij aap’ 
op de titelpagina. aap staat voor Anarcho Artistieke 
Produkties, een klein collectief dat ontwerpen, drukken 
(offset en zeefdruk), uitgeven en exposeren wilde 
combineren. 
 Vanaf medio jaren tachtig verscheen onder de naam 
Gerards & Schreurs – met goede vriend Joep Schreurs 
(1952-1999) – een twintigtal boeken, meestal literair 
van aard. Vrijwel gelijktijdig ben ik uitgeverij Huis 
Clos gestart. Aanvankelijk een private press, maar 
al snel werd het drukwerk uitbesteed. De financiële 
ruimte was beperkt, maar deze begrenzing daagt mij 
juist uit. Tot 2018, toen Huis Clos stopte, verschenen 
negenenzestig titels.

Is deze beperking van middelen en de uitdaging die deze met zich 
meebrengt, een reden waarom je het werk van Stefan en Franciszka 
Themersons (Gaberbocchus Press) zo aantrekkelijk vindt? 

Ik vind de beperking van de ene kant heerlijk. De 
grenzen zijn bepaald en voor de rest ben je vrij. Om 
Henry Ford te citeren: ‘Any customer can have a car 
painted any colour that he wants so long as it is black.’ 
 Van de andere kant is het goed om juist van bepaalde 
voorkeuren af te wijken. Ik vind de vormgeving 
eigenlijk het minst belangrijke aan een boek. Zaak is 
om de boodschap c.q. inhoud zo goed mogelijk over te 
brengen en tot zijn recht te laten komen. Als dat lukt, 
blijkt de vormgeving ook geslaagd.

Uit je biografie komt je anarchistische en activistische achtergrond 
naar voren. Ik vraag mij af hoe dit zich verhoudt in de relaties met 
opdrachtgevers?

Het verschilt per opdrachtgever enorm. Ik probeerde 
de sympathie te winnen van de opdrachtgever. 
Meestal is het de eerste keer aftasten. Ik zou zo 
een aantal voorbeelden kunnen noemen waar de 
eerste samenwerking niet tot iets geweldigs heeft 
geleid. Bijvoorbeeld mijn eerste samenwerking met 
architect Herman Hertzberger, wiens werk ik enorm 

‘Misschien 5000?’ is het antwoord van Piet Gerards 
op de vraag van Rickey Tax naar de omvang van zijn 
archief.
 Op 1 juli 2018 verwierf Museum Meermanno het 
werk van grafisch ontwerper Piet Gerards (Heerlen, 
1950). Het is tevens de datum waarop hij stopte met zijn, 
in het centrum van Amsterdam gevestigde studio Piet 
Gerards Ontwerpers, die zo’n veertig jaar eerder, rond 
1980 in Heerlen zijn oorsprong vond. 
 Een exact overzicht van de inhoud van de vele 
verhuis- en archiefdozen is pas later te geven. Wel is 
duidelijk dat boeken met een geschat aantal van 750 
een belangrijk onderdeel van het oeuvre uitmaken. Het 
archief omvat naast boeken – waarvan er maar liefst 37 
werden bekroond – ook postzegels, affiches, huisstijlen, 
kalenders, jaarverslagen, tijdschriften, brochures en 
eigen uitgaven. 

 Het is dinsdag 23 april 2019 wanneer Piet Gerards te 
gast is in Museum Meermanno. Die middag interviewt 
Rickey Tax, hoofd Collectiebeheer, de schenker van dit 
omvangrijke archief waar het museum vanzelfsprekend 
bijzonder mee verguld is. In een duizelingwekkend 
tempo passeren allerlei onderwerpen de revue en het 
interview duurt een kleine drie uur.

In 2003 verscheen je monografie Werktitel: Piet Gerards, 
grafisch ontwerper bij Uitgeverij 010. Hoe kwam dit boek tot 
stand?

Auteur Ben van Melick beschreef stap voor stap met 
een indringende blik de ontwikkeling die ik heb 
doorgemaakt. Door zijn tekst heen vlocht ik vijftig zelf 
gekozen, bepalende werkstukken uit mijn oeuvre die ik 
van commentaar voorzag.

:Piet Gerards

Ontwerper Piet Gerards in gesprek met hoofd Collectiebeheer Rickey Tax. 
Piet heeft een van zijn laatste producties: Uncorrected Proof. Ine Schröder 
in zijn handen. 
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Piet Gerards is zelf geen onbekende van het 
museum. Zo heeft hij in 2003 de vormgeving van 
de tentoonstelling over H.Th. Wijdeveld en de 
bijbehorende catalogus verzorgd. En speciaal voor 
de tentoonstelling ontwierp hij een serie in de stijl 
passende vitrines. Deze aaneengeschakelde rode 
en donkergrijze vitrines worden na al die jaren nog 
altijd veelvuldig gebruikt door het museum.

Boekomslag van Complot rond een vierkant Publicatie bij ‘Atelier Tipograf ic Olanda Romania’
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Tweemaal weglaten. 
Vijf jaar samenwerking Franca Treur en Olivia Ettema

Waarom vermelden we bij beschrijvingen van boeken 
altijd de naam van de schrijver als eerste en volgt de 
naam van de illustrator ergens achteraan? In de titel 
die het museum koos voor de tentoonstelling ‘Franca 
Treur en Olivia Ettema, vijf jaar samenwerking’ gaat het 
al net zo. Vinden we de tekst, ondanks de beeldcultuur 
waarin we leven, toch belangrijker? Kennen we tekst 
een hogere waarde toe dan beeld?

Voor de drie boeken X&Y, Slapend Rijk en het pas 
verschenen Regieaanwijzingen voor de liefde gaat dat beslist 
niet op. In deze boeken speelt het beeld een minstens 
zo grote rol als de tekst. Treur en Ettema zijn er in deze 
boeken in geslaagd de combinatie tekst en illustratie op 
zo’n manier vorm te geven dat beide elkaar versterken. 
Dat geldt met name voor het meest recente boek dat in 
vijftig af leveringen als wekelijks feuilleton verscheen in 
dagblad Trouw. 

Het museum besteedt t/m 16 juni aandacht aan deze 
bijzondere samenwerking. De tentoonstelling op 
de tweede verdieping laat die zien door middel van 
originele schetsen en illustraties, krantenpagina’s van 
de geïllustreerde verhalen, lino- en sjabloondrukken 

en een korte film waarin 
Treur en Ettema vertellen over 
hun werk. 

De tekeningen voor de krant 
maakte Ettema oorspronkelijk 
met een dikke zwarte stift. 
Die scande ze en kleurde ze op 
de computer in. Speciaal voor 
de tentoonstelling maakte 
Ettema van de oorspronkelijke 
schetsen linosnedes die ze 
bij de Grafische Werkplaats 
Amsterdam afdrukte en na 
het drogen met verschillende 
kleuren inkleurde.  
In een bespreking van 30 
maart jl. in Het Parool vatten 
beiden de succesvolle 
samenwerking bondig samen: 
‘Ettema: “Als illustrator wil 
je niet het verhaal voor de 
voeten lopen en in het plaatje 

al alles weggeven. Maar je kunt ook niet heel ver van het 
verhaal af gaan zitten. Als het op een terrasje in de stad 
speelt, kan dat niet helemaal geen rol spelen. Maar ik 
verraad weinig. In de grafische technieken is weglaten 
heel belangrijk. Het moet niet te minutieus.” Treur: 
“Weglaten, dat doe ik in mijn teksten ook. Ik ben er erg 
voor om de lezer en de kijker mee te laten doen. Daarin 
hebben wij elkaar echt gevonden.”’

Op vrijdag 5 april werd de tentoonstelling geopend met 
twee interessante voordrachten van resp. NRC-redacteur 
Hans Steketee en bijzonder hoogleraar Illustratie aan 
de Universiteit van Amsterdam, Emilie Sitzia. Hans 
Steketee besloot zijn toespraak als volgt: 
‘En nu zitten we in een gevaarlijke fase, laat deze 
tentoonstelling zien. Franca en Olivia passen zo bij 
elkaar dat ik me er soms op betrap dat ik de een niet 
meer los van de ander kan zien. Dat je een tekening van 
Olivia ziet en je je onmiddellijk afvraagt wat Franca 
erbij heeft geschreven. Of dat je Franca leest en de 
illustratie erbij is weliswaar prachtig, maar niet van 
Olivia.’ 

Aaf ke Boerma

‘Emotionele waarde’ uit X&Y

wil zo dicht mogelijk bij de traditionele lettervormen 
blijven, ‘omdat die het beste worden gelezen’. Hij stelt: 
‘Het zou logischer zijn een aanpassing van de machine 
te eisen.’ 
 Gerard Unger werkt een leven lang aan letters 
voor uiteenlopende communicatieve doeleinden, van 
verkeersborden tot kranten, waarbij hij de technische 
mogelijkheden steeds opnieuw uitdaagt en maximaal 
benut. En alles altijd ten dienste van optimale lees-
baarheid en doelmatigheid. Hij experimenteert met 
het vergroten van de x-hoogte, zodat een kleiner 
corps voldoet en er meer letters op een (kranten)regel 
kunnen. Zo ontstaat de zuinige Capitolium News, die de 
belangrijkste tekstletter van De Volkskrant wordt (eerder 
tekende hij de Swift voor Trouw en de Gulliver voor USA 
Today). Hij ontwerpt in een beroepspraktijk van 50 
jaar ca 25 lettertypen, doceert aan de Gerrit Rietveld 
Academie en in Reading (gb) , promoveert aan de 
Universiteit van Leiden en publiceert een lange reeks 
geschriften over lezen en letters, waaronder enkele 
boeken. Het laatste boek, Theory of Type Design verschijnt 
enkele weken voor zijn dood. 
 Bladerend door dit ‘magnum opus’ valt op hoezeer 
de letterontwerpen van Unger aan elkaar verwant 
zijn. Van Gerard Reve wordt wel gezegd dat hij steeds 
opnieuw hetzelfde boek schreef. Dit geldt voor de 
letterontwerpen van Gerard Unger in wezen ook. Als 
een ontwerper vandaag aan twee of drie lettertypen 
genoeg heeft, kan er gerust een van de hand van Gerard 
Unger zijn. 
  
Huug Schipper

Met dank aan: Chris Vermaas (2017), Gerard Unger, 
Roots, deel 45. zoo producties, Eindhoven.

‘Een typograaf heeft aan twee of drie lettertypen 
genoeg, daar kan hij zijn hele carrière mee vooruit.’ 
Jacques Janssen, hoofddocent aan de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag 
laat zijn zin in de ruimte hangen, tikt de as van 
zijn sigaret en kijkt de klas rond. Het is 1976, mijn 
eerste jaar als student grafische vormgeving. In de 
Academiewerkplaats staan kasten vol loden letters met 
beroemde familienamen: Baskerville, Garamond, Gill… 
Wij leren hoe we die letters in spiegelschrift achter 
elkaar in een ‘galei’ moeten zetten en hoe we dat ‘zetsel’ 
met een touwtje moeten ‘opbinden’ zodat het niet 
als een ‘pastei’ uit elkaar valt. We leren dat de ruimte 
tussen de woorden ‘wit’ heet maar van lood gemaakt is. 

 Dat de techniek van het letterzetten al een paar 
jaar eerder aan een spectaculaire revolutie was 
begonnen, dringt maar langzaam door de eeuwenoude 
academiemuren door. 
 In 1974 reist de jonge letterontwerper Gerard Unger 
naar Duitsland met in zijn portfolio de schetsen 
voor een nieuw lettertype, speciaal geschikt voor de 
hypermoderne fotozetmachine van de firma Hell in 
Kiel. Unger was in de jaren zestig in Amsterdam als 
grafisch ontwerper opgeleid aan het Instituut voor 
Kunstnijverheid, de latere Gerrit Rietveld Academie. 
Hij had zich tijdens zijn studie vooral beziggehouden 
met het ontwerpen van letters. Zijn leermeester Theo 
Kurpershoek bracht hem in contact met instituten 
uit de wereld der ‘letteren’, zoals de Typografische 
Bibliotheek van Lettergieterij Amsterdam. Unger 
ontwikkelde zich daardoor zowel praktisch als 
theoretisch. Na zijn studie werkt hij een tijd bij het 
vermaarde ontwerpbureau Total Design. Als assistent 
van Wim Crouwel is hij betrokken bij diens New Alphabet, 
een lettertype voor de fotozetmachine. Crouwel wordt 
geïnspireerd door de beperkingen die de machine hem 
als ontwerper oplegt. Maar Unger ziet het anders. Hij 

Gerard Unger (1942–2018)

Van 2006 tot 2012 bekleedde Gerard Unger de 
Leerstoel Typografische Vormgeving, onder 
auspiciën van de Tiele Stichting ingesteld door 
de Koninklijke Bibliotheek (kb), de Koninklijke 
Academie voor Beeldende Kunsten (kabk) en 
Museum Meermanno. Zowel in die functie en ook 
als docent aan de University of Reading (1993-2018) 
gaf hij jaarlijks een aantal colleges in de leeszaal van 
het museum.
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In eerdere edities van Leeslint is al uitgebreid verslag 
gedaan van de digitalisering van de familiearchieven 
van baron Van Westreenen en vader en zoon Meerman. 
Inmiddels beschikt het museum over de scans en staan 
ze veilig op een server. Onderzoekers die er gebruik van 
willen maken, kunnen via de afdeling Collectiebeheer de 
relevante plaatjes toegestuurd krijgen. 
 Het archief is gedigitaliseerd met geld van Bureau 
Metamorfoze in de Koninklijke Bibliotheek (www.
metamorfoze.nl), dat projecten subsidieert voor 
het behoud van het papieren erfgoed. Met hulp van 
Metamorfoze wil het museum de komende jaren nog 
meer digitaliseren – het bureau heeft al subsidie verleend 
voor het scannen van een aantal typografenarchieven. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de scans van het 
familiearchief – en die van de andere archieven – 
voor iedereen zonder tussenkomst van het museum 
toegankelijk zijn. De huidige website biedt die 
mogelijkheid niet, maar het museum werkt aan een 
plan hoe het de afbeeldingen op de beste manier kan 
aanbieden. 

Huis, keuken en koets

Dat het familiearchief van belang is voor de geschiedenis 
van de collectie van Museum Meermanno staat natuurlijk 

 Zoals bekend was Gerard Meerman, net als baron 
Van Westreenen, zeer geïnteresseerd in de allervroegste 
gedrukte boeken. Hij schreef brieven over dat onderwerp 
aan een aantal geleerden in binnen- en buitenland. 
Een van zijn correspondenten was de Haarlemse 
drukker en uitgever Johannes Enschedé, die er net als 
Meerman van overtuigd was dat de boekdrukkunst was 
uitgevonden door de Haarlemmer Laurens Janszoon 
Coster. Op 13 september 1761 schreef Enschedé een brief 
aan Meerman waarin hij puntsgewijs een aantal vragen 
en opmerkingen uit een eerdere brief van Meerman 
beantwoordt. Hij gaat in op het lettertype van een (aan 
Coster toegeschreven) Spiegel der menselijke behoudenis en 
op een – niet geïdentificeerde - houtsnede met tekst die 
op grond van de lettervormen volgens de Haarlemse 
historicus G.W. van Oosten de Bruyn (1727-1797) wél, en 
volgens Enschedé en Meerman níet aan Coster toe te 
schrijven is. Verder schrijft Enschedé over een ‘beeld of 

als een paal boven water. Baron Van Westreenen hield 
zijn uitgaven nauwkeurig bij en gooide bijna nooit iets 
weg. Van de meeste handschriften, gedrukte boeken en 
voorwerpen uit zijn verzamelingen kunnen we dan ook 
nagaan waar, wanneer en voor welk bedrag ze werden 
verworven. Maar ook de uitgaven voor huis, keuken en 
koets zijn in zijn kasboeken terug te vinden. 
 Enkele van de bekendste stukken uit het archief 
waren vorig jaar te zien op de tentoonstelling ‘Druk in 
Den Haag’: de brief waarin een Van Westreenen hulp van 
Johan Meerman vraagt bij het verzamelen van klassieke 
auteurs en verklaart ‘Boek-wurm’ te willen worden, en de 
schetsen van de baron van de veiling van de Meerman-
bibliotheek in 1824, aan de hand waarvan Cornelis 
Bavelaar het kijkkastje maakte dat nog steeds in de 
Boekzaal van het museum staat. 

Coster

Maar er is veel meer. Gerard en Johan Meerman 
correspondeerden met talloze achttiende-eeuwse 
geleerden en meneer de baron had een aantal hoge (ere-)
functies waarvoor hij ook nogal eens in de pen klom. In 
de komende nummers van Leeslint breng ik een aantal van 
hun brieven over het voetlicht. Deze keer: een brief over 
Laurens Janszoon Coster.

schilderij’ van Coster in de tuin 
van het Prinsenhof in Haarlem 
waarnaar Meerman kennelijk 
gevraagd had; het gaat niet om het 
beeld van Gerrit van Heerstal dat 
er al in 1722 stond, maar om een 
object dat aan een gevel bevestigd 
zou zijn. Enschedé weet dat de 
zeventiende-eeuwse stadsdrukker 
Adriaen Roman er om de hoek 
gewoond heeft, en suggereert 
dat het een uithangbord geweest 
kan zijn. Tot slot schrijft hij 
over een schilderij dat uit de 
familie van Coster afkomstig 
zou zijn. Enschedé heeft het op 
24 maart 1724 verworven uit de 
nalatenschap van Willem Cornelis 
Kroon, ‘laatsten afstammeling 
van Laurens Janszen’. Volgens 
Enschedé is dat schilderij ‘zeer 
precieus’; alle trekken van Coster 
komen overeen met die in de 
‘plaat in de Laure-crans’ – de Laure-
crans voor Laurens Coster van Haerlem, 
eerste vinder vande boeck-druckery 
uit 1628 van de Leidse historicus 
Petrus Scriverius. Maar, vermoedt 
Enschedé, waarschijnlijk is de 
gravure in dat werk gebaseerd 
op een tekening die van Coster 
is gemaakt na zijn overlijden, 
‘om dat de trekken van de mond 
[…] zich dodelyk vertoonen, en 

waarschynelyk de mond in ’t Leven die gedaante niet zal 
gehad hebben’. Het schilderij, dat zich in het Frans Hals 
Museum bevindt, wordt tegenwoordig beschouwd als 
een portret van de theoloog Ruardus Tapper (1487-1559) 
uit Enkhuizen. 
  Er werd, om kort te gaan, door de heren vrolijk 
gespeculeerd over de legendarische uitvinder. Vier jaar 
na de brief van Enschedé zou Meerman zijn grote studie 
over de oorsprong van de boekdrukkunst, de Origines 
typographicae, publiceren, waarin hij het uitvinderschap 
van Coster nog eens breed uitmeet, tot en met een 
genealogie aan toe. Helaas voor Meerman en Enschedé 
heeft modern onderzoek geen spaan heel gelaten van 
hun pleidooi voor Haarlem als de bakermat van het 
drukken. Maar brieven als deze zijn wel fraaie voetnoten 
bij hun onderzoek.

Erik Geleijns

Een brief over Coster

Portret van Ruardus Tapper (voorheen beschouwd als portret van Laurens Janszoon Coster). Frans Hals Museum

Brief van Johannes Enschedé aan Gerard Meerman, 13 september 1761.
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Bijvangst

Bij de laatste veiling van Bubb Kuyper kon met steun 
van de Vrienden een aantal kavels worden aangekocht. 
Curieus was een door Jan van Krimpen gekalligrafeerde 
en in een archaïsch Duits opgestelde brief, geadresseerd 
aan de zakenman en verzamelaar van tinnen voorwerpen 
A.J.G. Verster (1888-1975). De brief was gestoken in een 
exemplaar van de door Jan van Krimpen ontworpen 
letterproef uit 1925. Verster was bevriend met de 
schrijver Jan Greshoff en kende ook Jan van Krimpen. 
Hij was abonnee van het tijdschrift De Witte Mier. In 1924 
verscheen bij Boosten & Stols van zijn hand de uitgave 
Oud tin, met een bandontwerp van Van Krimpen. Van 
Krimpen bevestigt de ‘lieber Herr Zinnsammler und 
freund’ de ontvangst van de ‘Drucksachen hinsichtlich 
des braunen Nasses’ en spreekt de intentie uit het 
‘bruinen nat’ steeds ter beschikking te houden. De brief 
is geschreven met bruine inkt in een Civilité-achtige 
letter. 
 Handgeschreven is ook Goede woorden bijeengegaard, 
gedateerd 2 juni 1978 en volgens de kalligraaf Sem Hartz 
zijn kleinste boekje. Het meet twee bij twee centimeter 
en is opgedragen aan ‘Agda en Piet’. Opgenomen zijn een 
aantal handgeschreven citaten van Jan Pieter Heije, De 
Génestet, P.J. Kasteleyn, De Decker, Cats en Constantijn 
Huygens. Hartz besluit het liber amicorum met de 

ook een briefje van Nelly Bodenheim waaruit blijkt 
dat de auteur een Amsterdamse Joffer op het oog had 
voor het illustreren van Schoolvriendinnen. Bodenheim 
vraagt toezending van het manuscript, zodat zij beter 
kan beoordelen of zij er illustraties bij kan maken. 
Uiteindelijk zal de Amsterdamse kunstenaar Dirk 
Harting (1884-1970) de illustraties verzorgen. Op 29 mei 
schrijft Harting aan Stella: ‘Omdat er zoo’n haast bij 
was heb ik m’n ander werk maar ’n paar dagen stopgezet 
en ben nu in staat U de gevraagde teekening klaar voor 
reproductie aan te bieden. Ik heb de teekening tweemaal 
vergroot genomen, dit komt de reproductie ten goede.’
 De overige correspondentie biedt een interessant 
inzicht in de relatie tussen de schrijfster en haar uitgever, 
die zich kennelijk zorgen maakt over de negatieve 
ontvangst van Schoolvriendinnen. In reactie hierop schrijft 
Stella Mare: ‘Zoete, lieve, nooìt snoepende, nooìt brutale, 
nooìt spotzieke schoolmeisjes bestaan er nu eenmaal 
niet, en zou ik ze zoó gaan beschrijven dan waren mijne 
meisjesboeken niet het lezen waard voor mijne trouwe 
schare lezeresjes….’

woorden ‘dat [het] beter was geweest indien het papier 
iets minder harig ware’.
 In een brief van 11 februari 1952 schrijft Sjoerd H. de 
Roos aan Mr. H.W. Boscha dat hij hem moet teleurstellen 
en hem geen exemplaar van Heinrich Heine, Die Nordsee, 
kan bezorgen: ‘Doordat een onder Verwaltung gestelde 
zaak de verkoop van de H.P. drukken bezorgde, zijn 
indertijd de daar nog aanwezige ex. van die Nordsee 
vernietigd, zonder dat mij gelegenheid is gegeven zulks 
te voorkomen. Wellicht dat zich nog een ex. op een 
veiling voor doet.’ Kennelijk heeft Bosscha het langs 
andere weg kunnen aanschaffen, want op de veiling 
kochten we de brief gestoken in een in heel perkament 
gebonden exemplaar nr. 20.

Uitgeverij Honig

Verder kocht het museum nog enkele kavels met 
archivalia rond de Utrechtse uitgever H. Honig aan, 
waaronder een aantal bandontwerpen en enige 
proefbanden in verschillende kleurvarianten uit het 
begin van de twintigste eeuw. De ontwerpen zijn 
gemaakt door verschillende kunstenaars, waaronder 
een geannoteerd ontwerp en twee proefbanden voor 
Analecta: Nederlandsch Leesboek, deel 1 door Dr. B. uit 1902 
van de schilder en graficus W.F.A. Pothast (1877-1916) en 
twee ontwerpen voor de uitgave Te heiveld van Truida Kok 
van de architect Jac. Ph. Wormser (1878-1935). Een van de 
tekeningen is volledig uitgewerkt en voorzien van enige 
aantekeningen en is gesigneerd door de kunstenaar 
en gedateerd april 1905. Het tweede ontwerp geeft een 
impressie van de uitgewerkte tekening op linnen. Op 
een door de grafisch ontwerpster Cornelia L. van Balen 
(1859-?) gesigneerd ontwerp staat voor de clichémaker 
aangegeven waar een zo ‘groot mogelijk gat ’moet 
worden uitgezaagd. Op deze plek kon de titel worden 
geplaatst. Het ontwerp is dan ook voor verschillende 
uitgaven en zelfs verschillende uitgevers gebruikt. H. 
Honig gebruikte het voor verschillende titels, waaronder 
de uitgave Werther de Jood van L. Jacobowski uit 1903. Van 
deze uitgave kocht het museum ook zes proefbanden 
in verschillende kleurcombinaties. De ook in Utrecht 
gevestigde uitgever Bruna gebruikte in 1903 hetzelfde 
ontwerp voor De winkeljuffrouw uit l’Oiseau d’Or van Cornélie 
Noordwal. In de kavel zaten tot slot twee ontwerpen 
en drie proefbanden voor de uitgave Schoolvriendinnen 
uit 1908 van Stella Mare, een pseudoniem voor de 
schrijfster Estella Visser-Zadoks. Tijdens het zoeken naar 
achtergrondinformatie over deze uitgave werden bij een 
antiquaar aanvullende archivalia rond Hendrik Honig 
aangekocht, waaronder een pakket van 23 brieven van 
Stella Mare, hoofdzakelijk met haar uitgever. Hierin 

Ook kocht het museum rond Uitgeverij Honig materiaal 
van de Nederlandse vertaling van C. Collodi, De avonturen 
van Pinokkio. In 1903 verscheen bij Honig een zogenaamde 
titeluitgave van de eerste Nederlandse vertaling die 
in 1900 was verschenen bij de Bossche uitgever Van 
Vrijberghe de Coningh. Behalve de titelpagina is 
deze geheel identiek aan de eerdere uitgave. In 1907 
verscheen bij Honig een tweede editie, opnieuw gezet 
en voorzien van een modernere band. Hiervoor werden 
nieuwe clichés gemaakt van een aantal tekeningen naar 
bestaande illustraties van Enrico Mazzanti en van de 
gekalligrafeerde auteursnaam. Het materiaal omvat 
naast enkele clichés, de tekeningen voor de clichés en een 
aantal proefbanden voor de uitgaven van 1903 en 1907.

Helmut Salden

Tot slot schonk de letterontwerper Georg Salden (neef van 
Helmut Salden) bij de opening van de tentoonstelling 
‘Helmut Salden (1910-1996). Lettertekenaar en 
boekverzorger’ een aantal werken die Salden maakte 
tijdens zijn opleiding aan de Folkwangschule te Essen. 
Naast een abstracte krijttekening gedateerd ‘Mai 1929’ 
zijn dit een aantal kalligrafische oefeningen, waaronder 
de regels ‘Tapfer sein ist gut sein’, in zwarte inkt op papier 
en in gouden letters op perkament.

Rickey Tax

Aanwinsten
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Mevrouw A. Gibbs en mevrouw 

H. Messchendorp, Oegstgeest

De heer R. de Bruine, Zoetermeer

De traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst 
vond dit jaar plaats op vrijdag 25 januari. 
In het koetshuis heette directeur Sandra 
Bechtholt de Vrienden van harte welkom. 
     
2018 was een druk jaar met een 
groot aantal tentoonstellingen en 
evenementen zowel binnen als buiten 
het museum. Het jaar begon goed 
met een maatschappelijk relevante 
tentoonstelling. ‘Porno op papier. 
Taboe en tolerantie door de eeuwen 
heen’ leverde een overweldigende 
hoeveelheid persaandacht op en kreeg 
in een iets andere vorm en onder de 
naam ‘Lowlands Library’ een succesvol 
vervolg op het Lowlands festival. 
De tentoonstelling werd in de zomer 
opgevolgd door ‘Druk in Den Haag. 
500 jaar boeken in 30 verhalen’ 
die mede mogelijk werd gemaakt 
door een financiële bijdrage van de 
Vrienden, waarvoor wij u hartelijk  
danken. De tentoonstelling is 
tevens het uitgangspunt voor het 
komende Begunstigersgeschenk; een 
boekenwandeling langs de plaatsen in 
Den Haag die in de geschiedenis van 
het Haagse boek een belangrijke rol 
hebben gespeeld.

Andrea Langendoen, projectleider Huis 
van het boek en van de tentoonstelling 
‘De vrienden van Quentin Blake. 
Matilda, Mr. Stink en de Minpins’, 
verzorgde deze middag samen met 
Karin Vingerhoets, collectiespecialist 
Kinderboeken van de Koninklijke 
Bibliotheek, een inleiding op de 
tentoonstelling. Karin Vingerhoets 
vertelde over het leven en werk van 
illustrator Quentin Blake aan de hand 
van een tijdlijn en met vele visuele 
voorbeelden. Andrea Langendoen 
gaf inzicht in de totstandkoming 
van de tentoonstelling en de nauwe 
samenwerking met Quentin Blake en 
House of Illustration in Londen.

Het museum is druk bezig met 
de voorbereidingen van het 

tentoonstellingsprogramma voor 2019. 
De eerstvolgende grote tentoonstelling 
is ‘De Bijzondere Band. Art Nouveau-
boeken van Dijsselhof, Lion Cachet 
en Nieuwenhuis’. Voor deze 
tentoonstelling zijn topstukken uit 
de collecties van het museum en van 
de Koninklijke Bibliotheek aangevuld 
met prachtige boeken en toegepaste 
grafiek uit andere collecties, zoals 
die van de Universitaire Bibliotheken 
Leiden, Bijzondere Collecties van 
de Universiteit Amsterdam en de 
Koninklijke Verzamelingen. Daarnaast 
is er in het voorjaar op de tweede 
verdieping een kleine tentoonstelling 
over de samenwerking van schrijfster 
Franca Treur en illustrator Olivia 
Ettema te zien.

Voorzitter Claudine Chavannes-Mazel 
kondigde alvast de Vriendendag 2019 
aan. In de zomer zullen wij afreizen 
naar het Museum voor Religieuze 
Kunst in Uden en de tentoonstelling 
‘De Groene Middeleeuwen’ gaan 
bezoeken, waar ook bijzondere 
stukken, bruiklenen uit Museum 
Meermanno, te zien zullen zijn.

Aan het eind van de bijeenkomst 
toonde conservator oude collecties Erik 
Geleijns de aanwinsten die dit jaar met 
steun van de Vrienden zijn verworven. 
Een bijzonder indrukwekkend 
exemplaar In their memory. Human 
rights violation in Chile, 1973-1990 van de 
Chileense boekkunstenaar Maria 
Veronica San Martin, was vervolgens 
van dichtbij te aanschouwen. 

Na afloop was er de gelegenheid om 
de tentoonstellingen ‘De vrienden 
van Quentin Blake’ en ‘Helmut 
Salden (1910-1996). Lettertekenaar en 
boekverzorger’ te bezichtigen, waarna 
iedereen kon napraten onder het genot 
van een hapje en een drankje in het 
souterrain van het museum.

Anke Broeren
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