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Het Sportboek

De mooiste sportverhalen

A.S. Byatt op bezoek, p. 12
Ter gelegenheid van de vertaling van
haar laatste boek: Pauw & Wijnrank.
Over William Morris en Mariano Fortuny
bezocht A.S. Byatt Den Haag. Een bezoek
aan Museum Meermanno met speciale
aandacht voor het Kelmscottkastje
werd als verrassing toegevoegd aan haar
programma.

Miss Blanche nationaal sportalbum 1932. [Rotterdam 1932].
Het sigarettenmerk Miss Blanche bracht zowel voetbalplaatjes op de markt
als afbeeldingen van andere sporters, zoals deze wielrenners.

Jan van Krimpen, p. 15
De collectie Jan van Krimpen is recent
met maar liefst veertien nog onbekende
tekeningen uitgebreid.

Wekenlang zaten we aan de buis gekluisterd voor de Sportzomer van 2016.
Marathonuitzendingen van grote evenementen zoals de Tour de France,
het WK Voetbal en natuurlijk de Olympische Spelen wisselden elkaar in rap
tempo af. Afkicken is gelukkig niet nodig, want voor de boekenliefhebber
gaat het sportseizoen ook dit najaar door. In Museum Meermanno is tot
en met 5 februari 2017 de tentoonstelling ‘Het Sportboek. De mooiste
sportverhalen’ te zien. Van middeleeuwse kolfspelers tot de eeuwige rivaliteit
tussen Ajax en Feyenoord; honderden sportpublicaties vertellen het verhaal
van sport in onze samenleving.
Sporten doen we al heel lang; als speels vermaak, als lichamelijke
krachtmeting of als militaire oefening. Maar zo populair als in onze tijd is
sport nog nooit geweest. Grote sportevenementen trekken een recordaantal
bezoekers en in de media worden sportprestaties breed uitgemeten. Sinds de
negentiende eeuw is er een toenemende belangstelling voor sport. Dit is
vrijwel één op één terug te zien in de Nederlandse boekproductie; er zijn de
afgelopen eeuwen vele duizenden handboeken, biografieën, tijdschriften,
plaatjesalbums, gedenkboeken, kinderboeken, competitieschema’s en
fotoboeken verschenen, over allerlei aspecten van sport. Voor ‘Het Sportboek.
De mooiste sportverhalen’ is uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek
(KB) een aansprekende selectie gemaakt die de grote diversiteit aan
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Gebedenboek,
[Luik, eind 15e eeuw].
Sign. Den Haag, KB :
133 D 10
In de marge van dit
vijftiende-eeuws
getijdenboek staan
twee kolf spelende
figuren afgebeeld. Het
is een van de vroegste
uitingen van sport
in de Nederlandse
boekproductie.

sportpublicaties én de rol van sport in de samenleving
op unieke wijze in beeld brengt. De selectie is
bovendien aangevuld met bijzondere objecten uit de
collectie van het NOC*NSF, zoals het judopak van
Anton Geesink en de fiets van Joop Zoetemelk.
Weten en kunnen
Sport bestaat al langer dan we zouden denken.
Een verluchting van een Luiks gebedenboek uit de
tweede helft van de vijftiende eeuw toont ons twee
kolf spelende mannetjes, al lijken ze eerder in een
worstelwedstrijd verwikkeld. In een embleembundel
uit 1564 zijn we getuige van een potje tennis, waarbij
een van de spelers zelfs twee rackets tegelijk hanteert!
Veel sporten hebben hun oorsprong in het adellijke
milieu: paardrijden en schermen waren vaardigheden
die jonge edelen met de paplepel ingegoten kregen
en die later door de gegoede burgerij overgenomen
werden. In de zeventiende eeuw verschenen er dan ook
prachtige plaatwerken over ruiterij en de kunst van het
schermen, bijvoorbeeld Girard Thibaults Académie de
l’espée (Leiden, 1630).
Vanaf de negentiende eeuw werd sport een steeds breder
geaccepteerde vrijetijdsbesteding. Als gevolg daarvan
nam de competitie toe en daarmee ook de behoefte aan
regelgeving. Die reglementering en standaardisering
heeft sport gemaakt tot de moderne variant zoals we die
nu kennen. Ontelbare handboeken zagen inmiddels het
levenslicht, zoals het fraaie Hockey en hoe het gespeeld wordt
uit 1933.
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Een leeuw op voetbalschoenen
Het wij-gevoel is in de sport alom tegenwoordig, in
eerste instantie op nationaal vlak. Nederland-België, de
‘derby der Lage Landen’, en Nederland-Duitsland zijn al
decennialang klassiekers. Ook het verenigingsleven is
sterk verankerd in de maatschappij. Clubs op elk niveau
presenteren zichzelf met clubblaadjes, fotoboeken en
jubileumuitgaven. Onder de veelzeggende titel Feyenoord
de Grootste (800 pagina’s en 30 kg) is onlangs het grootste
Nederlandse sportboek ooit verschenen. Clubliefde en
samenhorigheidsgevoel zorgen voor de nodige wedijver
tussen verenigingen onderling, soms met geweld en
vandalisme tot gevolg. Een subtiele uiting van die
gevoeligheden zien we in de publicaties van Mik Schots.
Hij gaf zijn boek over de ‘gezworen vijanden’ 010 en 020
uit in twee varianten: Ajax-Feyenoord én Feyenoord-Ajax.
Deze vorm van vereenzelviging met een sportclub of
een land bestond al in de eerste helft van de twintigste
eeuw. Toen was er echter ook een ander aspect van
belang, dat van de verzuiling. Sportclubs hadden vaak
een levensbeschouwelijk stempel en competities werden
binnen de eigen zuil gespeeld. Het Programma van het
internationaal Arbeiders Sportfeest (1930) is hier een aardig
voorbeeld van. Ook uit de christelijke hoek is een flink
aantal brochures overgeleverd, zoals De christenjongeling en
de sport (1928) en Katholieke sport (1936).
Heldenverering
In 1928 verscheen De roman van Jaap Eden, de allereerste
Nederlandse sportbiografie. In de decennia die volgden
hebben vele sporthelden hun doorgaans smeuïge
levensverhalen aan het papier toevertrouwd (gezien).
Ook in andere publicaties zijn sporthelden vereeuwigd.
Zo heeft Elie Saegeman in de bibliofiele uitgave Tour
de France. De klimmer (1975) de laatste strijd van Tom
Simpson in de brandende hitte op de Mont Ventoux
prachtig in beeld gebracht. De groeiende aandacht
voor individuele sporters zien we ook in de opkomst
van het verzamelalbum. Voetbalplaatjes waarmee
supermarkten vandaag de dag stunten, werden in de
eerste helft van de twintigste eeuw ook al fanatiek
gespaard. Je kon ze – ironisch genoeg – vaak vinden bij
pakjes sigaretten.
‘Het belangrijkste in de Olympische Spelen is niet
winnen, maar deelnemen’, zei grondlegger van het
evenement, Pierre de Coubertin. Toch zien veel
sporters een medaille op de Spelen als de kroon op
hun carrière. De Spelen van Amsterdam in 1928

waren aanleiding voor een groot aantal verschillende
publicaties, o.a. liedjesboeken, dagprogramma’s,
kranten en gedenkboeken. De editie van 1936 in Berlijn
is om andere redenen onderdeel geworden van het
collectieve geheugen. Adolf Hitler, die sinds 1933 aan
de macht was in Duitsland, probeerde de Spelen in te
zetten als nationaalsocialistische propaganda. Enkele
Nederlandse sporters, zoals de joodse bokser Ben Bril,
besloten dat jaar niet deel te nemen. De Nederlanders
die wél afreisden naar Berlijn, waren overigens
bijzonder succesvol. Vooral de zwemdames, met Rie
‘keizerin van Berlijn’ Mastenbroek als boegbeeld,
brachten vele medailles mee naar huis.
Besmettelijke zielsziekte
Het is algemeen bekend dat sporten bijdraagt aan een
gezonde levensstijl. Om die reden worden kinderen
al op jonge leeftijd gemotiveerd om zich met sport
bezig te houden. Het plezier dat je kunt hebben met
spel en sport staat in talloze kinderboeken centraal,
zoals in het bekende jongensboek De AFC’ers (1915). In
diezelfde periode waren er echter ook opvoedkundige
tegengeluiden te horen. De arts Evart van Dieren
(1861-1940) waarschuwde in 1918 in het gelijknamige
boek al voor ‘de nadelige invloed van fel zonlicht en
sport op lichaam en geest’. In 1930 herhaalde hij zijn
pleidooi toen hij de ‘hand-over-hand-toenemende
sportepidemie’ een ‘besmettelijke zielsziekte’ noemde.
Door de stevige inbedding van georganiseerde sport in
de maatschappij is het gaandeweg ook een belangrijke
rol gaan spelen bij de emancipatie van bijvoorbeeld
vrouwen en gehandicapten. Vooral vanaf de jaren zestig
van de vorige eeuw kwam er steeds meer aandacht voor
vrouwen in de sport. Publicaties over verschillende
sociale aspecten van dit onderwerp dragen
veelzeggende titels als Medische aspecten van de damessport
(1968) en Bij ons is de voorzitter een vrouw (1989).

afzonderlijke disciplines dat gespecialiseerde kanalen
nodig waren.
De opkomst van radio en televisie betekende een
omslag in de sportverslaggeving. Sportwedstrijden
kregen een nog grotere impact op de samenleving
en sportjournalisten hadden ineens een stem en een
gezicht. Het eerste sportverslag op de radio was op 11
maart 1928, toen Han Hollander de voetbalwedstrijd
Nederland-België van smakelijk commentaar voorzag.
De tentoonstelling brengt het mediacircus van de
sportwereld in beeld aan de hand van sprekende
tijdschriftcovers, zelf bewuste journalisten,
indrukwekkende sportfotografie en grappige
krantencartoons.
Mentale strijd
Veel sporten die lichamelijke kracht vergen, vereisen
ook mentale inspanning. Dit komt onder andere aan
de orde in Joris van den Berghs belangrijke werk De
mysterieuze krachten in de sport. Soms wordt de strijd vrijwel
alléén mentaal uitgevochten, namelijk in de denksport.
De Koninklijke Bibliotheek bezit meer dan 30.000
schaakboeken, van de dertiende-eeuwse monnik Jacob de
Cessolis tot verrassende moderne objecten zoals Book Chess
no. 1, een schaakspel van kunstenares Takako Saito dat is
opgebouwd uit tientallen kleine boekjes. Onlangs heeft
de KB een zeldzame middeleeuwse verhandeling over
dammen aan de collectie kunnen toevoegen: Libro de ivego
de las damas uit 1591. Dit boek zal in deze tentoonstelling
voor het eerst voor publiek zichtbaar zijn.
Anna Rademakers
collectiespecialist Cultuurgeschiedenis, Koninklijke Bibliotheek

Mediacircus
‘Bergkamp! Bergkamp! Bergkamp!’ De winnende goal
van Dennis Bergkamp tijdens het WK van 1998 staat vele
Nederlanders nog helder voor de geest. Vooral door het
commentaar van Jack van Gelder. De rol van de media
bij sportevenementen is onvoorstelbaar groot. De eerste
sportuitingen in de media waren korte sportuitslagen
in de krant. Aan het einde van de negentiende eeuw
rolden de eerste sportkranten en -tijdschriften van de
pers. In eerste instantie versloegen zij nog verschillende
sporten, maar al snel was er zoveel nieuws van de

Takako Saito, [Buchschachspiel No 1 = Book chess no 1]. Düsseldorf 1999.
Het bijzondere schaakspel Book Chess No 1 van de Japanse kunstenares
Takako Saito bestaat uit 96 kleine boekjes, die zowel het bord als de
schaakstukken vormen.
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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).

Te n too n s te l l i n ge n

M u s e u mw i n ke l

• t/m 5 februari 2017
‘Het Sportboek. De mooiste sportverhalen’. Sportboeken uit
de collectie van de Koninklijke Bibliotheek
• 25 februari t/m 21 mei 2017
‘Conn3ct: 2 media, 1 verhaal’. In samenwerking met de
Koninklijke Bibliotheek en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

De Boekenwereld, nummer 3 2016,
geheel gewijd aan het sportboek: € 7,50

Hierna is deze tentoonstelling van 22 juni tot 17 september
2017 te zien in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
te Antwerpen en van 14 oktober 2017 tot 29 april 2018 in de
Provinciale Bibliotheek Limburg te Hasselt.

Graﬁekdoos ter gelegenheid van de Maand van de Graﬁek 2016
met bijdragen van tien kunstenaars. De oplage bedraagt 50 stuks,
waarvan 15 voor de verkoop. De opbrengst komt ten goede aan
het museum. De prijs is € 245. U kunt deze doos ook bestellen via:
dijkstra@meermanno.nl.

TWEEDE VERDIEPING

• t/m 8 januari 2017
‘Tussen Jezus en Oscar Wilde, Charles Ricketts als illustrator
van parabelen en prozagedichten’
• t/m 22 januari 2017
‘Bookwork’. Russische boekkunst van Rea Nikonova en
Serge Segay
• 11 februari t/m 21 mei 2017
Het Haags Gemeentemuseum organiseert de tentoonstelling
‘De jonge Peter Vos – graﬁek, getekende brieven en tekeningen
1952-1970’. Daarin wordt een ruime keuze getoond uit de
brieven van Peter Vos. Deze brieven verschijnen half januari
2017 in het boek Peter Vos – Getekende brieven, samengesteld
door Jan Piet Filedt Kok, Eddy de Jongh en Saïda Vos-Lokhorst,
bij Uitgeverij Maurits Rubinstein, Amsterdam. Ook verschijnt er
een documentaire over Peter Vos van David de Jongh die in
maart wordt vertoond in de bioscoop en bij de NTR. Tot slot
publiceert het RKD de digitale monograﬁe ABC-Peter Vos.
De geplande kleine tentoonstelling in Museum Meermanno
kan helaas geen doorgang vinden.
SOUTERRAIN

• 17 december 2016 t/m 19 maart 2017
Best Verzorgde Boeken 2015

Charles Ricketts’s Mysterious Mother vertelt het onverwachte,
ontroerende en onbekende verhaal over de moeder van Charles
Ricketts. Uitgave van At the Paulton, Den Haag. Oplage: 100
exemplaren, prijs: € 30

ACTIVITEITEN

• T/m 18 december 2016
Ieder weekend open scriptorium en drukkerij.
Kijk voor meer informatie op de website!

Wit op wit. En zwart. Harry van Kuyk (1929-2008) – Reliëfdrukken
en kunstenaarsboeken. De eindfase van de vormgeving, in handen
van studio frederik de wal. Ca. 400 p., ca 250 ill., prijs: € 49,95
BOOKWORK: Rea Nikonova & Serge Segay. Samenstelling en
redactie Serge-Aljosja Stommels en Albert Lemmens, 432 pagina’s
met ruim duizend afbeeldingen in kleur. Uitgegeven door LS,
Nijmegen. Prijs: € 95
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Beste Vrienden,
In het op 2 december gepubliceerde advies heeft
de Raad voor Cultuur positief geadviseerd over de
subsidieaanvraag van Museum Meermanno | Huis
van het Boek. Het museum is zeer verheugd over dit
resultaat en over het vertrouwen dat de Raad uitspreekt
in de formule ‘Huis van het Boek’. Deze is ontwikkeld
in samenwerking met de KB, de nationale bibliotheek,
en biedt vele mogelijkheden om het publieksbereik
van het museum sterk te vergroten. Zo zal Meermanno
hierdoor de leden van openbare bibliotheken veel
makkelijker kunnen bereiken. Daarnaast zet het
museum sterk in op educatieve activiteiten voor
scholen, zowel in de regio als in het land. Samen met de
KB en netwerkpartners zal Museum Meermanno zich
richten op doelgroepen die zich verbonden voelen met
verleden, heden en toekomst van het boek.
De samenwerking met de KB heeft in 2016 vorm
gekregen in een bestuurlijke fusie. Deze zomer
nam de vorige Raad van Toezicht afscheid tijdens
de Vriendendag. Het museum is hun veel dank
verschuldigd voor hun grote inzet en betrokkenheid
van de laatste jaren. Sinds 1 november bestaat de Raad
van Toezicht van Museum Meermanno uit de leden van
het Algemeen Bestuurscollege van de KB, aangevuld
met de algemeen directeur van de KB, Lily Knibbeler.
De subsidieaanvraag voor 2017-2020 is het resultaat
van vele gesprekken geweest met externe adviseurs
Eelco van Welie, Arnoud Odding en Erik Boekesteijn,
medewerkers van de Koninklijke Bibliotheek en
potentiële externe partners. Dankzij de inspanningen
van alle betrokkenen, binnen en buiten het museum,
ligt er nu een overtuigend plan dat de toekomst van het
museum veiligstelt en het museum in staat stelt met
inspiratie, veel samenwerken en slagkracht vooruit te
gaan.

tentoonstelling in nauwe samenwerking met de
KB, ‘Het Sportboek. De mooiste sportverhalen’
is op 11 november geopend. Op dit moment
worden de voorbereidingen getroffen voor de grote
voorjaarstentoonstelling ‘Conn3ct. 1 verhaal, 2
media’. Daarnaast vond het groot onderhoud aan
de voor- en achtergevels plaats in september. Half
oktober hervatte het Rijksvastgoedbedrijf ook de
restauratiewerkzaamheden aan de tuinmuur. Deze
inspanningen zijn erop gericht de panden zo snel
mogelijk in goede staat af te leveren, omdat het
museum deze met ingang van 1 januari 2017 in het
kader van de nieuwe Erfgoedwet in eigen beheer krijgt.
Ook internationaal was Museum Meermanno dit
najaar vertegenwoordigd. Ter gelegenheid van de
oprichting van de International Organisation of
Printing Museums nodigde het Jikji Museum te
Cheongju (Zuid-Korea) vertegenwoordigers van musea
uit de gehele wereld uit. Ondergetekende was namens
Museum Meermanno aanwezig.
Op uitnodiging van Cleveland State University heb ik
een aantal lezingen gegeven in Cleveland en Oberlin
in het kader van Octavofest, een evenement rond het
boek in de staat Ohio. Hieraan voorafgaand mocht
ik een lezing verzorgen in de Watson Library van het
Metropolitan Museum te New York. Tijdens dit bezoek
zijn met diverse organisaties intentie-afspraken tot
samenwerking gemaakt.
Rickey Tax
waarnemend directeur

Tijdens al die overlegsessies ging het ‘gewone’ werk ook
door. Het museum werd de hele zomer en het najaar
zeer druk bezocht. Dit was allemaal te danken aan de
bijzonder mooie en leuke tentoonstelling over Fiep
Westendorp. Een zeer succesvol samenwerkingsproject
met Fiep Amsterdam bv en de Openbare bibliotheken.
Want niet alleen was er een tentoonstelling in het
museum, maar ook in 85 openbare bibliotheken in het
hele land.
Het gewone werk houdt ook in dat iedereen alweer
bezig is met nieuwe projecten. De nieuwe grote
5
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Belicht en bewaard

Bijzondere grafiekdoos gedrukt in Museum Meermanno
Op 25 november vond een bijzondere
presentatie plaats: de graﬁekdoos die door
tien graﬁsche kunstenaars is gemaakt
met tien prenten die alle de veelzijdige
collectie van Museum Meermanno als
inspiratiebron hebben. In de halvitrine van
het museum kunt u deze bekijken. Een
beperkt aantal van deze uitgave is te koop
via het museum. Zie voor de details in de
agenda.
Ieder weekend van oktober werkten
graﬁsche kunstenaars in de drukkerij
van Meermanno. Bezoekers van het

museum konden naar de werkwijze van de
kunstenaars komen kijken.
Met houtsnede, blauwdruk, linosnede,
boekdruk, preegdruk en combinaties van
deze verschillende technieken maakten
zij ieder een bijzondere prent. De
deelnemende kunstenaars waren Angeline
Dekker, Marlies Dijkstra, José Frijns,
Thomas Gravemakers, Hanna de Haan,
Ton Martens, Maaike van der Meulen,
Mariëtte Mulder, Marieta Reijerkerk en
Lies Verdenius. Het drukwerk is uitgevoerd
door Karel F. Treebus en Jaap Andela.

Boekpresentatie Het leven en de fabels van Esopus

De fabel van de raaf en de vos in Dye Hystorien
ende fabulen van Esopus.
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Gheraert Leeu was een van de eerste bij
naam bekende Nederlandse drukkers.
In 1485 verscheen zijn uitgave van
de fabels van Aesopus: Dye historien
ende fabulen van Esopus. Op 18 juni
werd in het koetshuis van het museum
een teksteditie gepresenteerd van die
uitgave van de fabels van Aesopus.
Tijdens de presentatie sprak prof. Paul
Wackers (Universiteit Utrecht) over
de legendarische fabelverteller. Hans
Rijns lichtte vervolgens de editie toe en
vertaler Willem Kuiper (Universiteit van
Amsterdam) vertelde over het her- c.q.
vertalen van Middelnederlandse teksten.
Het Meermanno-exemplaar van Leeu’s
uitgave van 1485 (001 B 001), dat ten
grondslag ligt aan de teksteditie, werd

ten behoeve van dit project in zijn geheel
gescand. Het is een van de twee bekende
exemplaren van deze uitgave - het
andere is incompleet en bevindt zich in
de Universitäts- und Landesbibliothek
Darmstadt. Alle 186 houtsneden in het
Meermanno-exemplaar zijn met de
hand ingekleurd. De uitgave van Leeu’s
Esopus telt maar liefst 471 pagina’s. Naast
de Middelnederlandse tekst bevat het
boek ook een moderne vertaling en een
uitgebreid commentaar.
Het leven en de fabels van
Esopus. Uitgegeven, hertaald en
becommentarieerd door Hans Rijns en
Willem van Bentum. Hilversum, Uitgeverij
Verloren, 2016. 417 p., ill. www.verloren.nl.

Fiep-festival met
bijzondere gasten
Op dinsdag 16 augustus opende Joris
Wijsmuller, wethouder Cultuur van
Den Haag, het vierdaagse Fiep-festival.
Hij heette alle gasten welkom in de
zonovergoten museumtuinen, in het
bijzonder de gezinnen uit het azc
Gilze-Rijen. Hij vertelde hoe kunst
een verbindende factor is in iedere
maatschappij en hoe het werk van
Fiep Westendorp daar een uitstekend
voorbeeld van is. Haar tekeningen
spreken al generaties lang kinderen en
volwassenen aan. Iedereen die ernaar kijkt,
wordt er vrolijk van. En voor het genieten
van tekeningen hoef je de Nederlandse
taal niet te beheersen. Dat bleek ook uit
het plezier en enthousiasme waarmee
iedereen meedeed aan de workshops.
De twee museumtuinen waren
omgetoverd tot festivalterrein met plekken
voor muziek- en theateroptredens,
schilder- en tekenworkshops en een
kraampje met limonade, snoep en ijsjes.
Op andere plekken in de tuin konden
kinderen en hun ouders ballonnen vouwen
en zich laten schminken. Het museum

had daarnaast gezinnen uit Den Haag
uitgenodigd via de Stichting Leergeld en
de VakantiePas. Ook hier ging het om
gezinnen die niet vaak in een museum
komen en niet altijd op vakantie gaan.

Rickey Tax verzorgde voor de ouders en de
oudere kinderen een rondleiding door het
museum. Het festival werd mede mogelijk
gemaakt door de Fiep Westendorp
Foundation.

Boekpresentatie Wit op wit. En zwart
Op vrijdag 16 september werd in het
koetshuis het boek Wit op wit. En zwart.
Reliëfdrukken en kunstenaarsboeken,

een monograﬁe over de Nijmeegse
kunstenaar Harry van Kuyk (1929-2008)
gepresenteerd. Van Kuyk ontwikkelde

in 1969 een nieuw procedé voor de
graﬁsche kunst, de reliëfdruk, waarbij
op een speciale pers zonder inkt in
lompenpapier een extreem hoog en
tegelijkertijd diep reliëf werd gedrukt. Veel
van deze drukken werden in cassettes en
kunstenaarsboeken gebundeld. Museum
Meermanno bezit een exemplaar van
het internationaal bekroonde Groot
Abecedarium uit 1973. Dit werk werd
tezamen met een aantal monumentale
werken bij de boekpresentatie getoond.
Paul van Capelleveen, conservator
moderne drukken van de Koninklijke
Bibliotheek, sprak bij deze gelegenheid
over de biblioﬁele kunstuitgaven en
kunsthistoricus dr. Joost de Wal ging
nader in op leven en werk van Harry van
Kuyk. Als dank schonk Marie-Antoinette
van Kuyk-Minis aan het museum een
exemplaar van NOVAnu, de twintigste
privé-uitgave van Harry van Kuyk uit 2007.
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Boek, boekhandel en uitgeverij
‘Boek, boekhandel en uitgeverij’, dat is de naam van
het minorprogramma, of pakket aan keuzevakken,
waarmee de vakgroep Book & Digital Media
Studies van de Universiteit Leiden tweede- en
derdejaars bachelorstudenten wil introduceren in en
enthousiasmeren voor de wondere wereld van het boek,
in de breedste zin des woords. Het pakket verbindt
manuscript, druk en digitale tekst in de studie van de
boek- en mediacultuur – zoals een inleidend vak ‘Van
Gutenberg tot Gates’ heet.

wanneer de wandkasten opengaan; het vezelige
handgemaakte papier voorzichtig kunnen aanraken als
een boek op de mahoniehouten toonkast rust.
Ook bij degenen die al eerder oude boeken hebben
gezien, spreekt de statige presentatie van de
verzameling in de negentiende-eeuwse boekzaal zeer
tot de verbeelding. De hoge plafonds, gedrapeerde
gordijnen en krakende parketvloer dragen ertoe bij dat
studenten zich in kunnen leven in de verzamelwoede
van een bibliofiele baron.
Op wetenschappelijk vlak leren de studenten, haast
ongemerkt, veel van de museumconservatoren,
omdat in ieder gastcollege de methodologieën van de
Boekwetenschap spelenderwijs aan bod komen. Zo
besprak Erik Geleijns de Coster-legende aan de hand
van objecten uit de oude collectie: uiteraard kunnen
geen boeken ván deze mythische drukker worden
getoond, maar wel de titels die hem bezingen. We zagen
Hadrianus Junius’ Batavia (1588) en Petrus Scriverius’
Laurecrans voor Laurens Coster van Haerlem, eerste vinder van de
boeckdruckery (1628), waarin de legende ontvouwd wordt,
en die daarom door de Baron aan zijn collectie werden
toegevoegd. Maar juist deze boeken droegen, ironisch
genoeg, bij aan het ontkrachten van de mythe, onder
andere door de in de twintigste eeuw ontwikkelde
methoden van datering op basis van drukletters
en watermerken. De symboliek van het boek als
cultuurdrager en verzamelobject ineen – zie hier de
aantrekkingskracht van de boekwetenschap in een
notendop.

Onze studenten zijn afkomstig uit diverse richtingen
binnen de Geesteswetenschappen, waaronder
Nederlands en kunstgeschiedenis, maar ook
bijvoorbeeld Japanse taal en cultuur. Niet zelden
kiezen ze voor dit programma op basis van hun
intuïtieve affiniteit met boeken. Deze affiniteit kan
vergroot worden door kennis te maken met bijzondere
boekencollecties. In dat kader bezoeken wij jaarlijks
Museum Meermanno.
Wie het museum binnenstapt, ontkomt niet aan de
onmiskenbare aantrekkingskracht van het oude boek,
als antiek fysiek object. Voor sommige studenten is dit
de eerste keer dat zij de historische werken waarover
ze al theoriecolleges kregen, in de praktijk van dichtbij
kunnen bestuderen – de leren banden kunnen ruiken
8

Tenslotte is het, voor de specialisten van de ‘boekhandel
en uitgeverij’ van de toekomst, ook zeer instructief om
te zien hoe je boekencultuur levend houdt, en levendig
presenteert aan een divers publiek. Misschien kunnen
nog niet alle studenten na deze eerste kennismaking
al reflecteren op het belang van het boek – al is dat wel
wat de minor beoogt – maar door een museumbezoek
wordt in elk geval wel onmiddellijk het enthousiasme
aangewakkerd. En dat maakt Vrienden voor de toekomst,
al is het maar door de exclusieve ervaring om ongestoord
over de Fiep Westendorp-tentoonstelling rond te dwalen,
omdat het museum op een maandagmiddag speciaal
voor onze studenten de deuren opende.
Fleur Praal
docentpromovendus Book & Digital Media Studies,
Universiteit Leiden

Tussen Jezus en Oscar Wilde
Charles Ricketts (1866-1931) als illustrator van parabelen en prozagedichten
Op 2 oktober was het exact 150 jaar geleden dat de
Engelse kunstenaar Charles Ricketts werd geboren.
Museum Meermanno memoreert dit met een
minitentoonstelling van zijn werk.
In 1889 richtte Ricketts met bevriende kunstenaars
en schrijvers een eigen tijdschrift op, The Dial. Hij
leerde Oscar Wilde kennen en ontwierp voortaan een
groot aantal van diens boeken, zoals The Picture of Dorian
Gray. Tussen 1896 en 1904 ontwierp hij lettertypen en
illustraties en deed hij de vormgeving voor de uitgaven

van zijn private press, the Vale Press. Vervolgens richtte
Ricketts zich op de schilderkunst, werd hij kunstcriticus
en maakte hij tientallen kostuums en decors voor
toneelvoorstellingen.
De Meermanno-tentoonstelling bevat 41 objecten;
twee uit de collectie van het museum en de rest uit een
particuliere collectie. De expo toont Ricketts vooral als
illustrator en verhalenverteller. Het bijzondere van zijn
houtsneden en lijntekeningen is dat ze nooit zomaar
illustraties zijn, maar altijd verder gaan dan de tekst
die als inspiratie diende. Ricketts gebruikte complexe
symbolen, combineerde verhalen en tekende als het
ware de sequel. Daardoor vergrootte hij de reikwijdte en
de betekenis van het oorspronkelijke verhaal.
Zijn onafhankelijkheid van de schrijver is onder andere
te zien in de tien houtsneden die hij maakte voor de
Vale Press-editie van The Parables from the Gospels (1903).
Tegen de tijd dat hij begon aan de illustraties bij deze
gelijkenissen uit het Nieuwe Testament was Ricketts
niet langer een art-nouveaukunstenaar; zijn stijl was
bevrijd van te barokke elementen. Hij werkte jarenlang

aan de schetsen voor The Parables. Hij maakte zijn eigen
houtsneden (wat destijds vernieuwend was): dat vergde
drie dagen per stuk. Standaardscènes werden vermeden,
Ricketts koos soms lastige thema’s, zoals het ontvlieden
van de ziel. Toch werden zulke houtsneden geen
abstracte plaatjes; ze zijn een en al beweging. Ricketts
introduceerde details uit het dagelijkse bestaan, die
zijn illustraties menselijk en levendig maakten. In
de tentoonstelling kunnen schetsen, proefdrukken,
houtsneden en speciale afdrukken met elkaar worden
vergeleken.
In de tweede helft van de
tentoonstelling staan de
prozagedichten van Oscar
Wilde centraal. Opnieuw
bleef Ricketts de teksten niet
trouw in zijn tekeningen
die overigens nooit
werden uitgegeven. In zijn
herinneringen aan Wilde
publiceerde Ricketts ook
enkele prozagedichten die
Wilde nooit opgeschreven
had. Nog een stapje verder ging hij in het door hem
geschreven en geïllustreerde Beyond the Threshold (1929).
Niet alleen liet hij daarin Wilde wéér enkele onbekende
prozagedichten opdissen – in een brief beweerde hij
overigens dat ‘twee van de prozagedichten [...] bijna
authentiek’ waren – ook liet Ricketts aan het slot de
bijbelse ‘auteur’ van de gelijkenissen opdraven, sterker
hij liet Jezus een nieuwe versie van een parabel vertellen.
De boodschap daarvan was ‘onherstelbaar verbeterd’.
Ter gelegenheid van Ricketts’ 150ste geboortedag
verscheen Charles Ricketts’s Mysterious Mother, een
onmisbare aanvulling op de biografie van Ricketts. Paul
Delaney beschreef (met hulp van Corine Verney) het
avontuurlijke leven van Ricketts’ moeder. Zij was niet
een Française zoals altijd gedacht, maar een Italiaanse,
die uit een huwelijk wegvluchtte en in Napels de
Engelsman Ricketts ontmoette, later de vader van
Charles Ricketts. Ricketts was ervan overtuigd dat hij
meer Frans dan Engels bloed had, maar het zat anders.
Paul van Capelleveen,
conservator Oude Collecties
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Facebook, Twitter, Snapchat
en Instagram zijn moderne
sociale media waarmee mensen
snel allerlei informatie kunnen
uitwisselen. En dat niet alleen:
ook politici en grote denkers,
non-profit organisaties en
commerciële bedrijven maken er
gebruik van om hun ideeën en
producten onder de aandacht te
brengen. In dat opzicht hebben
ze een deel van de functie en
rol overgenomen van gedrukte
media.
In het begin van de zestiende
eeuw hebben we eenzelfde
Opstelling van boeken en multimediale kasten in de Paulinerkirche in Göttingen.
mediatransitie gezien. Rond 1450
had Gutenberg het drukken met
Thema’s
losse letters uitgevonden en na een halve eeuw was zijn
vinding volwassen geworden. Voor het eerst konden
Om die verbinding te laten zien, zijn negen thema’s
geleerden, politici en geletterde burgers in hoog tempo
gedefinieerd. Ik stip ze hier kort aan.
hun ideeën verspreiden, op veel grotere schaal dan
in brieven of handgeschreven boeken. Beide media
1. enter: hier komt aan bod wat voorafging aan
ontwikkelden zich in circa vijftig jaar tot krachtige
respectievelijk het boek in de vroege zestiende eeuw en
jongvolwassenen, met een eigen vorm.
de huidige sociale media.
2. change: Welke kenmerken ontwikkelden het
Dit is wat we delen
boek en de sociale media? Het gedrukte boek kreeg
bijvoorbeeld een titelpagina en de sociale media kleur
De overeenkomsten tussen de impact van deze twee
media zijn onderwerp van een tentoonstelling die vanaf en snelheid.
3. community: Beide media bereiken nieuwe groepen.
25 februari te zien zal zijn in Museum Meermanno:
De drukpers maakte betaalbare massaproductie
‘Conn3ct: 2 media, 1 verhaal’, georganiseerd door de
mogelijk en ontwikkelaars bedenken steeds
Koninklijke Bibliotheek (Den Haag) en de Vlaamse
weer nieuwe apps die nieuwe groepen gebruikers
Erfgoedbibliotheek, een samenwerkingsverband
aanspreken.
van zes Vlaamse bibliotheken. Aanleiding tot de
4. status: Welvarende kopers lieten hun boeken
tentoonstelling is het feit dat Nederland en Vlaanderen
speciaal binden of illumineren en lieten zich
samen gastland waren op de Frankfurter Buchmesse
af beelden voor hun boekenkast om hun
2016. Daar stond onder het motto ‘Dit is wat we delen’
intellectuele status te onderstrepen. Tegenwoordig
het boek uit De Nederlanden centraal – Vlaanderen
maak je indruk met de nieuwste Phone of een
en Nederland dus. Zij delen dezelfde taal en vormden
blingblingtelefoonhoesje.
tot het eind van de zestiende eeuw een politieke en
5. start-up: Drukkers moesten veel investeren. Om
geografische eenheid. Daarom lag het voor de hand
dat terug te verdienen, kozen ze voor bestsellers en
om boeken uit de zestiende eeuw als uitgangspunt te
kenmerkten ze hun boek met een drukkersmerk.
nemen. Door deze te verbinden met de sociale media
Facebook domineert de sociale mediamarkt met
van nu wordt duidelijk dat zestiende-eeuwse boeken
overnames en Zuckerberg neemt allerlei stappen
ook actuele betekenis hebben en dat ze indertijd voor
om steeds meer gebruikers te trekken en de markt te
de gebruikers en de maatschappij eenzelfde werking en
domineren.
zeggingskracht hadden als sociale media nu.
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Zou Luther getwitterd hebben? Conn3ct: 2 media, 1 verhaal

Innovatief en interactief
Uitgangspunt was een interactieve en innovatieve
tentoonstelling te maken, een belevenis die
boekenliefhebbers én jongeren aanspreekt. Beide
bezoekersgroepen kunnen immers van elkaar leren. Een
jongere ontdekt dat een op het eerste gezicht onooglijk
boekje iets in de maatschappij in beweging gebracht
heeft en krijgt informatie over het vroeg zestiendeeeuwse boek. Een ‘traditionele’ boekenliefhebber
ervaart hoe het is om – in eerste instantie binnen de
muren van de expositie – zijn mening te delen met
andere bezoekers en leert nieuwe toepassingen kennen.
De bezoekers zijn spelers in een sociale mediaruimte en
kiezen zelf wat ze willen doen en welke route ze willen
volgen. Ze leggen een interactief parcours af tussen
historisch drukwerk en multimediale glazen kasten.
In de vitrines liggen boeken uit de vroege zestiende
eeuw die de thema’s illustreren in dialoog met
multimediale toepassingen. Werken van Luther en
Erasmus, een vroeg boek over verloskunde en een bijna
verdwenen boek over chiromantie (handlijnkunde)
staan tegenover tweets en posts van hedendaagse
invloedrijke personen als Barack Obama en paus
Franciscus en video’s over de nieuwe iPhone of Twitter.

Bij de vitrines
kan de bezoeker
bepaalde stellingen
onderschrijven met zijn
inlogkaart. Foto David
Coppoolse.

Bij binnenkomst betreedt de bezoeker een sociaal
netwerk: hij kan inloggen, een profiel aanmaken,
interactieve vragen beantwoorden, zijn mening geven
en twitteren. Dat kan hij anoniem doen of met een
inlognaam en s(h)elfie – een foto van zichzelf of van een
zelfgekozen boekenplank. Alle bezoekersactiviteiten
worden geprojecteerd op een ‘social wall’ – een scherm
dat op enkele plaatsen in de expositie te zien is, zodat een
bezoeker ‘connected’ is met andere bezoekers. Hierdoor
wordt hij aan het denken gezet over de manier waarop
media werken in de maatschappij van toen en nu en
hoeveel hij nu eigenlijk over zichzelf prijsgeeft. Daarmee
wordt een tentoonstellingsbezoek een ervaring die aan
het denken zet over erfgoed en over sociale media.
Aan het eind heeft hij misschien een antwoord op de
vraag of Luther getwitterd zou hebben.
U kunt meer informatie vinden op:
www.conn3ct.media. #conn3ct
Marieke van Delft
conservator Oude drukken, Koninklijke Bibliotheek
FOTO: DAVID COPPOOLSE

6. follow: Overheden gebruikten het gedrukte woord
om de maatschappij te vormen en te beïnvloeden met
bijvoorbeeld plakkaten en pamfletten. Erasmus en
Luther lieten hun boeken drukken om hun ideeën
te verspreiden. Vandaag de dag twitteren politici,
wetenschappers, journalisten en gezagsdragers heel wat
af om de publieke opinie te beïnvloeden.
7. chat: Luther schreef korte teksten die snel gedrukt
en verspreid werden en dialoog mogelijk maakten.
Op sociale media kan een ieder zijn mening delen, die
onmiddellijk weersproken kan worden. De maatschappij
wordt daardoor transparanter én meer gepolariseerd.
8. control: Machthebbers zagen het gevaar van het
boek door de snelle verspreiding van controversiële
ideeën. Boeken werden verboden, drukkers vervolgd en
gestraft. Anderzijds wilden die hun werken beschermen
met privileges tegen illegale herdrukken. Ook nu
is piraterij een belangrijke kwestie. En vrijheid van
meningsuiting en vrij internet is in sommige landen
ver te zoeken.
9. delete: De huidige sociale media lijken vluchtig en
het gedrukte boek duurzaam. Maar is dat wel zo? Van
sommige boeken is nog maar één uniek exemplaar
bewaard gebleven en het is lastig om een controversieel
filmpje op internet door Google te laten ‘vergeten’.

Op de social wall
verschijnen alle
activiteiten van de
bezoekers plus de
twitterberichten. Zo
wordt een bezoeker
tot nadenken aangezet
omdat hetgeen hij deelt
fysiek zichtbaar wordt.

11

A.S. Byatt in Museum Meermanno
De Engelse schrijver A.S. Byatt bracht onlangs een
bezoek aan Museum Meermanno. Zij was met een
druk programma op tournee in Nederland vanwege
de toekenning van de Erasmusprijs door de Stichting
Praemium Erasmianum. De uitreiking daarvan door
koning Willem-Alexander heeft op 9 december in het
Paleis op de Dam plaatsgevonden.
Byatt – pseudoniem van Dame Antonia Susan Duffy –
ontvangt de prijs vanwege ‘haar bevlogen bijdrage aan
het genre “Life Writing”, een actueel onderwerp binnen
de literatuur dat historische romans, biografieën en
autobiografieën omvat’, aldus de jury.
Voor Byatt is de verbeelding een alternatief voor het
dagelijks leven en niet een vorm van escapisme. Haar
boeken zijn genre-overschrijdend. Ze vermengen
realisme met fantasie en tonen een diepe interesse voor
wetenschappelijke ontwikkelingen. Peacock & Vine, haar

nieuwste boek, is daarvan een goed voorbeeld. Het
begint als een persoonlijke herinnering aan Venetië,
gaat verder als essay, maar bevat ook biografische
passages, in dit geval over leven en werk van twee
kunstenaars: Mariano Fortuny (1871-1949) en William
Morris (1834-1896).
Het aardige is dat Byatt Morris niet vergelijkt met zijn
middeleeuwse voorbeelden, maar met een iets latere
tijdgenoot. Byatt kijkt daarbij heel nauwkeurig naar
de patronen voor stoffen die beide kunstenaars hebben
12

ontworpen. Uiteindelijk is Byatts boek een meditatie
over de verdiensten van de vakman.
De dag van haar bezoek stond in het teken van de
vertaling van haar laatste boek: Pauw & Wijnrank. Over
William Morris en Mariano Fortuny. Het werd later die
middag gepresenteerd in de Britse ambassade. Het
bezoek aan Meermanno ging daaraan vooraf en
concentreerde zich op de eerste verdieping en met name
op de Boekzaal, waar sinds enkele jaren het zogeheten
Kelmscottkastje staat. Dat is een door Morris & Co
gemaakt kastje (het bedrijf heeft na de dood van Morris
voortbestaan tot 1940). In het kastje staat een meer dan
complete verzameling uitgaven van de Kelmscott Press.
In Peacock & Vine citeerde Byatt enkele zinnen uit een
boek van kunsthistoricus John Ruskin (1819-1900),
The Nature of Gothic. Zij kreeg daarvan nu een exemplaar
in handen. Het was op de Kelmscott Press gedrukt
onder leiding van Morris. Byatt
genoot er zichtbaar van en haar
echtgenoot Peter John Duffy
keek vergenoegd toe. Beiden
bleken zeer geïnteresseerd
in de ontwikkelingen die
Morris met zijn typografische
opvattingen in gang zette. Ook
bestudeerden ze met meer dan
gewone belangstelling naar de
decoratieve randen van Morris,
die uiteraard in verband kunnen
worden gebracht met zijn
ontwerpen voor stoffen.
Op de tweede verdieping
van het pand bekeek Byatt
vervolgens nog de presentatie
van miniatuurboeken en de
tentoonstelling over het werk van Charles Ricketts. Zij
vond het vooral boeiend te horen hoe deze kunstenaar
de parabels uit de bijbel of de prozagedichten van
Oscar Wilde in zijn eigen tekeningen van commentaar
voorzag, en in feite daarin zijn eigen onafhankelijke
verhaal wilde vertellen. Ze bedankte het museum voor
‘deze revelaties’.
Paul van Capelleveen,
conservator moderne gedrukte werken,
Koninklijke Bibliotheek

‘Boek zoekt vrouw’: wat doet het museum met uw donaties?
lompen gemaakte papier van incunabelen ijzersterk,
maar in dit boek is het ‘brittle’: het lijkt verzuurd en er
breken gemakkelijk stukjes af.

Graag berichten wij u over de restauratieprojecten die
het museum kan (laten) uitvoeren dankzij uw gulle
giften aan de actie ‘Boek zoekt vrouw, man en bedrijf ’.
Die gelden worden gestort in het fonds Boekengeluk
en ieder jaar wordt zorgvuldig gekeken welke stukken
uit de collectie in aanmerking komen om gerestaureerd
of geconserveerd te worden. Daarbij dient zich soms
ook de gelegenheid aan om het betreffende boek of
archief te digitaliseren. En dat betekent dan weer dat
het museum deze stukken digitaal ter beschikking kan
stellen via de website zodat mensen waar ook ter wereld
daar kennis van kunnen nemen.
Afgelopen maand heeft een fotorestaurator de
daguerreotypie van Baron van Westreenen onderzocht.
In 1841, luttele jaren nadat Louis Daguerre het naar hem
genoemde procedé wereldkundig had gemaakt, liet Van
Westreenen zich in Parijs door Jean-Baptiste Sabatier-Blot
fotograferen. Het is een van de oudste daguerreotypies
in Nederland en hij ligt veilig opgeborgen in een kast in
het museum. We laten hem eigenlijk nooit zien, omdat
de foto extreem gevoelig is voor licht. De foto blijkt in
verrassend goede staat te zijn, maar er is sprake van
‘glascorrosie’. Hij wordt schoongemaakt en daarna in het
geklimatiseerde depot opgeborgen.
In het depot van het museum staat een doos met een
etiket met daarop de tekst ‘niet ter inzage’. Zo’n
etiket heeft een sterke aanzuigende werking op uw
conservator, die het boek in de doos dan ook onverwijld
inzag. Dat ‘niet ter inzage’ bleek terecht, want de
incunabel in de doos is er niet best aan toe. Het gaat om
een uitgave van De verborum significatione van de tweedeeeuwse Romeinse taalkundige Sextus Pompeius Festus
(Rome, Johannes Reynhard, 1475), waarvan het papier
ernstig is aangetast. Normaal gesproken is het van

Wat er met het boek gebeurd is, weten we niet. Het
zou kunnen dat het ooit behandeld is geweest met
een reagens, een stof die inkt (tijdelijk) beter leesbaar
maakt. Dat kan gebeurd zijn om de handschriftelijke
aantekeningen in het boek beter te kunnen lezen.
Het is ook mogelijk dat een vorige eigenaar die
aantekeningen juist heeft willen uitpoetsen. Dat moet
al vroeg gebeurd zijn, want toen Van Westreenen het
boek in 1824 op de veiling van de bibliotheek van Gerard
en Johan Meerman kocht, was het al in slechte staat.
Hoe het ook zij: we willen graag weten of het proces van
verzuring – als het dat is – gestopt kan worden en of
het boek zodanig behandeld kan worden dat dat label
met ‘niet ter inzage’ weer van de doos af kan. Daarvoor
komt binnenkort een restaurator langs. Tenslotte heeft
niemand iets aan een boek dat niet getoond, gelezen of
bestudeerd kan worden.
Niet gefinancierd met geld uit Boekengeluk, maar
wel een belangrijk restauratieproject dat ik u niet wil
onthouden betreft de conservering en digitalisering
van de familiearchieven. In de vorige Leeslint schreef
ik over de subsidieaanvraag bij Bureau Metamorfoze.
Inmiddels is deze aanvraag gehonoreerd en heeft
het museum budget gekregen om de archieven
te laten behandelen. In 2017 worden de archieven
in huis gereinigd, waar nodig gerestaureerd en
herverpakt en daarna in delen overgebracht naar een
digitaliseringsbedrijf om gescand te worden. Als alles
goed gaat, is het project eind 2018 klaar en kunnen
onderzoekers de brieven, aanwinstenregisters, catalogi,
reisverslagen en andere stukken online raadplegen. We
houden u op de hoogte.
Erik Geleijns
Conservator Oude collecties
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Aanwinsten
Russische kindergedichten

In 1926 schreef de Russische dichter Ossip Mandelstam
(1891-1938) een cyclus van kindergedichten, ‘Tramvai’.
De dichter Elke Erb maakte van tien gedichten uit
deze cyclus een woordelijke vertaling in het Duits, die
hierdoor een vervreemdende, onvoltooide indruk geven.
In het kunstenaarsdorp Ahrenshoop ontmoette zij de
kunstenaar Sven Märkisch, en samen besloten zij een
geïllustreerde uitgave te maken. Märkisch paste voor
de illustraties verschillende technieken toe, waaronder
houtsnede (zgn. puzzleprint) en boekdruk. Elk gedicht
kreeg een eigen boekje, waarbij de illustraties duidelijk
geïnspireerd zijn op kinderboekillustraties uit de
vroege Sovjetperiode. Aan de tien boekjes is een elfde
toegevoegd, ‘Russisch sprechen’, waarin de uitspraak
van het Russisch voor kinderen wordt uitgelegd. In dit
boekje is ook een cd gestoken, waarop de gedichten ook
te horen zijn. De oplage bestaat uit vijftien exemplaren
en is ondergebracht in een kleurig bedrukte cassette.
Een Japanse pannenkoek
Van de Duitse boekkunstenares Veronika Schäpers
heeft Museum Meermanno reeds een aardige collectie
opgebouwd. Net als Sven Märkisch volgde zij haar
opleiding bij de Hochschule für Kunst und Design Burg
Giebichenstein. Bij een recent bezoek aan Meermanno
toonde ze haar laatste werk, waarna twee werken werden
aangekocht en een derde door de kunstenaar werd
geschonken. Schäpers woonde en werkte van 1997 tot 2012
in Japan en veel van haar werk heeft betrekking op dit
land. Voor haar boeken maakt zij gebruik van traditionele
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en moderne materialen, zoals handgeschept papier,
perkament, vinyl en rubber. In veel van haar boeken
worden verschillende zintuigen geprikkeld. Zo ook in
het recent verworven driedelig werk Okonomiyaki met
zowel Japanse als Duitse teksten van de Japanse schrijfster
Yoko Tawada. Volgens Tawada wordt de Japanse keuken
in het Westen allereerst met de verfijnde en gezonde
sushi geassocieerd, maar er zijn gemakkelijk populaire
Japanse gerechten te vinden die het tegenovergestelde
vertegenwoordigen, zoals Okonomiyaki, letterlijk
‘gebakken zoals je wilt’. Deze Japanse pannenkoek
wordt met alle mogelijke ingrediënten gemaakt en
vervolgens gegarneerd met mayonaise of ‘brown sauce’.
Okonomiyaki is even Japans als sushi, maar in het Westen
nagenoeg onbekend: een pannenkoek die symbool staat
voor het onbegrip tussen culturen.
In het eerste deel koppelt Tawada vijftien Duitse tekstfragmenten aan een bepaald ingrediënt, geïllustreerd
met patronen die refereren aan de uiteenlopende
sauspatronen op de Okonomiyaki. Schäpers maakte
een mengsel van lijm en inkt met de structuur van
de populaire Japanse Kewpie mayonaise en vroeg
vrienden een patroon te ‘schilderen’. Hiervan werden
polymeerplaten gemaakt en afgedrukt op een glad
traditioneel Ganpi-papier. Over deze blauwzwart
gedrukte patronen werd een tweede papier gebonden,
bedrukt met een transparant-witte cirkel. Beide
papieren op elkaar vormen een Okonomiyaki. Het
tweede, Japanse deel bevat ook vijftien tekstfragmenten
die aan de ingrediënten worden gekoppeld, maar met
andere associaties, om aan te geven dat het denken
en voelen in de twee talen en culturen verschilt. Ook
hier sauspatronen ter illustratie, maar nu werd de
inkt direct op het papier geschilderd. Beide delen

bestaan uit dezelfde ingrediënten, maar net als de
echte pannenkoek met verschillend resultaat. Het
derde deel bestaat uit twee vellen geolied papier met
Japanse kalligrafie met de naam van de auteur en de
titel van het werk. Deze vellen refereren aan traditionele
lantaarns bij restaurants, waarop te lezen is welk type
eten er geserveerd wordt. Het gele papier heeft een
sterke geur, die doet denken aan de geur van kleding
na het verblijf in een Okonomiyaki-restaurant. Ter
bescherming zijn de drie delen ondergebracht in een
doos van doorzichtig acryl.
Lettertekeningen van Jan van Krimpen
In april van dit jaar werden de originele tekeningen
en ontwerpen van de Nederlandse typograaf en
letterontwerper Jan van Krimpen uit de collectie van
Museum Meermanno gedigitaliseerd. Dit gebeurde
ten behoeve van het project Typografische collecties
uitgevoerd voor Bijzondere collecties van de Universiteit
van Amsterdam in het kader van Metamorfoze, het
landelijk programma voor het behoud van het papieren
erfgoed. Bij de voorbereidingen daarvan konden wij nog
niet bevroeden dat die collectie later dat jaar met maar
liefst veertien nog onbekende tekeningen van Jan van
Krimpen zou worden uitgebreid.

Museum Meermanno bezat reeds een aanzienlijk
aantal tekeningen en ontwerpen van Van Krimpen,
o.a. ontwerptekeningen voor de Lutetia, Romulus en
Spectrum. Deze werden aangekocht van Huib van
Krimpen, de zoon van Jan van Krimpen. De recent
aangekochte tekeningen hebben dezelfde herkomst.
De Nederlandse letterontwerper Gerard Unger heeft de
tekeningen gedetailleerd bestudeerd en beschreven. De
unieke en tot dusverre ongepubliceerde bladen beslaan
de gehele carrière van Jan van Krimpen, van zeer vroege
letterontwerpen tot late kalligrafische ontwerpen voor
monumentale belettering in steen. Waarschijnlijk het

vroegste werk (1912-1915) is een grote tekening met
een kopie van een Romeinse militaire stele. Uit
dezelfde periode dateert een compleet alfabet van zeer
grote kapitalen, waarvan sommige overeenkomsten
vertonen met de Lutetia en anderen met de Romanée
of Romeinse kapitalen. Andere bladen tonen een deels
schetsmatig ontwerp van Griekse onderkastletters en
kapitalen, die wellicht geleid hebben tot de Antigone,
een Grieks alfabet van Van Krimpen. Zeer interessant
zijn ook de bladen met o.a. een compleet onderkast
alfabet, cijfers en ligaturen. Het heeft zowel trekken van
de Lutetia als de Romanée, maar lijkt een uitgewerkt
ontwerp voor een nooit geproduceerde letter. Ook
het blad met een afgekeurde Spectrum cursief is een
prachtige aanvulling op de bestaande tekeningen.
Vier bladen behoren tot het laatste werk van Jan van
Krimpen, volgens een notitie van Huib van Krimpen
op een van de bladen. Het betreft drie bladen met
een compleet alfabet van kapitalen (romein) en een
vierde blad met een selectie van Griekse kapitalen.
Huib van Krimpen gaf ook op de tekening aan dat
het een alfabet betrof bedoeld om in steen te worden
gehakt. Op initiatief van Paul van Capelleveen en Jan
Bos van de Koninklijke Bibliotheek en met een royale
ondersteuning van de Amerikaanse B.H. Breslauer
Foundation en het eigen fonds Boekengeluk konden de
tekeningen worden aangekocht.
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Vriendendag 2016
Zaterdag 2 juli was een bijzondere
dag, niet alleen omdat het de jaarlijkse
Vriendendag was, maar ook omdat
op deze dag de Raad van Toezicht van
Museum Meermanno afscheid nam.
De middag begon zoals gewoonlijk
met een toespraak van de directeur.
Rickey Tax, waarnemend directeur
sinds Maartje de Haan zich half
november 2015 helaas ziek moest
melden, memoreerde de belangrijkste
momenten van het jaar. Een daarvan
was de tentoonstelling ‘Het boek
van binnen’ die een beeld gaf van
de makers van boeken door de
eeuwen heen. Vanaf voorbeelden op
kleitablet, papyrus en perkament
volgden zalen vol boeken en objecten
die inzicht gaven in het werk van
makers van allerlei aspecten van het
boek: typografen, bandontwerpers,
illustratoren, kalligrafen, ontwerpers,
drukkers etc. Deze tentoonstelling
ligt heel dicht bij de kern van Museum
Meermanno en daarom heeft het
museum zich ingespannen om een
aantrekkelijk activiteitenprogramma
te organiseren, onder andere door
groepen mensen uit de achterban actief
uit te nodigen voor rondleidingen.
De grote tentoonstelling die daarna
werd gemaakt, was de tentoonstelling
‘Fiep Westendorp: een feest voor het
oog!’ Deze tentoonstelling werd
georganiseerd in nauwe samenwerking
met Fiep Westendorp Amsterdam
en was ten tijde van de Vriendendag
pas geopend. Inmiddels kunnen we
zeggen dat deze tentoonstelling een
groot succes is geweest, zowel qua
bezoekersaantallen en persaandacht als
qua winkelverkoop.
Vervolgens was het woord aan Wim
Deetman die acht jaar lang voorzitter
was geweest van de Raad voor Toezicht.
Hij blikte terug op de afgelopen jaren
die zoals alle Vrienden weten niet
gemakkelijk zijn geweest. De heer
Deetman benadrukte nog eens de
taak van het museum: het namens het
Rijk beheren van pand en collecties
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Nieuwe Vrienden
najaar 2016
van de Baron van Westreenen van
Tiellandt. Om die taak goed uit te
kunnen voeren, moet het museum
over genoeg middelen beschikken.
Het grootste deel daarvan is afkomstig
van het Rijk, de rest wordt aangevuld
met zeer gewaardeerde bijdragen van
de Stichting Vrienden en van diverse
fondsen en particulieren. Om de
toekomst van het museum verder
te borgen, gaat het een bestuurlijke
fusie aan met de Koninklijke
Bibliotheek. Wim Deetman wenste
alle museummedewerkers veel succes
toe. Rickey Tax bedankte alle leden
van de Raad van Toezicht voor hun
jarenlange inzet in zeer roerige tijden.
Wim Deetman, Kees van Dijkhuizen,
Lily Knibbeler, Lisa Kuitert, Sijbold
Noorda, Annet Portegies, en ook
adviseur Eddy Schuyer hebben niet
alleen toezicht gehouden, maar zijn
ook een grote steun geweest voor
het museum en zijn medewerkers.
Zelfs nu de leden afscheid nemen,
heeft een aantal leden aangegeven
betrokken te willen blijven, in eerste
instantie bij het verder aanscherpen
van het activiteitenplan 2017-2020. Het
museum is hun voor dit belangeloze
werk veel dank verschuldigd.
Onder het motto ‘Mehr Licht’, apocrief
de laatste woorden van Goethe, bood
Rickey Tax de leden de fameuze
Meermanno boekenlamp aan. En
onder het motto ‘Mehr Wein’, vast ook
wel de laatste woorden van iemand,
een goede fles wijn om te nuttigen bij
het lezen.
De Vrienden kregen daarna natuurlijk
de gelegenheid de expositie te
bezoeken onder leiding van onze
ervaren museumdocenten. Ook
konden de Vrienden een eigen Fiepdrukwerk maken op zolder. Jaap
Andela en José Frijns hadden met
veel vakmanschap de tekst ‘Van een
duizendpoot’ van Han G. Hoekstra
gezet rond de illustratie van Fiep
Westendorp.
Aafke Boerma
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