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Declaring Reason

Stand van zaken, p. 5
Hoewel de afgelopen vier jaar, en
zeker 2016, voor het museum en zijn
medewerkers lastig genoemd mogen
worden, zijn wij erin geslaagd deze tot
een goed einde te brengen en samen
met de Koninklijke Bibliotheek en de
netwerkpartners een toekomstbestendig
plan voor de periode 2017-2020 neer te
zetten. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij
onder de enthousiaste leiding van Sandra
Bechtholt dit plan de komende jaren
overtuigend zullen uitwerken.

Studenten Grafisch Ontwerpen kabk ontcijferen politieke boeken

Tentoonstelling miniatuurboekjes, p. 8
Maar liefst 155 inzendingen
van hoge kwaliteit ontving het
museum voor de internationale
miniatuurboekbindwedstrijd. Deze
inzendingen (en nog veel meer) worden
van 3 oktober 2017 tot 7 januari 2018
getoond.

‘The Frame of Singularity’ van Elizaveta Glukhova en Jungeun Lee

Ronald Boumans

Aanwinsten, p. 14-15
Het museum verwierf vier houtblokken
en twee proefdrukken van Hendrik
Nicolaas Werkman. Met deze twee door
de Vrienden ondersteunde aankopen is
Museum Meermanno een aantal zeer
bijzondere Werkmaniana rijker geworden.

27/53

‘Declaring Reason’ is een samenwerking tussen het oudste boekenmuseum ter wereld
Museum Meermanno | Huis van het Boek en de kabk – Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten, Den Haag. Derdejaarsstudenten Grafisch Ontwerpen hebben de
geschiedenis van de parlementaire democratie onderzocht aan de hand van zeven boeken
uit de collectie van Museum Meermanno.
Voor ‘Declaring Reason’ kregen studenten de opdracht om zich in een van deze zeven
publicaties te verdiepen en op die manier kennis te maken met niet alleen vorm en
inhoud van het werk, maar ook met auteur en lezer. Uitgangspunt van de tentoonstelling
vormden de volgende boeken: de Atlas maior (1662–1665) van Johannes Blaeu, de Tractatus
theologico-politicus (1670) en de Tractatus politicus (1677) van Spinoza, de Encyclopédie (1751–1772)
van Denis Diderot en Jean le Rond d’Alembert, Du contrat social (1762) van Jean-Jacques
Rousseau, Aan het Volk van Nederland (1781) van Joan Derk van der Capellen tot den Pol en
Ontwerp van eene Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden (1814). Al deze publicaties hebben ons
begrip van democratie op een bepaalde manier gevormd, bijvoorbeeld door te pleiten voor
de scheiding tussen kerk en staat, de ‘algemene wil’ van de samenleving (volonté générale) te
conceptualiseren of door andere vormen van kennis te documenteren en beschikbaar te
maken.
De opdracht nodigde iedere student uit om genoemde 17de- en 18de-eeuwse publicaties
vanuit hun historische context te begrijpen en hun relevantie voor de hedendaagse
politiek te duiden. Ze moesten de tekst en context van de boeken als inspiratie gebruiken
om tot persoonlijke, goed onderbouwde ideeën te komen en die daarna te vertalen naar
interactieve, audiovisuele en op tekst gebaseerde werken.
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‘Declaring Reason’ presenteert 23 projecten, waarvan een groot
aantal de huidige politieke retoriek aan de kaak stelt. De retoriek
die meer het isolationisme en het denken in termen van wij en zij
adverteert dan de verbondenheid bevordert.
Voor hun project ‘The Frame of Singularity’ interviewden
Elizaveta Glukhova en Jungeun Lee bijvoorbeeld specialisten om
Spinoza’s ideeën over de grenzen tussen persoonlijke moraliteit
en algemene wetgeving te onderzoeken. Ze ontdekten dat het
buitengewoon lastig is om de individuele opvattingen over
goed en fout om te zetten in een universeel toepasbaar wettelijk
rechtsgevoel. Theresa Scherrer en Taisiia Reshetnik daarentegen
vergeleken in hun project ‘EU Coherence’ de subtiele, maar
significante tekstuele en structurele verschillen tussen de eerste,
bepalende artikelen van alle Europese grondwetten. Daarmee
wisten ze niet alleen de overeenkomende ideeën over gelijkheid,
vrijheid en gerechtigheid zichtbaar te maken, maar ook de
invloed van nationale identiteit en religie op de formuleringen in
de grondwet.
Kay Pisarowitz en Marika Seo onderzochten met ‘Do Not
Cross!’ in hoeverre onbeperkte vrijheid van meningsuiting
haalbaar is, vooral op het gebied van ironie en satire. Volgens hen
bevordert het verheffen van politieke correctheid tot norm de
democratische principes niet. Integendeel, veelal belemmeren
dit soort dogma’s vooral het politiek debat. Nóra Békés en
Wannes Vrijs aan de andere kant richtten zich op Spinoza’s
radicale zeventiende-eeuwse opvattingen over godsdienst en
maatschappij. Terwijl Spinoza in zijn Tractatus theologico-politicus
waarschuwde voor de gevaren van misleiding van het volk door
middel van godsdienst, herinneren Nóra en Wannes hun publiek
aan de gevaren van het kapitalisme als nieuwe cultus.
Sommige studenten kozen echter een meer historische
benadering en verbonden hun project niet per se aan het
contemporaine discours.
Bijvoorbeeld Hilde Barwegens die met haar film ‘Counterfeit
Knighthood’ een overzicht geeft van de vele plaatsen waar
de Nederlandse edelman Joan Derk van der Capellen tot den
Pol tijdens zijn leven heeft gewoond en gewerkt. Als we naar
deze locaties kijken, beseffen we uit welke weelde en elitaire
levensomstandigheden zijn subversieve beschouwingen zijn
voortgekomen. Een moment dat tot reflectie aanzet. Saber
Javanmard koos ervoor om voor zijn boek God / Devil is in the Details
mythologische illustraties op kaarten uit de 17de-eeuwse Atlas
maior te verzamelen om tot een nieuwe classificatie van deze
figuren te komen. Hij ontdekte dat vele tekeningen primair
politiek gedrag weergeven zoals o.a. het verzamelen, debatteren,
stemmen, besturen en lobbyen. Rudi van Delden en Jan Egbers
ten slotte kaartten in hun film An Overtaken Future het onderwerp
nostalgie als politiek instrument aan.
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De titel ‘Declaring Reason’ verwijst naar het politieke betoog als
de basis van de representatieve democratie. In deze zin waren het
leren hoe je met elkaar in discussie gaat en hoe je standpunten
kunt verdedigen ongetwijfeld de belangrijkste leerdoelen van
dit langlopende onderzoekstraject. Een duidelijke overeenkomst
tussen grafisch ontwerpen en politieke teksten is dat beide zich
bezighouden met het communiceren en manifesteren van ideeën
en daarmee een kritische stem in de samenleving creëren. De
projecten van ‘Declaring Reason’ stemmen ons hoopvol dat de
komende generatie ontwerpers in de democratie meer zullen
zien dan alleen het maatschappelijke geraamte en weer hun
opinie zullen inbrengen over vrijheid, verantwoordelijkheid en
rechtvaardigheid.
Lauren Alexander, Maarten Cornel en Niels Schrader
Docenten derdejaarsstudenten Grafisch Ontwerpen van de kabk
– Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

Nawoord Rickey Tax
Op 22 april jl. woonde ik in de academie, samen met
Aafke Boerma en Ellen van Schie, een deel van de
projectpresentaties bij van de studenten. Ik betreurde het
direct ze niet allemaal te hebben kunnen bijwonen.
Ik verliet de academie in een vrolijke stemming, aangezien
ik getuige was geweest van een fantastische explosie van
creativiteit die door de boeken uit onze collectie was
losgemaakt. Die boeken die voor mij in de eerste plaats
materiële objecten van papier en inkt waren, werden weer
tekstdragers met een actuele relevantie. Het was fantastisch
te ervaren hoe deze teksten tot zulke uiteenlopende
presentaties wisten te inspireren.
‘Declaring reason’ sluit volledig aan bij de plannen voor de
komende jaren, waarin Museum Meermanno | Huis van
het Boek een werkplaats wil zijn waar de maatschappelijke
functie en betekenis van het boek worden onderzocht.
Meermanno beschouwde het als een voorrecht om met
deze groep studenten van over de hele wereld samen te
werken en om te ervaren hoe het vak Grafisch Ontwerpen
zich ontwikkelt. Wij hopen de komende jaren nog vele
inspirerende projecten samen met de kabk te kunnen
uitvoeren.
Niet onvermeld mag worden dat de tentoonstelling mede
mogelijk werd gemaakt door financiële ondersteuning van
het Cox-de Ronde Fonds en het fantastische beeldmateriaal
van de Beeldstudio van de kb en van onze vaste
huisfotograaf Frank Jansen.

‘Current Language’ van Carmen Dusmet Carrasco en Guillaume Roux

‘EU Coherence’ van Taisiia Reshetnik en Theresa Scherrer

‘The Ministry of Fundamental Principles’ van Niels van der Donk en Daan Kars

‘Happiness on Sale’ van Nóra Békés en Wannes Vrijs

‘Democratic Constructs’ van Antonia Brell en Rebecca Rui

God / Devil is in the Details van Saber Javanmard
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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 24 september 2017
‘Declaring reason. Studenten graﬁsch ontwerpen KABK
ontcijferen politieke boeken’
• 4 november 2017 t/m 5 maart 2018
‘Het interactieve en zintuigelijke boek nu’
Het boek zoals we dat kennen beleeft een spannende tijd
met veel experimenten. Lezen is steeds meer ook kijken,
voelen, horen, ervaren. Zo lezen meerdere zintuigen met je
mee.
In deze tentoonstelling zien we hoe boek, mens en het digitale
op verschillende, soms heel spannende, manieren
samenkomen en samenwerken.
De tentoonstelling laat zien hoe de twee belangrijkste vormen
van communicatie die we op dit moment hebben – papier
en internet – elkaar aanvullen en samen zorgen voor
de unieke ervaring die lezen is. We staan in het
proeﬂokaal van het lezen

Graﬁekdoos die door tien graﬁsche kunstenaars is gemaakt
met tien prenten die alle de veelzijdige collectie van Museum
Meermanno als inspiratiebron hebben. Met houtsnede,
blauwdruk, linosnede, boekdruk, preegdruk en combinaties van
deze verschillende technieken maakten zij ieder een bijzondere
prent. De deelnemende kunstenaars zijn 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.
De oplage bedraagt vijftig stuks, waarvan vijftien 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

• 1 oktober 2017 t/m 14 januari 2018
‘The Island. Internationale boekbindwedstrijd
miniatuurboekjes’
SOUTERRAIN

• T/m oktober 2017
Boekomslagen met lezende kinderen,
collectie Tine van Buul

• 13 juli t/m 17 augustus
Open schilderatelier
Iedere donderdagmiddag in de zomervakantie van 12 tot
16 uur. Doorlopende workshop, reserveren niet nodig.
• 2 september t/m 17 december 2017
Ieder weekend weer open scriptorium en drukkerij.
Kijk voor meer informatie op de website!
• Vrijdag 22 september
Finissage ‘Declaring reason’ met boekpresentatie en
toelichting op de projecten door de studenten.
Wilt u hierbij aanwezig zijn? U bent van harte welkom.
Graag voor 10 september een mail aan:
aanmelden@meermanno.nl.
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Museum Meermanno

ACTIVITEITEN

De bijdrage aan de grafiekdoos van José Frijns op de pers

Beste Vrienden,
De subsidieperiode 2013-2016 ligt achter ons. Vooral
door de succesvolle tentoonstelling rond Fiep
Westendorp konden we deze periode in 2016 afsluiten
met bijna 30.000 bezoekers en bereikten we met de
satelliettentoonstelling in openbare bibliotheken
nog eens 25.000 bezoekers. Inmiddels zijn we volop
bezig de nieuwe doelstellingen vorm te geven, zoals
geformuleerd in het activiteitenplan voor de periode
2017-2020. Centraal in dit plan staat de samenwerking
met partners uit het brede netwerk van Museum
Meermanno | Huis van het Boek. De belangrijkste
partner is natuurlijk de Koninklijke Bibliotheek,
waarmee het museum al sinds de oprichting nauw
verbonden is. Met de kb is geregeld overleg over het
invullen van de samenwerking. Twee gesprekspartners
wil ik met name noemen. Per 1 maart is Andrea
Langendoen, oud-medewerker van Museum
Meermanno, aangesteld om vanuit de Koninklijke
Bibliotheek de gezamenlijke activiteiten rond het Huis
van het Boek te coördineren. Bibliothecaris Erik

Kars Veling en Rickey Tax bij de opening van ‘Declaring reason’

Boekesteijn richt zich op de samenwerking van het
Huis van het Boek met de openbare bibliotheken. En
natuurlijk de leden van de nieuwe Raad van Toezicht:
de heer mr. T.H.J. Joustra, mevrouw prof. dr. F.M.G. de
Jong, mevrouw dr. E.J. B. Knibbeler, de heer mr. drs.
L. Jongsma, de heer W. van der Stelt en de heer dr. K.
Veling.
Een andere belangrijke partner voor het museum is
de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Met
derdejaarsstudenten Grafisch Ontwerpen werd onlangs
de nieuwe grote tentoonstelling ‘Declaring reason’,

neergezet. Op 2 juni jl. werd deze in het bijzijn van de
studenten, hun docenten en vrienden, én de studenten
van Gerard Unger uit Reading, feestelijk geopend door
Kars Veling, lid van onze Raad van Toezicht.
De kabk is een vertrouwde netwerkpartner waarmee
het museum al lange tijd samenwerkt, maar het
museum weet ook nieuwe partners te interesseren en
aan zich te binden. Zo werd op 20 januari jl. in het kader
van Writers Unlimited de zgn. writers meeting in het
museum gehouden, waarna de deelnemende schrijvers,
onder wie Ian Buruma, Colson Whitehead en Hanna
Bervoets, aansluitend een lunch en een rondleiding
kregen. In datzelfde kader maakte het museum deel uit
van het Spot on Young Poets- scholierendichtersproject,
waarbij dit jaar voor het eerst de Jonge Jan Campertprijs werd uitgereikt. De finalisten kregen bij de
prijsuitreiking in Theater aan het Spui een door onze
eigen drukkers gemaakte oorkonde. Zij maakten
daarna in de museumdrukkerij zelf een beeld in
linosnede bij hun eigen gedicht. Zowel Museum
Meermanno als de organisatie waren zeer tevreden over
de samenwerking, die wij graag zullen prolongeren .
Helaas maakte de ernstige ziekte die
Maartje de Haan getroffen heeft, het
haar onmogelijk in het museum terug
te keren. Half november zal zij afscheid
nemen van de medewerkers van het
museum. Maartje is verheugd dat het
museum met ingang van 6 juni jl. met
de aanstelling van Sandra Bechtholt
een nieuwe directeur heeft gekregen.
Dat gevoel deel ik van harte. Met de
aanstelling komt een eind aan anderhalf
jaar waarnemend directeurschap, een
taak die ik alleen met de onmisbare
ondersteuning van velen, binnen en
buiten het museum, heb kunnen
uitvoeren. Inmiddels ben ik tot volle
tevredenheid weer teruggekeerd in mijn
oorspronkelijke functie van Hoofd Collectiebeheer.
Hoewel de afgelopen vier jaar, en zeker 2016, voor het
museum en zijn medewerkers lastig genoemd mogen
worden, zijn wij erin geslaagd deze tot een goed einde
te brengen en samen met de Koninklijke Bibliotheek
en de netwerkpartners een toekomstbestendig plan
voor de periode 2017-2020 neer te zetten. Ik heb er alle
vertrouwen in dat wij onder de enthousiaste leiding
van Sandra Bechtholt dit plan de komende jaren
overtuigend zullen uitwerken.
Rickey Tax
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Belicht en bewaard
Tentoonstelling Conn3ct in Museum Meermanno

Van links naar rechts: Erik Geleijns, Danny Mekic´ en Marieke van Delft

Op 23 februari vond opening plaats van
de tentoonstelling ‘Conn3ct. Impact
van drukpers en sociale media’. Tijdens
het officiële gedeelte in de aula van de
Koninklijke Bibliotheek werd het woord
gevoerd door de vertegenwoordigers
van de deelnemende partijen, Hildelies
Balk en Marieke van Delft namens de
Koninklijke Bibliotheek, Rickey Tax namens

Museum Meermanno en Mel Collier
namens de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.
Op de uitnodiging was Danny Mekic´
aangekondigd als technologie- en
innovatie-expert. Hij is een veelgevraagd
spreker op congressen en ook in tvprogramma’s als het gaat over de invloed
van het internet. In een boeiend betoog
schetste hij de oneindige mogelijkheden

maar ook de bedreigingen van het internet
en de sociale media. De macht van de
grote bedrijven, zoals Google en Facebook,
kan bijna niet onderschat worden. Aldus
gewaarschuwd, vertrok het hele gezelschap
onder wie vele Vlaamse gasten die samen
met de KB verantwoordelijk waren
voor de tentoonstelling, naar Museum
Meermanno. Daar kon iedereen ervaren en
zien hoe de prachtige zestiende-eeuwse
boeken tegenover de verschillende sociale
media waren gezet. De bezoeker kon
inloggen en vragen beantwoorden bij de
interactieve zuilen. Hierdoor ontstond
een indruk van de verstrekkende gevolgen
van het gebruik van sociale media nu
maar ook van de overeenkomsten van die
ontwikkelingen met de gebeurtenissen
en de volwassenwording van de
boekdrukkunst in de zestiende eeuw.
Museum Meermanno greep de kans
aan om met deze tentoonstelling
het middelbaar en hoger onderwijs
te benaderen. Verschillende groepen
scholieren en studenten werden door
de enthousiaste museumdocenten
ontvangen en rondgeleid. Daar hoorden
ook de studenten Grafisch Ontwerpen
bij die gedurende het hele voorjaar van
2017 onderzoek deden en voor wie
deze tentoonstelling een inspiratiebron
vormde voor hun eigen presentaties die
in de zomer te zien zijn in het museum.
De expositie bood de mogelijkheid om
vanuit actuele vragen rond sociale media
de interesse van de jongeren te wekken
voor de politieke, maatschappelijke en
religieuze ontwikkelingen van de zestiende
eeuw. Dit werkte zeer goed. Ook was de
tentoonstelling aanleiding voor gesprekken
met bibliotheekmedewerkers over
mediawijsheid, een van de belangrijke
taken van de openbare bibliotheken.
De tentoonstelling ‘Conn3ct’ is nog
tot en met 17 september te zien in de
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
in Antwerpen en daarna in de Provinciale
bibliotheek Limburg te Hasselt. Bij de
tentoonstelling ‘Conn3ct’verscheen een
fraai themanummer van De Boekenwereld.
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Internationaal bezoek

Zo vond de tweedaagse workshop van de
Board of Directors van IFLA (International
Federation of Library Associations and
Institutions) in december 2016 plaats in
het koetshuis van Museum Meermanno.
Twintig bibliothecarissen, onder wie de
president (voorzitter) Donna Scheeder
van de Library of Congress in Washington,
de president-elect Gloria Perez-Salmeron
en de president-elect-elect Christine
Mackenzie en Loida Garcia-Febo de
huidige president van de American Library
Association waren aanwezig. Doel was om
een beeld te creëren van het proces om
te komen tot een nieuwe Global Vision
voor bibliotheken. Aan het slot van de
bijeenkomst verzorgde Rickey Tax een
rondleiding door het museum.
Op 13 maart deed Elizabeth Morrison,
conservator handschriften van het Getty
Museum uit Los Angeles, onderzoek naar
het Bestiarium van Museum Meermanno
(10 B 25). Zij bezocht een aantal Europese
bibliotheken om onderzoek te doen naar de
grote tentoonstelling over bestiaria die het
Getty Museum in 2020 organiseert.
Andrew Burnett, numismaticus en
oud-directielid van het British Museum,
bestudeerde op 20 april de numismatische
handschriften van Peiresc (10 C 30 en
31) en Goltzius (10 C 25). Hij sprak de
volgende dag op het symposium ‘Museums
and (the Loss of ) the Enclyclopedic Ideal,
1785-2016’ in Teylers Museum.
Op 4 mei bezocht een groep vrienden
van de New York University Library het
museum en de Koninklijke Bibliotheek.
Rickey Tax toonde verschillende schatten
uit de collectie waaronder de Rijmbijbel,
het Getijdenboek van Catharina van Kleef,
en de De Roos-uitgave van Stelselmatige
vlakverdeling van Escher met bijbehorend
archiefmateriaal. Het gezelschap genoot
zichtbaar en directeur Andrew Berner sprak
zijn waardering uit voor de collectie. Hij

Aaf ke Boerma

Het museum mag zich de afgelopen tijd
verheugen in een grote belangstelling uit
het buitenland.

Rickey Tax toont houtblok en boek Regelmatige vlakverdeling van M.C. Escher aan de gasten uit New York.

zei enigszins jaloers te zijn. In de collectie
van zijn bibliotheek zijn weliswaar een paar
mooie uitgaven van de Kelmscott Press te
vinden, maar dat de volledige verzameling
in de bijbehorende kast in het museum
staat, verbaasde hem zeer. Na een
gezamenlijke lunch in Des Indes vertrok het
gezelschap naar de Koninklijke Bibliotheek
waar collega Paul van Capelleveen hen
opwachtte met nog meer mooie boeken
en verhalen.
Isabelle de Conihout (oud-conservator
van de Bibliothèque Mazarine) kwam
op 12 mei samen met Jan Storm van
Leeuwen naar het museum om vooral
de Franse boekbanden te bekijken. Ze
schonk het museum On ten new Groliers,
een uitgave van de Grolier Club van de
lezing die ze daar in 2013 heeft gegeven.
Ze vond het geweldig om in de Boekzaal
langs de kasten te lopen en zo op verzoek
boekbanden te kunnen bekijken. Ze was
zeer verrast over de kwaliteit van de
collectie. Uit de online museumcatalogus is
niet altijd op te maken hoe bijzonder die is.

Op 6 juni deed een groep van twintig
donoren van de Johns Hopkins University
Museum Meermanno aan, onder leiding van
Winston Tabb, de Dean van Johns Hopkins
University Libraries & Museums. In de
ochtend had collega Erik Geleijns de groep
in de Koninklijke Bibliotheek ontvangen.
Tijdens de lunch in het museum werd het
enthousiasme over het museum breed
uitgemeten en werden ideeën geopperd
voor verdere samenwerking met instellingen
in de Verenigde Staten.
Daarnaast was er bezoek van studenten uit
Missouri en Arizona. De conservatoren van
de oude en moderne collectie boden deze
groepen een presentatie aan van materiaal
dat de studenten voorheen alleen uit de
handboeken kenden. De studenten van
de University of Missouri–St. Louis onder
leiding van Jennifer McKnight en van de
Northern Arizona University onder leiding
van Victoria Pickett waren bijzonder onder
de indruk van de proefdrukken van de
letterproef van Piet Zwart voor drukkerij
Trio en de tekeningen van Jan van Krimpen
voor de Romulus-letter. De docenten
werden ook zeer geïnspireerd door de
tentoonstelling ‘Declaring Reason’.
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Miniatuurboekbindwedstrijd the island
Eind 2016 heeft de Stichting Handboekbinden samen
met uitgeverij De Buitenkant en Museum Meermanno
een internationale miniatuurboekbindwedstrijd
uitgeschreven. De deelnemers hebben hiervoor de
katernen gekregen van het (voor de gelegenheid in het
Engels vertaalde) verhaal ‘The Island’ van Geert Mak. De
Amsterdamse kunstenaar Max Kisman maakte hiervoor
de illustraties.

De inzendingen worden opgenomen in een catalogus,
die wordt toegezonden aan alle inzenders van de
wedstrijd. De overige exemplaren worden verkocht aan
belangstellenden, o.a. in de museumwinkel. Het boek
wordt vormgegeven door Peter Verheul en uitgegeven
door De Buitenkant. De fotografie voor de catalogus
wordt verzorgd door de Beeldstudio van de Koninklijke
Bibliotheek,

Alle bindwijzen en bekledingsmaterialen zijn daarbij
toegestaan, maar de boekjes moeten wel voldoen aan de
zg. Bondy-norm (naar de verzamelaar en antiquaar Louis
Bondy, die zijn leven wijdde aan het miniatuurboek en
er een veel geraadpleegd referentieboek over schreef): de
hoogte, breedte en dikte van het boek mogen maximaal
3 inch zijn (76,2 mm).
Voor boekbinders is het kleine formaat een uitdaging,
maar bij uitstek ook een manier om hun kunde en
handvaardigheid te etaleren. Wie is er in staat om
naast het vakmanschap als binder tevens zijn of haar
creativiteit te tonen in de gebruikte motieven en
materialen, en daarbij ook nog eens een grote mate van
verfijning te bereiken?

Op 8 mei jl. heeft een vijfkoppige jury bestaande uit de
boekbinders Geert van Daal, Katia Thienpondt, Gijs
Wortel (juryvoorzitter), kunsthistoricus Rens Top en
grafisch ontwerper Huug Schipper de inzendingen
beoordeeld op vakmanschap, techniek en schoonheid.
De inzendingen werden voorafgaand aan de jurering
geanonimiseerd. Aan de deelnemers werd wel de
mogelijkheid geboden de gebruikte technieken en
materialen te omschrijven.
De bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking
zullen dit najaar plaatsvinden in het museum. Aan de
wedstrijd zijn drie geldprijzen verbonden, te weten
€ 1000, € 750 en € 500 voor de drie beste inzendingen.
De uitreiking zal geschieden in aanwezigheid van de
jury, de organiserende commissie, bestuursleden van
de organiserende partijen, schrijver Geert Mak en
illustrator Max Kisman.
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Jos Uljee, Beeldstudio KB

Maar liefst 207 deelnemers schreven zich in voor de
wedstrijd. Zij zijn afkomstig uit alle delen van Europa,
Canada en Noord-Amerika, China, Australië en Nieuw
Zeeland. Uiteindelijk zijn er 155 boekjes ingezonden
voor jurering.

Vanzelfsprekend toont het museum deze bijzondere
inzendingen. De tentoonstelling is van 3 oktober 2017
t/m 7 januari 2018 te zien in de Thurkow-zaal en de
Aanwinstenzaal op de tweede verdieping.
Na afloop van de tentoonstelling wordt een groot deel
van de inzendingen eigendom van het museum. De
boekjes worden als aparte collectie opgenomen binnen
de bestaande, omvangrijke collectie miniatuurboeken.
Ellen van Schie

In gesprek met de nieuwe directeur Sandra Bechtholt
Na mijn studie ben ik naar Amsterdam verhuisd waar ik
circa vijftien jaar gewoond heb en uiteindelijk ben gaan
samenwonen met Victor en waar wij een kindje hebben
gekregen: Madelief (nu negen jaar en groot fan van het
museum). In 2010 zijn we met zijn drieën naar Leiden
verhuisd waar we nu nog steeds met veel plezier wonen.
In mijn vrije tijd houd ik van het lezen van vooral fictie.
Ik heb daarbij een sterke voorkeur voor Amerikaanse
en Engelse fictie omdat ik van sterk verhalend proza
houd en dit vooral in dit taalgebied lijk aan te treffen.
Daarnaast kook ik heel graag voor vrienden, familie
en natuurlijk mijn gezin. En ik ben sinds twee jaar
verslaafd aan podcasts, ook weer vooral Amerikaans
en verhalend. In het Nederlands is MakersRadio echt
aan te bevelen. Ook Argos maakt mooie podcasts of
De Correspondent. En ook interessant, maar dan weer in
het Engels: Penguin podcast, Longform (interviews)
en natuurlijk alles wat uit de koker van het wekelijkse
radioprogramma This American Life komt.

Patricia Nauta

Wat trok je aan in de vacaturetekst voor directeur Meermanno?’

Kun je in het kort iets over jezelf vertellen?
Mijn naam is Sandra Bechtholt, ik ben 45 geleden in
Utrecht geboren en opgegroeid in het zeer landelijke
Werkhoven waar ik woonde met mijn ouders en
mijn zusje. Ondanks mijn atheïstische ouders heb
ik mijn lagere schooltijd doorgebracht op de school
met de bijbel in het dorp. Na mijn lagere schooltijd
ben ik in Zeist naar de middelbare school gegaan,
allereerst de havo en later het atheneum. Daarna kon
ik niet wachten om naar de grote stad te verhuizen
en ben ik in Rotterdam op kamers gaan wonen om
Bestuurskunde te studeren. De studie sprak me aan
door de mix tussen sociologie, politicologie, recht
en economie en ik heb er ook nooit spijt van gehad.
Tijdens mijn studententijd was ik heel actief lid van
het Rotterdamsch Studenten Gezelschap (rsg), een
‘alternatieve’ vereniging in Rotterdam. Ik heb daar in
allerlei commissies gezeten en was uiteindelijk ook een
bestuursjaar vicepreases Senaat.

De vacature paste precies bij wat ik zocht: er ligt een
complex probleem, in een prachtig museum met mijn
favoriete onderwerp: boeken. Daarnaast werd mij
gevraagd om de gesprekken voor te bereiden aan de
hand van het Activiteitenplan 2017-2020. Daardoor
werd mijn enthousiasme nog groter. Niet alleen omdat
ik het plan goed vind, maar ook omdat je door je voor
te bereiden op zo’n plan en daarover de discussie aan
te gaan met de sollicitatiecommissie direct gevraagd
wordt de diepte in te gaan. Daardoor werd de baan nog
aantrekkelijker.
Wat is je professionele achtergrond?
Voordat ik afstudeerde, ben ik bij JBR Organisatieadvies
gaan werken als adviseur en desk researcher. Helaas was
die baan zo leuk en interessant dat ik niet afstudeerde,
dus na drie jaar ben ik gestopt en heb ik mijn scriptie
afgeschreven. Daarna rolde ik de marketing in en via
de marketing uiteindelijk de museumsector. Mijn
eerste baan in de sector was bij het Rembrandthuis
in het kader van het Rembrandtjaar, 2006. Dit was
een spannend jaar voor het Rembrandthuis omdat
het samen met de grote partners Rijksmuseum en de
gemeente Leiden een rol wilde spelen in dat jaar. Dat
betekende dat er een zeer proactieve houding nodig was
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niet steeds voor nieuwe groepen bezoekers te kiezen.
Het moet de potentiële bezoeker duidelijk zijn waar
Museum Meermanno voor staat en daarbij is het kiezen
van een duidelijke koers heel belangrijk. Wij willen bij
boekliefhebbers, cultuurminnaars en
families uit de buurt uiteindelijk altijd
onderdeel zijn van de vaste keuze in
hun vrije tijd.

Restaurant en bootverhuur Waterkant

bij het zoeken naar allerhande partners om het verhaal
van Rembrandt onder de aandacht te brengen. Dat is
goed gelukt en het jaar was een groot succes voor het
museum waar ze nog steeds de vruchten van plukken.

Personeelsuitje van het museum in het Westbroekpark, 26 juni jl.

Hierna begon ik in het Spoorwegmuseum in Utrecht
waar ik Hoofd Marketing & Communicatie werd en
met mijn team verantwoordelijk was voor marketing
en communicatie, educatie, tentoonstellingen en
evenementen. In die jaren heb ik aan mooie projecten
gewerkt zoals de grote internationale tentoonstelling
‘Royal Class’ over het koninklijke reizen en de
prijswinnende cultuurattractie ‘De Vuurproef’.
Het Spoorwegmuseum is een zelfstandige stichting
die voor een heel groot deel afhankelijk is van eigen
inkomsten, ca. 70% moet zelf verdiend worden. Dit
betekent dat er in het museum altijd wordt nagedacht
over de opbrengst van een activiteit, dat zit dus heel
nadrukkelijk in mijn ervaring en manier van denken.
Natuurlijk moet je hierin niet doorschieten, soms maak
je iets voor een kleine groep of je maakt iets omdat je per
se het verhaal wil vertellen. Maar ik vind het wel heel
belangrijk om hier altijd heel goed over na te denken.
En dat betekent dus ook dat je elke keer weer nadenkt
hoe je de groep bezoekers die je wilt trekken, gaat
interesseren.
Dit betekent dat ik voor een groot deel in producten
denk, waarbij educatie, tentoonstellingen en
evenementen manieren zijn om de bezoeker te
bereiken. Ik zal dus altijd vragen waarom en voor
wie we iets maken. Daarbij vind ik het belangrijk om
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Daarnaast vind ik het belangrijk
om te denken vanuit het verhaal en
niet per definitie vanuit het object.
Ik geloof hier heilig in, en dit geldt
wat mij betreft voor zowel Museum
Meermanno als het Spoorwegmuseum:
voor de bezoekersdoelgroepen is vaak
het object niet het belangrijkste maar
het vertellen van het verhaal, het
belang van het object, de geschiedenis
waar het object voor staat of een ander
gezichtspunt. Op die manier brengen
we de geschiedenis tot leven en kunnen
we de bezoeker een unieke ervaring
meegeven.

Het is denk ik niet verrassend dat ik marketing en
communicatie in een museum heel belangrijk vind en
dat ik dus ook vind dat de verantwoordelijken in deze
afdeling aan de wieg moeten staan van alle evenementen
en tentoonstellingen die het museum organiseert.
Museum Meermanno staat voor een grote uitdaging
waarin vooral het publieksbereik en de eigen inkomsten
moeten stijgen en ik heb er ontzettend veel zin om met
de collega’s aan de slag te gaan om dit te bereiken.
Museum Meermanno is een prachtig museum, in een
geweldig gebouw, met een hele bijzondere collectie,
een schitterende tuin en met een mooi verhaal. Door
de omvang, het woonhuis en de ontvangst heeft het
museum iets heel persoonlijks. Daardoor zijn we in
staat om de verwachting van de bezoeker te overtreffen
waardoor ze met een glimlach naar buiten lopen. Het
is lastig uit te leggen, maar ik vind het in een museum
of waar dan ook heel belangrijk dat het een zekere
liefde uitstraalt, liefde voor de bezoeker en liefde voor
het museum. En dat tref je hier volop aan en dat voel
je ook als je beneden door de deur loopt. Toen ik mijn
eerste bezoek aflegde, vond ik de collectie van de baron
overigens wel een tikje verwarrend. Ik dacht dat ik bij
een boekenmuseum kwam en ik kon toen de collectie
van de baron niet goed plaatsen.

Wat boeit je in de collectie van het museum?
Toen ik binnenkwam vooral de collectie boeken. Op
mijn eerste dag werd ik rondgeleid door Rickey Tax en
later ook door Erik Geleijns en het is heel bijzonder als
zij hun collectie tonen: de Rijmbijbel of het handschrift
uit de 6e eeuw, maar ook de kinderboeken uit de van
Goor-collectie. Overigens is het op zo’n moment niet
alleen de collectie die emotie bij mij (of bezoekers)
oproept, maar juist ook de passie die Rickey en Erik
hebben voor de collectie. Door hun gevoel voor de
collectie wordt wat je ziet nog vele malen interessanter.

Verheug je je op de samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en
wat zie jij als specifieke mogelijkheden?
Ik verheug me zeker op de samenwerking met de KB,
met name op het vormgeven en naar buiten brengen
van het Huis van het boek. Ik heb in de afgelopen weken
veel kb-collega’s ontmoet met kennis van zaken en ik
kijk erg uit naar de samenwerking met hen. Daarnaast
verwacht ik vooral veel van een aantal projecten die we
als onderdeel van het Huis van het boek samen gaan
starten zoals de komende twee tentoonstellingen, het
digitale platform en natuurlijk de samenwerking met de
openbare bibliotheken. Ik verwacht veel
van de netwerkfunctie van het Huis van
het boek en kijk ernaar uit om samen met
de kb de bibliotheken te betrekken en te
enthousiasmeren voor onze plannen.
Zijn er nog mogelijke samenwerkingspartners waar
het museum misschien niet aan gedacht heeft?

Restaurant en bootverhuur Waterkant

Als je een nieuwe baan krijgt en mensen
horen daarvan, dan gebeurt er iets
grappigs: iedereen gaat ideeën bij je
neerleggen, niet alleen op het werk maar
ook privé. Zo had ik afgelopen weekend
eters te gast en een van hen werkt bij de
afdeling Robotica van de TU Delft. Daar
vinden allerlei ontwikkelingen plaats die
wellicht interessant zijn als het gaat over
drukken of zelfs het schrijven van boeken.
Daarnaast is mijn wijkgenoot Willeke
van der Meer eigenaar van mijn favoriete
boekhandel, dus vanzelfsprekend heb ik het met haar
wel eens over de samenwerking met boekhandelaren.
Overigens wil ik het in de komende maanden vooral
prioriteiten stellen en daarbij keuzes maken over wat
het museum wel en niet gaat aanpakken. Er is zo veel
mogelijk en zoveel enthousiasme voor het Huis van
het Boek, dat kiezen en duidelijke prioriteiten stellen
vooralsnog het belangrijkste is.

Personeelsuitje van het museum in het Westbroekpark, 26 juni jl.

Natuurlijk is het gebouw uniek. Ik heb al een paar
keer in de tuin naar de achterkant van het gebouw
staan kijken en dat ik dit mijn werkplek mag
noemen, vind ik ongelofelijk. Daar geniet ik iedere
dag van. In tweede instantie werd ik naast de collectie
boeken getroffen door het verhaal van de baron als
verzamelaar. Zijn verzameldrift heeft een schitterende
collectie opgeleverd, maar biedt volgens mij ook
heel veel aanknopingspunten voor bezoekers. Ik
was in mijn eerste week bij een kleuterklas die een
educatief programma volgde en daarbij ging het
over verzamelen. Het is ongelofelijk wat dit met de
kinderen doet, het sluit naadloos aan bij hun eigen
belevingswereld. Eigenlijk moet ik niet willen kiezen:
het is de combinatie van al het voorgaande wat Museum
Meermanno zo bijzonder maakt.

Wil je tot slot nog iets zeggen?
Ik ben er ontzettend trots op dat ik met de collega’s van
Museum Meermanno en de Koninklijke Bibliotheek
aan de slag mag om vorm te geven aan het Huis van het
Boek en ik kijk ernaar uit om zoveel mogelijk Vrienden
te ontmoeten op de Vriendendag op 27 augustus.
Aafke Boerma
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Hoe staat het met het archief?

Het archief gaat – volgens de planning – in augustus
naar het scanbedrijf, maar voordien moeten alle
stukken worden schoongemaakt, uitgevouwen,
gevlakt en herverpakt. Dat is een grote klus, waar
drie restauratoren een of twee dagen per week voor
langskomen. Bij de archiefinventarisatie van tien jaar
geleden is het archief verpakt in bruine archiefdozen
die nu aan het eind van hun levensduur zijn. Dat
is de aanleiding om het hele archief ook direct te
herverpakken in blauwe dozen die langer meegaan.
Omdat Meermanno klein behuisd is en bepaald niet
te veel archiefruimte heeft, proberen we ook zoveel
mogelijk om de stukken compacter te bergen. In totaal
levert dat uiteindelijk twee tot drie meter plankruimte
op.
Voordat de restauratoren aan hun werk begonnen, had
projectmedewerker Dennis Schouten het gehele archief
al doorgenomen voor een schade-inventarisatie. We
wisten dus in grote lijnen wat er in de dozen te vinden
was. Dat neemt niet weg dat de restauratoren zo nu en
dan met vragen komen, meestal over hoe iets precies
gedigitaliseerd moet worden. Er zijn bijvoorbeeld
stapeltjes brieven die in een beschreven omslag
gevouwen zijn. Dan willen we enerzijds dat stapeltje
met omslag heel houden (zodat voor de gebruiker van
de scans duidelijk is hoe een en ander in elkaar zit),
maar anderzijds de omslag ook apart digitaliseren,
zodat wat daarop staat ook zonder kunstgrepen te
lezen is. En dat moet dan ook nog op zo’n manier dat
er geen verwarring kan ontstaan. De meeste problemen
kunnen we eenvoudig oplossen met stroken in de
stukken waarop een instructie voor de scanoperator
staat (bijvoorbeeld ‘rest blanco, niet scannen’). Soms
blijkt echter dat we ons bij de inventarisatie hebben
verkeken op de complexiteit, en dan nemen we per geval
een beslissing. Ander voorbeeld: tien jaar geleden zijn
de grote formaten uit het archief apart in grote mappen
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geborgen. In het fysieke archief laten we dat zo, maar in
de digitale versie worden ze weer op de oorspronkelijke
plaats ingevoegd. Dat kan alleen als tijdens het scannen
op die plek een strook wordt gefotografeerd waarop
duidelijk staat dat de later te maken scan van het grote
object daar moet worden ingevoegd.
Metamorfoze stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de
scans. De afbeeldingen moeten zo goed zijn dat alle
informatie van het origineel wordt weergegeven, ook
al omdat archieven die in het kader van het project
gescand zijn, na digitalisering niet meer ter inzage
gegeven mogen worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat
van alle stukken, hoe klein ook, de voor- en achterkant
gescand wordt. Ook al is die achterkant leeg, en ook al
gaat het om papiertjes die zijn gebruikt als verpakking
voor munten.
Eind mei is er al een eerste lading materiaal (een
‘proefbatch’) opgehaald door de digitaliseerder, Picturae
in Heiloo. Een ander kenmerk van Metamorfoze is
namelijk dat er allerlei controles in het project worden
ingebouwd. Als er in de scans van de proefbatch fouten
zitten, kan er nog bijgestuurd worden voordat het hele
archief onder de camera gaat. Ook het werk van DP
Conservation is aan een controle door een onafhankelijk
deskundige onderworpen. De restauratoren bleken het
uitstekend te doen.
Erik Geleijns

Erik Geleijns

In het vorige nummer van Leeslint schreef ik al over
het Metamofozeproject voor het digitaliseren van
de familiearchieven dat dit en volgend jaar in het
museum wordt uitgevoerd. Sinds april werken
restauratoren van DP Conservation uit Amsterdam
aan het ‘digitaliseerklaar’ maken van de vijftien meter
aanwinstenregisters, kasboeken, brieven, visitekaartjes,
albums, reisverslagen enzovoort die Gerard en Johan
Meerman, baron Van Westreenen en enkele anderen
hebben nagelaten.

De tuinmuur gerestaureerd

Jan Achterberg, Burgy Bouwbedrijf

Toen werd ook geconstateerd dat de beplanting aan
de kant van de Turkse ambassade te dicht op de muur
stond en dat daar kabelgoten aan de muur geschroefd
waren. Beide moesten verwijderd worden voordat er iets
aan de muur gedaan kon worden.

Museummedewerker Chris van der Ham plaatst de ‘laatste’ steen.

Als u dezer dagen de tuin van het museum inloopt, kan
het u niet ontgaan: de muur tussen de tuinen van het
museum en de Turkse ambassade staat er weer prachtig
bij. De restauratie heeft veel voeten in de aarde gehad en
lang geduurd. Maar het resultaat mag er zijn.
Net als het museumpand dateert de tuinmuur uit de
vroege achttiende eeuw. Vermoedelijk is hij tegelijk
met het huis gebouwd; de gebruikte bakstenen (‘Leidse
appelbloesem’) zijn in ieder geval identiek aan die
gebruikt voor de achtergevel. De muur is anderhalfsteens
(anderhalf keer zo dik als de lengte van de gebruikte
baksteen) en gemetseld in kruisverband. Hij bestaat uit
zes delen (traveeën) met daartussen vijf steunberen.
In de loop van drie eeuwen is er het een en ander
aangepast aan de muur. Aan de bovenkant van de
steunberen is in aan het eind van de negentiende
eeuw een uitkragend deel gemaakt met een andere
en veel hardere soort baksteen. In diezelfde tijd zijn
er smeedijzeren bloemenkorven op de steunberen
geplaatst. Die korven waren door roestvorming in
erbarmelijke staat en beschadigden bovendien het
metselwerk. De gehele muur was aangetast door
vocht en de ezelsruggen (de schuine afdekkingen van
de traveeën) waren hier en daar in zeer slechte staat.
Daarnaast waren er door roestend ijzer in de muur
nogal wat bakstenen beschadigd.
Dat alles was een aantal jaren geleden reden voor de
Rijksgebouwendienst om een onderzoek in te stellen
naar de staat van de muur met het oog op de restauratie.
Dat betekende aanvankelijk een hoop bezoeken van
deskundigen die monsters namen, de muur opmaten
en rapporten schreven – de eerste tekeningen en
plannen dateren al van 2011.

Vervolgens gebeurde er een hele tijd niets, maar in 2014
werd het project weer opgepakt, aanvankelijk weer met
bezoeken van bouwkundigen. Begin 2015 kwam er
een metselaar voegen en stenen uithakken en een paar
proefstukken opnieuw voegen om te kijken welke kleur
voegwerk het beste paste bij het historische uiterlijk
van de muur. In de winter van 2015-2016 werd een zeer
slecht gedeelte van de ezelsrug afgebroken en werden de
grafstenen van de hondengraven bij het koetshuis alvast
van de muur afgehaald. Daarna bouwde de aannemer
een tent om de hele muur, want die bleek veel te nat
en moest drogen. Ook dat drogen duurde langer dan
aanvankelijk gepland. Uiteindelijk kon er in de late
zomer van 2016 enkele weken achter elkaar gewerkt
worden. De ezelsruggen en de bovenkant van de hele
muur werden afgebroken en opnieuw opgemetseld.
Nadat het voegwerk ook was aangebracht, dekte men de
muur af met natte doeken, zodat het metselwerk heel
gelijkmatig kon drogen. En al die tijd stond er dus een
tent over de muur heen.
Pas een paar maanden geleden werd de tent weggehaald
en werd het laatste afrondende werk gedaan. Het
voegwerk werd met aarde een beetje vervuild zodat het
niet meer zo scherp afsteekt bij het oorspronkelijke.
Het laatste deel van het werk was het plaatsen van de
vijf dekstenen. Of die er in het begin van de achttiende
eeuw ook gezeten hebben weten we niet, maar het is
een historisch verantwoorde oplossing. En een mooie,
als u het mij vraagt. In ieder geval kan de muur er weer
een hele tijd tegen.
De vijf bloemenkorven zijn niet teruggeplaatst op
de steunberen. Ze zijn in 1889 voor rekening van de
toenmalige bewoner van Prinsessegracht 29 toegevoegd
– bij die gelegenheid zijn naar alle waarschijnlijkheid
ook de bovenste lagen baksteen van de steunberen
vervangen. Omdat de korven wel bij de geschiedenis
van het museum horen, hebben we er twee bewaard
die in relatief goede staat zijn. De leiperen die tegen de
muur groeiden, zijn vervangen door verse exemplaren.
Erik Geleijns
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Aanwinsten
Een syncope en een soldaat: twee bijzondere aanwinsten van
Hendrik Nicolaas Werkman
In 1938 vierde de Groningse kunstenaarsvereniging
De Ploeg haar twintigjarig bestaan. Naar aanleiding
van dit jubileum publiceerde Ploeg-lid Hendrik
Nicolaas Werkman de uitgave Preludium. Dit boekje is
een van de weinige van zijn hand dat niet alleen door
hem werd geïllustreerd en gedrukt, maar waarvoor hij
ook alle teksten schreef. Werkman reageert hiermee
op het cahier van de Vrije-Bladen, De Ploeg 20 jaar van

Collectie houtblokken H.N. Werkman t.b.v. de prenten in de dichtbundel
Preludium, 1938

Hendrik de Vries en Johan Dijkstra. Werkman wilde
een tegengeluid laten horen. In het openingsgedicht
verwoordt hij het als volgt: ‘Even tijd voor een syncope/
syncopes zijn goed/zij houden de zaak rechtop,
rhytmisch en strak/Beter dan een liedje bij den vleugel:
van een pentate, een zwaan en een pauw, wel select
maar wat flauw’. Voor de illustraties paste Werkman
verschillende technieken toe, waaronder sjabloondruk
en het gebruik van de zijkant van een inktrol voor
een abstract druksel. Daarnaast maakte Werkman
zes houtsneden, een techniek die Werkman niet vaak
gebruikte.
Onlangs verwierf het museum vier van de zes blokken
die Werkman voor deze uitgave maakte. Vooralsnog
ontbreken de blokjes voor de houtsneden afgedrukt op
blz. 4 en 10, maar bij de koop hoorde een vijfde blokje
gebruikt voor twee andere losse prenten van Werkman.
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Op twee blokjes zijn op de achterkant in potlood of
Oost-Indische inkt schetsen aangebracht. Een van de
blokken heeft Werkman tweemaal in verschillende
kleuren afgedrukt; voor de af beelding ‘Worstelaars’
heeft Werkman beide zijden van het blok gebruikt. Een
vierde blokje heeft een illustratie voor Preludium op de
ene zijde en een aparte prent (meisjeskop) op de andere.
Preludium werd gedrukt in een zeer beperkte oplage;
helaas heeft noch Museum Meermanno, noch de
Koninklijke Bibliotheek een exemplaar van deze uitgave
en moeten we ons behelpen met het fraaie facsimile dat
in 1982 bij Reflex te Utrecht verscheen. Wellicht lukt het
een van beide instellingen nog een keer een origineel te
bemachtigen.

Een tweede aankoop betreft twee proefdrukken voor een
nooit verschenen rijmprent, gemaakt ter gelegenheid
van de verjaardag van August Henkels. Hiervoor kreeg
Werkman op 5 augustus 1943 opdracht. Uitgangspunt
voor deze ‘huisspreuk’ was een citaat uit een vertaling
van Martinus Nijhoff van De geschiedenis van den soldaat
van de Zwitserse schrijver C.F. Ramuz. Ter inspiratie
stuurt Henkels deze uitgave van A.A.M. Stols uit 1930,
met illustraties van Edgard Tijtgat. Henkels wil graag
als illustratie bij de rijmprent een vioolspelende soldaat,
geïnspireerd door die van Tijtgat. Op 12 augustus
stuurt Werkman een overzicht van het geheel en een
proef van de tekst. Op 13 augustus stuurt Henkels
Werkman het boek van Stols en legt in een begeleidende
brief uit waarom hij het soldaatje van Tijtgat zo
aantrekkelijk vindt. Het is ‘ “volkstümlich” in de beste
zin, en gelukkig het tegengestelde van militairistisch.
(…) het is dé soldaat die in het gedicht bedoeld wordt 1’.

1. De citaten uit de correspondentie zijn ontleend aan: Hendrik

Nicolaas Werkman: Brieven rond De Blauwe Schuit 1940-1945 / bezorgd en
van annotaties voorzien door Frans R.E. Blom, Willem van Koppen
en Mieke van der Wal; inl.: Mieke van der Wal. - Amsterdam: Sun;
Stichting H.N. Werkman, 2008.

Het valt Werkman zwaar zich te laten leiden door
de eerdere illustratie. Op 20 augustus schrijft hij dat
hij er flink wat tijd aan heeft besteed, zonder een
bevredigend resultaat. “Wanneer ik, nadat ik deze
proef gemaakt heb, de prentjes van Tijtgat bekijk,
dan kan ik mij slechts schamen. Maar wat wil je, dit
is zijn beste werk en dat van mij is nabouwen. (…) Ik
had er dadelijk al een beetje een zware muts in omdat
deze teekeningen zoo zeldzaam goed zijn en passen
bij de tekst.” Henkels heeft begrip voor de indruk
die de illustraties van Tijtgat op Werkman maken
en stelt voor het nog één keer te proberen, zonder de
toevoeging van andere figuren en het voorbeeld van
Tijtgat ditmaal radicaal te vergeten. Op 30 augustus
stuurt Werkman een begeleidende brief bij nieuwe
proeven, waarin hij opmerkt dat hij denkt dat er wel
wat beters van te maken is, maar dat hij het voorlopig
opgeeft. Hij verzoekt Henkels alle proeven terug te
sturen: “je mag ze niet bewaren om mij schande aan te
doen.” Henkels laat weten dat Werkman de huisspreuk
vooralsnog moet laten rusten, en dat een af beelding
van de soldaat ook niet noodzakelijk is. Op 2 september
schrijft Werkman dat het inderdaad de soldaat is die
het geheel in de weg zit: “Een vioolspelende soldaat is
voor mijn gevoel iets on-harmonisch, ik heb zoiets in
werkelijkheid gezien en toen moest ik mij omdraaien.”
Om Henkels enigszins schadeloos te stellen, stuurt
Werkman hem op 7 september 1943 een paar sigaren en
later nog enkele drukproeven.
Van deze rijmprent zijn slechts enkele proeven
bekend. De twee proeven die door het museum zijn
aangekocht, vertegenwoordigen waarschijnlijk twee
verschillende stadia in het wordingsproces. Het
tekstfragment is los van het beeld en is doormidden
gesneden. In handschrift, vermoedelijk van Henkels,
wordt aangegeven dat er meer wit tussen de regels
moet worden geplaatst en het “Colophoon” wat moet
zakken. In de tekst van dat colofon is zijn Geschiedenis
gecorrigeerd in De Geschiedenis. Dit is vermoedelijk de
eerste proef van de tekst die Werkman op 12 augustus
aan Henkels stuurde, nog voordat hij de prenten van
Tijtgat onder ogen kreeg. In een proef met meerdere
figuren die zich in het Stedelijk Museum te Amsterdam
bevindt, zijn de interlinie en de tekst aangepast. Zo
ook in een proef (uit een particuliere collectie), waarop
alleen de vioolspelende soldaat is afgebeeld. Deze versie
dateert waarschijnlijk van na 21 augustus 1943, wanneer
Henkels voorstelt alleen de vioolspelende soldaat
zonder verder decor, “hoogstens een veegje kleur met
een paar sterren of zoiets”, weer te geven. De tweede
proef heeft geen tekst en toont van deze versie alleen

Proefdrukken voor een nooit gerealiseerde uitgave
van H.N. Werkman: C.F. Ramuz / Martinus Nijhoff,
‘Men moet niet meer willen hebben dan men
heeft...’

het beeld, dat wel wat afwijkt van de versie met tekst.
Achter en onder de soldaat zijn (met de inktrol?) enige
horizontale strepen aangebracht.
Met deze twee door de Vrienden ondersteunde
aankopen is Museum Meermanno een aantal zeer
bijzondere Werkmaniana rijker geworden.
Rickey Tax
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Nieuwe Vrienden

De traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst vond dit jaar plaats
op 3 februari. In het goed gevulde
koetshuis heette waarnemend
directeur Rickey Tax de Vrienden van
harte welkom.

De heer F. Mastik, Rotterdam
Mevrouw dr. A. Mulock Houwer-Linssen,
Den Haag
De heer S.F. Brouwer, Schoonhoven
De heer J.P.M. Mulders, Bergen op Zoom
De heer A.W.M. Bijloos, Den Haag

Het afgelopen jaar zijn drie mooie
grote tentoonstellingen gerealiseerd.
‘Het boek van binnen’, over het maken
van boeken door de eeuwen heen
werd gevolgd door de zeer succesvolle
tentoonstelling ‘Fiep Westendorp: een
feest voor het oog!’ in samenwerking
met Fiep Westendorp Amsterdam.
Het museum heeft tijdens deze
tentoonstelling ruim 15.000 bezoekers
mogen ontvangen (een record!). Ook
de reizende Fiep-tentoonstelling in
de openbare bibliotheken was een
succes. Het vierdaagse Fiep-festival
was tevens een groot succes. Een
feest waar vele ontmoetingen tussen
verschillende culturen hebben
plaatsgevonden. Collectiespecialist
Cultuurgeschiedenis van de kb, Anna
Rademakers, verzorgde deze middag
een inleiding op de tentoonstelling
‘Het Sportboek. De mooiste
sportverhalen’.
Een ander bijzonder project vond
plaats in het kader van de ‘Maand
van de grafiek’. Tien grafische
kunstenaars werkten in oktober ieder
weekend in de museumdrukkerij.
Bezoekers konden de kunstenaars
daar aan het werk zien. Met
verschillende druktechnieken is een
unieke grafiekdoos samengesteld
met tien prenten die de veelzijdige
collectie van Museum Meermanno
als inspiratiebron hebben. Een aantal
wordt te koop aangeboden en de
opbrengst komt ten goede aan het
museum.
Het museum is druk bezig met
de voorbereidingen van het
tentoonstellingsprogramma
voor 2017. De eerstvolgende grote
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tentoonstelling is ‘Conn3ct. Impact
van drukpers en sociale media’.
De interactieve rondreizende
expositie is een samenwerking met
de Koninklijke Bibliotheek en de
Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Marieke
van Delft, een van de samenstellers
van de tentoonstelling, gaf een
korte toelichting. In het voorjaar
volgt een samenwerking met de
studenten Grafisch Ontwerpen van de
Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten Den Haag (kabk). Zij zullen
visueel reageren op een aantal
bijzondere stukken uit de collectie van
Museum Meermanno.
Voorzitter Claudine ChavannesMazel benadrukte nogmaals het
belang van de Vrienden voor het
museum. Het lidmaatschap biedt
bovendien vele voordelen, zoals de
tentoonstellingen, het vriendenblad
Leeslint en de bijeenkomsten die
speciaal voor de Vrienden worden
georganiseerd. De voorzitter had ten
slotte veel waarderende woorden voor
het scheidende bestuurslid, secretaris
Marianna Kersten. Anke Broeren
werd als nieuwe secretaris van harte
welkom geheten.
Aan het eind van de bijeenkomst
toonde Rickey Tax de aanwinsten
die met steun van de Vrienden zijn
verworven. Daaronder een aantal
zeldzame blokken van H.N. Werkman.
Verder heeft het museum een
bijzondere schenking uit Engeland
gekregen. Maar liefst zeventien
dozen met uniek materiaal van John
Buckland Wright.
Na afloop was er gelegenheid om de
tentoonstelling ‘Het Sportboek’ te
bezichtigen, waarna iedereen kon
napraten onder het genot van een
hapje en een drankje.
Anke Broeren

Claudine Chavannes-Mazel

Nieuwjaarsbijeenkomst 2017

Hans Mulder, conservator van de Artisbibliotheek, vertelt over 17de-, 18de- en
19de-eeuwse boeken over de natuur tijdens de
Vrienden-excursie op 6 mei.
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