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Stand van zaken, p. 5
Op dit moment is de tentoonstelling
‘Porno op Papier, taboe en tolerantie
door de eeuwen heen’ te zien in het
museum. Een tentoonstelling over wat
wel en wat niet mag en van wie en over
het verschuiven van de macht: van kerk,
naar staat en terug en naar onszelf door
zelfcensuur. Porno zegt immers iets over
de tijd waarin hij geproduceerd wordt,
over taboe en tolerantie, over macht en
machthebbers en over het heersende
vrouwbeeld.
Max Kisman, p. 9
Ruim dertig jaar legt ontwerper en
illustrator Max Kisman minimaal één
gebeurtenis per dag vast in een klein
notitieboekje. Het doet er voor hem niet
zoveel toe wat of hoe hij tekent, áls hij
maar tekent. Kisman noteert zijn leven
op een beschouwende, verslaggevende
manier. De tentoonstelling Sex only toont
hoe op grafische wijze hoe verlangen,
lust en genot de stimulator zijn voor de
verbeelding.

Aanwinsten p. 14
Onder de aanwinsten zijn het archief
van typograaf Leo de Bruin, die in de
jaren tachtig veel ontwierp voor de
Socialistiese Uitgeverij Nijmegen; het
archief van de Haagse Studio Bau Winkel,
die veel werk maakte voor ministeries
en andere overheidsinstanties, en, last
but not least, het werkblad van Jan van
Krimpen, met enkele probeersels van de
meester.
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Porno op papier
taboe en tolerantie door de eeuwen heen

Verschillende afleveringen van Candy, jaren ‘70

Van 22 maart tot en met 24 juni staat Museum Meermanno in het
teken van pornografie. De tweede expositie in samenwerking met de
Koninklijke Bibliotheek onder de koepel van het Huis van het boek is dit
spraakmakende overzicht van de Nederlandse gedrukte porno en erotiek
vanaf de zeventiende eeuw tot heden. De geschiedenis van de Nederlandse
pornografie is niet alleen een geschiedenis van vieze plaatjes en vieze
verhaaltjes, maar ook een geschiedenis van macht en politiek, van censuur
door de overheid of de kerk en van de tijdgeest die in de ene periode veel
meer toeliet dan in de andere. De expositie toont de verschuivingen in het
denken over pornografie en laat zien hoe deze perioden van openheid en
geslotenheid elkaar steeds afwisselen. Bij uitgeverij Van Oorschot verscheen
ter gelegenheid van de expositie het overzichtswerk over de Nederlandse
geschiedenis van de Nederlandse pornografie: Onder de toonbank.
Vieze boekjes
De tentoonstelling Porno op papier toont natuurlijk een fors aanbod aan
blote en vieze plaatjes en expliciete teksten, maar het is toch vooral een
culturele en boekhistorische tentoonstelling. Centraal staan de boeken en
de tijdschriften van vroeger tot nu. De samenstellers kozen voor het woord
‘papier’ in de titel om duidelijk te maken dat het gaat om fysieke
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De doorluchtige daden van Jan Stront
(1750, oorspronkelijk 1696)

D’ Openhertige Juffrouw,
of D’ Ontdekte Geveinsdheid. (1699)

publicaties, niet om websites, streaming, dia’s of ander
materiaal. In een eerder stadium werd de titel ‘Vieze
boekjes’ overwogen, waarmee het boekige karakter
van de tentoonstelling ook goed gevangen zou zijn,
maar het bleek dat vooral veel jongeren het begrip
niet goed kenden en het ‘vieze’ letterlijk opvatten
en niet overdrachtelijk. Het concept ‘Vieze boekjes’
stamt dus uit de tijd van ver vóór het internet,
toen dit materiaal nog besmuikt gevraagd moest
worden bij sigarenhandelaren of andere obscuurdere
distributiekanalen.
Slingerbewegingen
Door de hele expositie heen zijn de slingerbewegingen
door de tijd te zien in het denken over pornografie.
De afwisselingen tussen open- en geslotenheid,
tussen taboe en tolerantie worden geschetst vanaf
de zeventiende eeuw. Zo was er bijvoorbeeld in het
midden van de negentiende eeuw veel minder mogelijk
dan aan het einde van de achttiende eeuw. Voor 1800
bestond pornografie in de moderne zin eigenlijk nog
niet, maar aan het einde van de zeventiende eeuw deed
zich al een soort ‘pornopiek’ voor met merkwaardig
expliciete gedichten en romans. Er verschenen werken
als De doorluchtige daden van Jan Stront, over een ontspoorde
schelm en zijn seksavonturen, en het Amsterdamsch
Hoerdom, een fictieve ‘hoerenlopersgids’ die tot ver in de
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negentiende eeuw
werd herdrukt.
Ook verscheen
in Nederland
de allereerste
hoerenbiografie, De
openhartige juffrouw,
die aan de basis
stond van een
hele traditie aan
hoerenromans, van
Fanny Hill tot The
Happy Hooker. Deze
zeventiende-eeuwse
boeken gingen over
seks en driften,
maar eigenlijk
waren het vooral
satirische aanvallen
op de macht en de
morele hypocrisie
die heerste rond het
onderbuikleven.

Moderne literatuur
Aan het einde van de negentiende eeuw traden de
moderne schrijvers op, die de lichten in de slaapkamer
aanstaken. Naast Van Lennep schokten Busken Huet
en vooral de jonge Lodewijk van Deyssel de natie
door hun expliciete beschrijvingen. In zijn roman
Een liefde uit 1887 liet Van Deyssel zijn hoofdpersoon
Mathilde zichzelf bevredigen. Nog nooit eerder was
zo expliciet een masturberende vrouw beschreven.
Het veroorzaakte een schandaal en de tweede druk
moest prompt gekuist worden. (Pas in 1974 verscheen
een integrale herdruk, nadat de seksuele revolutie in
Nederland had gewoed, waaraan literaire erfgenamen
van Van Deyssel als Jan Cremer en Jan Wolkers hadden
bijgedragen.) Er ontstond rond 1900, ook door de
opkomst van de nieuwe druktechnieken, een hausse
aan expliciete werken die onder de bekende toonbank
werden verkocht. Erotische verhalen werden vaak onder
de eufemistische aanprijzing ‘Realistische romans’ op
de markt gebracht.
Het Rijksbureau
De overheid reageerde na 1900 met de strenge
zedenwetgeving van 1911, die tot stand kwam mede
door de toegenomen macht van de confessionele
partijen. Vooral na de Eerste Wereldoorlog werd er
met deze wet in hand veel werk gemaakt van de

‘pornografiebestrijding’. Een speciale dienst werd
daartoe in het leven geroepen: het Rijksbureau ter
bestrijding van de handel in vrouwen en kinderen en ontuchtige
uitgaven. Uit de naamgeving van dit bureau blijkt al
wel dat men vond dat prostitutie en pornografie van
hetzelfde laken een pak waren. In de expositie zijn
documenten en rapporten van dit Rijksbureau te
bekijken, afkomstig uit het omvangrijke archief dat
bewaard wordt in het Nationaal Archief. Fascinerend
zijn de vele lijsten van titels die dit bureau bijhield. En
de rapporten waarin ijverige ambtenaren verslag deden
van hun lectuur die moest leiden tot het al dan niet
‘aanstotelijk’ verklaren van de publicaties.
Chick-arrest
Pas met de seksuele revolutie van de jaren zestig - die
volgde op de weer spreekwoordelijk preutse jaren vijftig
- werd het strenge overheidsbeleid terzijde geschoven.
Met het befaamde Chick-arrest oordeelde de Hoge
Raad in 1970 dat Nederland geen aanstoot meer nam
aan pornografie, waarmee ruim baan werd gemaakt
voor een Nederlandse bovengrondse commerciële
porno-industrie. Er werd en wordt sindsdien veel
gesproken over de ‘pornoficatie van de samenleving’.
Porno zou alomtegenwoordig zijn en veel invloed
uitoefenen op het denken over seksualiteit. Maar
volgens velen bevinden we ons nu juist anderzijds weer
in een tijdperk van sterke verpreutsing en worden de
verworvenheden van de jaren zestig ‘verkwanseld’.
Anderen zien juist een nuttige correctie op mores van
de jaren zestig die vooral veel vrijheid voor mannen
betekenden en veel minder voor vrouwen. Tegelijkertijd
is er de vrij recente tendens van pornografie en erotiek
die zich specifiek richt op vrouwen. Die uit zich in

De Leydsche Straat-Schenderof De Roekeloose Student
(1756, oorspr. 1679)

Een omslag van Chick, jaren ‘70

feministische pornofilms en talloze websites voor
vrouwen, maar ook in boeken als Vijftig tinten grijs en
tijdschriften als Oh Magazine: lekker voor vrouwen. Ook deze
titels worden getoond in de expositie.
Collectie Sliggers
De expositie toont boeken en tijdschriften en
archiefmateriaal uit de collecties van de Koninklijke
Bibliotheek, Bijzondere Collecties van de uva, ihlia
- het instituut voor lgbt Heritage in Amsterdam,
het Nationaal Archief in Den Haag en boeken en
tijdschriften die in het verleden in beslag werden
genomen, afkomstig uit de Historische Collectie
Politie van de Eenheid Rotterdam. Veel vitrines tonen
materiaal uit de collectie van Bert Sliggers uit Haarlem,
die met deze expositie zijn verzameling pornografie
en erotica heeft overgedragen aan de Koninklijke
Bibliotheek. Bert Sliggers, oud-conservator van Teylers
Museum in Haarlem is gastconservator van de expositie
en is ook redacteur van het begeleidende boek Onder
de toonbank. Hij verzamelde decennialang porno van
Nederlandse bodem, veelal materiaal dat ontbrak in
de Koninklijke Bibliotheek, zoals talloze erotische
tijdschriften en ‘realistische romans’ die bij kiosken
werden verkocht, al dan niet onder de toonbank.
Arno Kuipers
3

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 juni 2018
Porno op papier, taboe en tolerantie door de eeuwen heen
• 12 juni t/m 23 september 2018
Druk in Den Haag. 500 jaar boeken in 30 verhalen
Naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van
het eerste in Den Haag gedrukte boek maken we een
tentoonstelling over de geschiedenis van het Haagse boek
van de late middeleeuwen tot nu.
TWEEDE VERDIEPING

• 10 april t/m 10 juni 2018
Max Kisman: Sex only
Sex Only is Max Kismans persoonlijke selectie van erotische
tekeningen uit meer dan 30 jaar dagboeken. Hij voorziet zijn
illustraties van korte intieme overpeinzingen waarin hij
reﬂecteert over liefde, seks en relaties.
ACTIVITEITEN

• 19 en 26 mei 2018
Workshops naaktmodel tekenenOnder leiding van een
deskundige docent oefent u deze middag met het tekenen
van verschillende houdingen van een mannelijk of een
vrouwelijk naakt.

Naar aanleiding van de tentoonstelling Porno op papier zijn in de
winkel de volgende boeken verkrijgbaar:
Bert Sliggers en Jos van Waterschoot (red.), Onder de toonbank:
pornograﬁe en erotica in de Nederlanden. Amsterdam,
Van Oorschot, [2018]. Prijs: € 49,99
Ton den Boon, De taal der liefde: literair woordenboek van seks en
erotiek. [Amsterdam], Dwarsligger®, 2018. Prijs: € 17,50

Vr i e n d e n M u s e u m M e e r m a n n o
• 16 juni 2018
Vriendendag: naar Klooster Sint Agatha
De Vriendendag wordt op 16 juni 2018 gehouden in het
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha (nabij
Cuijk). Daar zijn archieven, boeken en voorwerpen van ruim 100
voormalige kloostergemeenschappen verzameld.
We reizen per bus vanuit Den Haag (desgewenst ook opstappen
in Utrecht). Na een algemene inleiding tot het erfgoedcentrum
bezoeken we de studiezaal met een presentatie van bijzondere
boeken uit de Kruisherencollectie, het boekbindersatelier van
broeder Edgard Claes osc, de tentoonstelling ‘De Witte Karavaan’
en de kloosterkerk. Ook is er gelegenheid de prachtige tuin te
bezoeken. Er is plaats voor 40 personen.

4

Mineke Schipper, Bloot of bedekt: van niets om het lijf naar strak
in het pak. Amsterdam, Prometheus / Bert Bakker, 2015.
Prijs: € 19,95
Inger Leemans, Het woord is aan de onderkant: radicale ideeën in
Nederlandse pornograﬁsche romans 1670-1700.
Nijmegen, Vantilt, 2002. Prijs: € 15
Nop Maas, Seks!... In de negentiende eeuw.
Nijmegen, Vantilt, 2006. Prijs: € 15
Max Kisman, Sex only: diary documents 1987-2017.
Amsterdam, SubQ, 2018. Prijs: € 24,50
Inger Leemans (red.), De doorluchtige daden van Jan Stront.
Utrecht, IJzer, 2009. Prijs: € 15,75
Kate Taylor, De huiselijke seksgodin. Rijswijk, Meander, 2013.
Prijs: € 19,95

Beste Vrienden,
Natuurlijk wil ik hier allereerst stilstaan bij het
overlijden van onze lieve en gewaardeerde collega Chris
van der Ham. Op 5 december vorig jaar werd ik gebeld
en werd mij verteld wat er gebeurd was. De schok voor
ons was groot: Chris was ruim 25 jaar in dienst en was
echt vergroeid geraakt met het museum. Iedereen kende
Chris en Chris kende iedereen. Dit was ook te merken
aan de grote hoeveelheid lieve mailtjes en brieven die het
museum ontving van Vrienden en andere relaties. De
betrokkenheid van Chris bij het museum was dan ook
heel groot. Hij was ontzettend trots op het museum en
stak dat niet onder stoelen of banken. Bij de begrafenis
en in de vele gesprekken vooraf en achteraf werd het vaak
gezegd: Chris was ontzettend zorgzaam. Hij zorgde voor
het museum, voor onze gasten en voor al zijn collega’s.
Chris was een ontzettende lieve man, die keihard werkte
voor het museum en wij missen hem nog elke dag.
Het jaar 2017 stond vooral in het teken van de
uitvoering van de plannen in het kader van Huis
van het boek. Dat betekende veel gesprekken met
bibliotheken, theaters en cultuurankers in Den Haag
en natuurlijk veel overleg met de collega’s van de
Koninklijke Bibliotheek. Het eerste jaar waarin we
intensief samenwerken is zeer voorspoedig verlopen.
Medewerkers van beide instellingen werken hard aan
de gestelde doelen en dit gebeurt in grote harmonie
en met veel enthousiasme. We hebben mooie plannen
gemaakt voor de toekomst en die gaan we de komende
tijd uitvoeren. In volgende edities van Leeslint kom ik hier
graag op terug.
Vorig jaar hebben ruim 19.000 gasten het museum
bezocht en waren er ruim 13.000 bezoeken buiten de
deur. Deze laatste bezoekers kwamen bij de bibliotheken
in heel Nederland voor de tentoonstelling over Fiep
Westendorp of bij de Centrale Bibliotheek in Den Haag
voor een voorproefje van de tentoonstelling ‘Kunst van
lezen’. Zoals al eerder gezegd willen we met het Huis van
het boek heel Nederland bereiken en onze liefde voor het
boek met zoveel mogelijk mensen delen. Samenwerking
met bibliotheken is hier een onlosmakelijk onderdeel
van en we zijn dan ook heel trots op deze hoge aantallen.
Museum Meermanno is al jaren heel succesvol in het
aanbieden van educatieve pakketten aan schoolkinderen
in Den Haag, door het maken van inhoudelijk mooie
programma’s die goed aansluiten op de interesses
van de kinderen en de leraren. Met een topteam van
museumdocenten en onder de bezielende leiding van
Winnifred Dijkstra bezocht in 2017 een recordaantal van
maar liefst 6.500 kinderen het museum.

Chris van der Ham. Prent van Ton Martens

Het kan u bijna niet ontgaan zijn: op dit moment is
de tentoonstelling ‘Porno op Papier, taboe en tolerantie
door de eeuwen heen’ te zien in het museum. Een
tentoonstelling over wat wel en wat niet mag en van
wie en over het verschuiven van de macht: van kerk,
naar staat en terug en naar onszelf door zelfcensuur.
De porno die geproduceerd wordt zegt immers iets
over de tijd waarin hij geproduceerd wordt, over
taboe en tolerantie, over macht en machthebbers
en over het heersende vrouwbeeld, maar ook over
voorkeuren en wereldbeelden. Bij het voorbereiden
van de tentoonstelling werd natuurlijk veel gegiecheld
over benamingen en dubbele betekenissen en vooral
over de titels van sommige pornografische lectuur.
Maar het mooie was dat de gesprekken vaak ook
persoonlijk werden: waar liggen mijn grenzen en hoe
ging het er vroeger bij ons thuis aan toe? Het werden erg
interessante discussies waarvan ik van harte hoop dat de
bezoeker ze ook gaat voeren. Ik hoop u natuurlijk allen
te zien bij deze bijzondere en heel mooi vormgegeven
tentoonstelling en ik hoor ook graag uw reactie.
De komende weken en maanden gaan we hard aan
de slag met de komende tentoonstelling en activiteiten
in het kader van Huis van het boek. De eerstvolgende
tentoonstelling is in het kader van het eerst gedrukte
Haagse boek en zijn drukker. Dat boek werd op 4
september aanstaande exact 500 jaar geleden voltooid
en in het kader hiervan organiseren we deze zomer een
tentoonstelling in het museum en in het Atrium van
het Stadhuis in Den Haag. Een tentoonstelling over
de stad Den Haag en de rol van het boek, drukkers en
boekhandelaren in deze mooie stad.
Ik wens u veel leesplezier met deze editie van Leeslint
en ik hoop u allen te zien in het museum of tijdens de
excursie op 16 juni.
Sandra Bechtholt
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Belicht en bewaard
Stagiaires uit Leiden

Winnifred Dijkstra
met een groep
kinderen

Educatie in Museum Meermanno
Wie Meermanno regelmatig bezoekt is ze
ongetwijfeld al eens tegen het lijf gelopen:
de kindergroepen in het museum. Soms
zijn het groepjes slungelige pubers die
druk bezig zijn met het vooral niet laten
merken dat ze het museum eigenlijk best
interessant vinden. Maar vaker zijn het
kuddes kleuters die diep onder de indruk
zijn van het statige gebouw en nog even bij
moeten komen van de spannende busreis
naar het museum. Vaak is het hun eerste
kennismaking met een museum. Het is aan
Meermanno om het een goede ervaring te
laten zijn.
Kleuters lijkt niet een logische doelgroep
voor een museum over boekvormgeving.
Toch ontvangt Museum Meermanno via
het Haagse Cultuurmenu jaarlijks zo’n 70
kleutergroepen. Het echte leren lezen
begint pas in groep 3, dus de kleuters in
groep 1 en 2 kunnen vaak niet meer dan
hun eigen naam schrijven. In het museum
krijgen ze het programma ‘Lettersoep’
aangeboden: zoekend naar letters tussen
de museumobjecten vinden ze de juiste
ingrediënten voor een heerlijke lettersoep.
Op speelse wijze leren ze letters
herkennen en nemen en passant het
museum in zich op. Naast de vele kleuters
komen er schoolgroepen van alle leeftijden
naar Meermanno. Afgelopen jaar heeft
Meermanno een recordaantal leerlingen
in huis gehad: maar liefst 6500 leerlingen
van kleuters tot studenten hebben kennis
gemaakt met het museum. Ze hebben
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papier geschept, gekalligrafeerd met een
ganzenveer, schatkaarten gedrukt, letters
gestempeld en pop-upboekjes gemaakt.
Ook nemen ze altijd een kijkje in de
museumzalen, waar de gewone bezoekers
ze tegen kunnen komen.
In de vakanties worden er regelmatig
activiteiten voor individuele kinderen
georganiseerd, vaak passend bij de
tentoonstelling van dat moment.
Bij de tentoonstelling ‘De kunst van lezen’
organiseerde Meermanno met kunstenaar
Hanna de Haan verschillende workshops
‘Kitchen litho’, een experimentele manier
van etsen met cola en aluminiumfolie.
Bij de ‘Xtra small’ tentoonstelling kwam
de MiniBOEKfabriek op bezoek en leerden
kinderen miniatuur boekbinden onder
leiding van boekbindster Thekla Ahrends.
Volwassenen die een educatief programma
ook eens willen meemaken, kunnen in de
weekenden terecht op de educatiezolder.
Op zaterdag kan er geschreven worden
met een ganzenveer en op zondag wordt
er gedrukt in de drukkerij. Wie echt geen
schoolkinderen tegen wil komen in het
museum, kan het beste een bezoek
brengen aan de tentoonstelling ‘Porno op
papier’. Daar houden wij de kinderen ver
van uit de buurt!
Winnifred Dijkstra

Van maart tot mei werken Aylin Kluver en
Guusje Oussoren, twee studenten van de
Universiteit Leiden in het kader van een
stage voor de minor Boek, Boekhandel
en Uitgeverij, aan de ontsluiting van het
archief van Alice Horodisch-Garnman
(1905-1984). Deze grafische kunstenaar
maakte o.a. illustraties voor reclame,
ontwerpen voor boekbanden, ex-librissen
en postzegels. Ook is zij bekend van de
unieke miniatuurboeken die zij tussen
1943 en 1984 jaarlijks maakte voor haar
echtgenoot, de boekhandelaar en uitgever
Abraham Horodisch.
Vanaf half april werkt Naomi Remijn
een aantal dagen per week in het
Museum. Naomi is vierdejaarsstudent
Book and Digital Media Studies aan
de Universiteit Leiden en werkt aan de
zomertentoonstelling over 500 jaar boeken
in Den Haag (zie elders in dit nummer).

Schilderijenberging
Na de inrichting van de tentoonstellingszaal Van lood tot led diende de ruimte
waar de drukpers en zetbokken van
Jean François van Royen zijn opgesteld
lange tijd als opslagplaats voor een
aantal schilderijen. Gedurende de
conserveringswerkzaamheden aan het
archief van Helmut Salden werd in deze
ruimte ook het werkmateriaal van de
restauratoren opgeslagen. In mei worden
met steun van het fonds Boekengeluk
een aantal schilderijwanden geplaatst,
zodat de schilderijen een permanente
bergplaats krijgen in het geklimatiseerde
depot. Nadat het tijdelijke schilderijenrek is
verwijderd, zal in mei de Van Royenkamer
in oude luister hersteld.

Piet Gerards

Activiteiten volwassennen

Onlangs is met bemiddeling van het Wim
Crouwel Instituut met grafisch vormgever
Piet Gerards overeengekomen dat het
archief van zijn bureau Piet Gerards
Ontwerpers dit jaar wordt overgedragen
aan Museum Meermanno. Piet Gerards
trekt zich dit jaar terug uit het bureau,
dat wordt overgedragen aan Maud van
Rossum. Het ontwerpen van boeken was
voor het bureau een specialisme, met
opdrachtgevers als NAi010, Lecturis,
Vantilt, Atlas en Huis Clos. De boeken
van Piet Gerards Ontwerpers zijn vele
malen bekroond. Het archief omvat
naast boeken ook postzegels, huisstijlen,
jaarverslagen en brochures. In het
volgende nummer van Leeslint zullen wij
uitgebreid stilstaan bij de overdracht van
dit belangrijke archief.

Naast de vele activiteiten die het museum
voor kinderen organiseert, staan er
met regelmaat mooie activiteiten voor
volwassenen op het programma. Zo
vonden er de afgelopen periode heel
wat bijzondere lezingen, bijeenkomsten,
rondleidingen, workshops en
boekpresentaties plaats.
In het najaar van 2017 kon men
bijvoorbeeld deelnemen aan een
workshop miniatuur boekbinden.
Tevens vond de boekpresentatie ‘De
Delftse Bijbel. Een sociale geschiedenis
1477– ca.1550’ van Mart van Duijn plaats.
Wegens grote belangstelling kreeg deze
een vervolg in februari 2018.
In het kader van de tentoonstelling ‘De
kunst van lezen’ stond er in januari en

februari veel op het programma. Onder
de naam ‘Ontmoet de kunstenaars’ zijn
vier zondagmiddagen georganiseerd,
waar verschillende kunstenaars uit de
tentoonstelling liefhebbers meenamen
in het verhaal achter hun kunstwerk.
Daarnaast vond in februari de seminar
‘The Art of Reading’ plaats. Met medewerking van Paul van Capelleveen en
Simon Morris. En kon men de PapierClinics
van Marchelma van Breugel (SNPR) volgen.
Waar door middel van verschillende
experimenten en huis-tuin-en-keuken
tests de eigenschappen van papier werden
onderzocht (zie afbeelding).
Ook voor de komende tijd worden er
weer volop interessante activiteiten
georganiseerd. Houdt onze
activiteitenagenda goed in de gaten!

Writers Unlimited
Op 19 januari mochten wij opnieuw
gastheer zijn voor de Writers Meeting,
voorafgaand aan het internationale
literatuurfestival Writers Unlimited in Den
Haag. Na afloop van de bijeenkomst gaf
Rickey Tax aan de deelnemende schrijvers
een rondleiding waarbij de collectie op de
hand werd getoond. Voor de tijdens dit
festival uitgereikte Jonge Campert-prijs
verzorgden Winnifred Dijkstra en drukkers
van het museum de officiële oorkondes
voor de verschillende winnaars. De
deelnemende scholieren zullen later dit
jaar in het museum de workshop Beeld bij
tekst volgen.

Op 11 januari bezochten 12 raadheren
(m/v) uit de civiele kamer van de Hoge
Raad der Nederlanden het museum.
Aanleiding was het afscheid van
een collega, die als vice-president is
toegetreden tot de Belastingkamer van
de Hoge Raad. De rondleiding werd
bijzonder op prijs gesteld en het museum
kreeg prompt een tegenaanbod om de
bijzondere boekencollectie van de Hoge
Raad, sinds enige tijd op steenworp
afstand van het museum, te komen
bekijken.

Foto: Anke Broeren

Hoge Raad

Aan het werk tijdens de PaperClinic.
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Meneer baron gerestaureerd
Op een donderdagochtend in januari haalde ik in het
Fotomuseum Rotterdam de daguerreotypie van Baron
van Westreenen op. De foto, die meneer baron in 1841
in Parijs liet maken, is een van de oudste foto’s die in
Nederland bewaard worden. We vroegen ons een tijd
geleden al af of we hem wel volgens de regels der kunst
bewaren (zie Leeslint 26/52), en of het misschien beter
kon.
Fotorestaurator Katrin Pietsch van het Fotomuseum
nam de daguerreotypie eind vorig jaar onder handen.
De foto bleek in uitstekende staat. Er was geen sprake
van schimmelvorming en de aanwezige glascorrosie
kon geheel ongedaan gemaakt worden. De foto is
schoongemaakt, weer stofvrij en luchtdicht in zijn

cassette gestopt en in de oorspronkelijke lijst gezet. Voor
het inlijsten is hij op hoge resolutie gescand. Hij wordt
nog opgenomen in de internationale database van
vroege foto’s Daguerreobase.
Fragmenten opgeborgen
Handschrift 10 A 10 in het museum is een verzameling
van een kleine 90 fragmenten van (vooral) middeleeuwse
handschriften, die grotendeels afkomstig lijken uit
boekbanden (waarin ze als versterking zaten). Die
fragmenten waren in een eerder stadium in omslagen
genaaid, waardoor ze weliswaar goed beschermd
waren, maar eigenlijk niet tentoongesteld konden
worden. Ze werden de afgelopen maanden allemaal
losgemaakt, waar nodig
gevlakt en herverpakt door
de Leidse restaurator Eliza
Jacobi. Bijkomend voordeel
van deze operatie is dat
de fragmenten nu in één
doos passen in plaats van
drie. Dat levert ruimte op
in het depot, en die is altijd
welkom.
…en Gutenberg ook
Ook een map met
incunabelfragmenten die
normaal gesproken in de
Voorzaal ligt, is door Eliza
behandeld. De map, met
onder andere de bladen
uit de Gutenbergbijbel,
is vervangen door een
papieren katern waarin de
fragmenten los geborgen
zijn – alweer om het
gemakkelijker te maken om
ze te tonen. Te zijner tijd
komen ze met de andere
fragmenten in een doos
terug in de kast.
Erik Geleijns
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Foto: Sandra Bechtholt

Max Kisman

Max Kisman

Ruim dertig jaar legt ontwerper en illustrator Max
Kisman minimaal één gebeurtenis per dag vast in een
klein notitieboekje. Het doet er voor hem niet zoveel
toe wat of hoe hij tekent, áls hij maar tekent. In de
eerste boekjes aquarelleerde hij voorwerpen, portretten,
fantastische gebouwen en landschappen zonder een
specifiek
doel. Later, geïnspireerd door een Japanse
4
kunstenaar, past hij het vogelperspectief toe. Kisman
noteert zijn leven op een beschouwende, verslaggevende
manier. Hij voegt er bijschriften aan toe die verticaal
worden geschreven “Het ziet er exotischer uit en je
moet echt je best doen om te lezen wat er staat” zegt hij
daarover. “Op de pagina’s in mijn dagboek ben ik tegelijk
deelnemer en toeschouwer van de gebeurtenissen in mijn
leven.”
Max Kisman maakte naam als digitale pionier maar zijn
carrière omspant inmiddels zo’n veertig jaar waarbij hij
voor een keur aan media en opdrachtgevers werkte. Hij
gaf het beeldbepalende muziektijdschrift Vinyl vorm,

ontwierp posters voor Paradiso, was ontwerper voor vpro
televisie, werkte in San Francisco als artdirector voor
Wired Television en gaf les in typografie en illustratie.
Sinds een aantal jaren werkt hij voornamelijk als
illustrator voor kranten en digitale media.
De5 tentoonstelling Sex only toont op grafische wijze
hoe verlangen, lust en genot de stimulator zijn voor de
verbeelding. De tentoonstelling biedt een keuze uit
20.000 tekeningen waarin sex de hoofdrol speelt. Rode
draad in de getekende dagboeknotities is het verlangen
naar fysieke interactie en emotionele verwantschap.
In zijn zoektocht naar deze verbinding neemt Kisman
de bezoeker mee in avonturen die hem naar Barcelona,
Thailand, Nieuw Zeeland, San Francisco en weer terug
naar Amsterdam voeren. Uitvergrote dagboektekeningen
zijn aangevuld met unieke wandschilderingen die Kisman
voor deze expositie creëerde. Glashelder wordt welke rol
sex in het leven speelt; het is de drijvende kracht om in
beweging te blijven, om te scheppen en te vernietigen.
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Van Kanarie-reeks tot Holland Festival

Drie boekomslagen ontworpen door Ben Mohr

In 1993 kocht Meermanno een omvangrijke collectie
van ruim 800 werken van ca. 75 Nederlandse
ontwerpers uit de periode 1935-1975, van Joost Baljeu
tot Piet Zwart. Een recente schenking heeft deze
selectie aanzienlijk aangevuld. Jan Gielkens, vriend
van het museum, schonk enkele honderden boeken
en efemeer drukwerk van een aantal ontwerpers die
niet of beperkt in de reeds aanwezige verzameling
vertegenwoordigd zijn. Een aantal van hen, die naast
boeken ook reclamedrukwerk verzorgden, werkten
voor de Haagse uitgeverij N.V. Maandblad Succes, ook
bekend als Succes-instituut en als de Universiteit voor
Zelfstudie. Van deze uitgeverij schonk Gielkens behalve
boeken ook afleveringen van tijdschriften, waaronder
Succes. Holland’s efficiency maandblad, Wereld. populairwetenschappelijk maandblad en de Geel-Succes boekjes, later
Kanarie-boekjes genoemd. Aan deze uitgaven werkten
zowel bekende ontwerpers als Peter Lutz en Piet Marée
mee, en minder bekende, zoals Charles Burki, Wladimir
Flem en Machiel Wilmink. Deze ontwerpers, die in
de in 1993 aangekochte collectie geheel ontbraken,
beheersten een breed scala van stijlen. Een aantal
werken is vrij traditioneel getekend, maar andere zijn
duidelijk beïnvloed door avantgardistische stromingen
en technieken als het constructivisme en de fotocollage.
Het werk van gerenommeerde ontwerpers als Dick
Elffers, Willem Sandberg en Jan Bons kreeg een
belangrijke aanvulling, o.a. met efemeer drukwerk,
zoals mooi verzorgde uitgaven voor het Holland
Festival.

Het werk van Ben Mohr (1910-1984) neemt in de
schenking een bijzondere plaats in. Van deze ontwerper
konden wij tientallen nieuwe titels toevoegen. Zijn
vroegst bekende omslagen uit 1933 maakte hij voor de
toen al gerenommeerde uitgeverij Querido en voor de
kort daarvoor (in 1929) opgerichte Arbeiderspers. Deze
vroege ontwerpen tonen al veel van de kenmerken
die Mohrs omslagen doorgaans hadden en die
maakten dat de latere Querido-uitgever Reinold
Kuipers de ontwerpen van Mohr als ‘mini-affiches’
karakteriseerde: grote vlakken in heldere kleuren, vaak
overheersend aanwezige menselijke figuren, stevige
belettering - en telkens weer een ferme signatuur. Het
waren niet de minste auteurs waar Mohr ontwerpen
voor maakte. Romans van Willem Elsschot, A. den
Doolaard, Albert Helman, Jan de Hartog, A.M. de
Jong en Madelon Székely-Lulofs hadden omslagen
van Ben Mohr, net als populaire kookboeken van R.
Lotgering-Hillebrand en C.J. Wannée. Ook de populaire
naoorlogse pocketreeksen Atlas en Pyramide hadden
veelal omslagen van Mohr, en na 1945 bepaalde hij het
uiterlijk van veel uitgaven van uitgeverij Elsevier. Vanaf
begin jaren vijftig werden de reclameactiviteiten voor
Mohr steeds belangrijker en tekende hij steeds minder
boekontwerpen. Tot aan zijn pensionering in 1975 zou
hij o.a. werk leveren voor Van Nelle, Philips en Nutricia.
Een kleine selectie van het werk van Ben Mohr is de
komende maanden in het souterrain van het museum
te zien.
Rickey Tax
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De gevel van Museum Meermanno

Vorig jaar ontmoette ik tijdens een etentje bij
vrienden Jessica Mahn. Toen ze hoorde dat ik bij
Museum Meermanno werkte, vroeg ze of ik het
boek van oud-journalist van de Haagsche Courant Kees
Haak Palliatieve zorg of de gladiolen [2016] had gelezen.
Daarin stond namelijk een sappige anekdote over
Museum Meermanno waarin haar vader Ab Mahn,
oud-antiquaar en kunsthandelaar, een belangrijke rol
speelde. Het was iets met een diefstal van een schilderij
uit het museum tegenover de boekenmarkt. Ik had in al
mijn jaren dat ik bij Museum Meermanno werkte vele
verhalen gehoord, waaronder een over een spectaculaire
en dramatisch afgelopen gewapende overval in 1975.
Maar ik had nog nooit iets gehoord over een gestolen
schilderij. En een boekenmarkt tegenover het museum?
Op het Malieveld misschien? Ik kocht meteen het boek
waarin Haak verslag doet van zijn terminale ziekte en
terugkijkt op zijn leven als journalist. En ja, daar op
pagina 88 stond het verhaal over het gestolen schilderij.
‘Die avond, Ab zit met een bord eten op schoot, opent
het Journaal met een kunstdiefstal: Vanmiddag is uit
museum Meermanno-Westreenianum….’
Ik snapte niets van de opmerking dat tegenover
Museum Meermanno een boekenmarkt zou zijn
geweest. Een paar weken later hoorde ik van de dochter
van Mahn dat de auteur zich had vergist. Het was
niet Museum Meermanno maar Museum Bredius
dat in de jaren zestig slachtoffer was geworden van de
schilderijendief. Maar ook tegenover Museum Bredius
is geen boekenmarkt. Ik begon nu echt nieuwsgierig te
worden en maakte samen met Rickey Tax een afspraak

met Ab Mahn en zijn vrouw Ann Logier. We werden
allerhartelijkst ontvangen met thee en taart, maar
Mahn zei dat hij dat verhaal van dat schilderijtje in vijf
minuten wel kon vertellen. Waren we daarom helemaal
naar hem toe gekomen?
Ja, dat waren we inderdaad. Al was het maar om
het verhaal van Kees Haak op dit punt te rectificeren.
Gelukkig voor ons vertelde hij niet alleen het verhaal
over Museum Bredius dat tot 1985 aan de Prinsegracht
6 was gevestigd en de dagelijkse (!) boekenmarkt daar
tegenover aan de Assendelftstraat achter De Waag. Hij
trakteerde ons ook op talloze verhalen over de boek- en
kunsthandels in Den Haag.
Maar we kwamen voor het geroofde schilderij. Het
verhaal ging als volgt. Op 17 juli 1966 kwam een man
bij Ab Mahn aan zijn boekenkraam en vroeg hem
honderd gulden te leen. Mahn wilde van de man af
zijn en zei voor de grap al wijzend op Museum Bredius:
haal het schilderijtje van Adriaen Brouwer maar op,
dan geef ik je honderd gulden. Dat bleek de man even
later inderdaad te hebben gedaan. Hij haalde het
schilderijtje onder zijn jas vandaan en gaf hem aan
Mahn. Die gaf hem volledig overrompeld het beloofde
geld. Hij zat er direct mee in zijn maag en wilde het
terugbrengen naar het museum. Maar daar stonden
inmiddels al twee politieauto’s voor de deur. Mahn nam
het schilderijtje mee naar huis. ’s Avonds was het tot zijn
schrik groot nieuws op tv. Mahn pakte het schilderijtje
goed in en verstopte het onder de haringkraam bij het
kampeerterrein Ockenburg waar veel Duitse toeristen
verbleven. Hij hoopte zo de verdenking op hen te
schuiven. Daarna belde hij anoniem naar de politie.
Die kwam gelijk in actie en kreeg de echte dief te
pakken die daarvoor drie maanden in de cel belandde.
Een mooi verhaal maar niet over Museum Meermanno.
Aafke Boerma

Afdeling Monumentenzorg en Welstand Gemeente Den Haag

Een boeiende vergissing

Het oude pand van
Museum Bredius
aan de Prinsegracht
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Druk in Den Haag. 500 jaar boeken in 30 verhalen
Deze zomer besteedt Museum Meermanno aandacht
aan de geschiedenis van het boek in Den Haag.
Aanleiding is de vijfhonderdste verjaardag van het
eerste in Den Haag gedrukte boek, dat op 4 september
1518
5 vvan de ppers kwam.
w

in een land of stad, behoort gewis onder de gewigtigste
gebeurtenissen der letterkundige geschiedenis van zulk
een oord.’ Het is in ieder geval een gebeurtenis om bij
stil te staan.
Dat er pas in 1518 gedrukt werd in Den Haag, betekent
niet dat er voor die tijd geen boeken waren in de
Hofstad. De tentoonstelling begint dan ook met een
zaal waarin Die wandelinghe in de context geplaatst wordt
van het laatmiddeleeuwse boek in Den Haag. We laten
handschriften zien die in Haagse kloosters geschreven
of gebruikt zijn en andere drukken van Janszoon
van Woerden, maar ook resten van zestiende-eeuwse
boekbanden en boeksloten die bij opgravingen in het
centrum zijn gevonden.

Titelpagina van Die wandelinghe der bloemen, 1518

De eerste Haagse drukker, Hugo Janszoon van Woerden,
had er al een hele carrière opzitten toen hij in 1517
of 1518 in de Hofstad neerstreek. Vanaf 1494 was hij
werkzaam in Leiden, daarna in Amsterdam en daarna
in Delft. Tussendoor verscheen er ook nog een boek
met zijn naam in het colofon en Haarlem als plaats van
uitgave. Het boek dat hij in 1518 in Den Haag drukte,
Die wandelinghe der bloemen, is een herdruk van een
tekst die hij in 1506 al in twee verschillende edities in
Amsterdam had gepubliceerd. Het is een verzameling
overdenkingen over het lijden van Christus,
geïllustreerd met enkele tientallen houtsneden. Voor
zover bekend is er slechts één exemplaar van het boek
overgeleverd, dat zich in de collectie van het museum
bevindt. In de Algemeene konst- en letterbode van 1828
schreef baron Van Westreenen, de stichter van het
museum, er zelf over: ‘De invoering der boekdrukkunst
12

Maar we laten het niet bij die vroegste boeken. We
putten uit de rijke collecties van het museum, de
Koninklijke Bibliotheek en het Haags Gemeentearchief
om het verhaal van het Haagse boek door de eeuwen
heen te vertellen. Van sommige bedrijven gaat de
geschiedenis ook echt eeuwen terug: zo loopt er een
vrijwel ononderbroken lijn vanaf de landsdrukker
Aelbrecht Hendrickx, die in 1591 het drukwerk voor
de Staten van Holland ging verzorgen, via de families
Van Wouw en Scheltus, tot aan de (Algemeene)
Landsdrukkerij en de tegenwoordige SDU. Van de firma
Van Cleef, die van 1739 tot 1965 aan het Spui gevestigd
was, bezit het museum het archief, met daarin een van
de weinige bronnen voor de Haagse boekhandel in de
vroegmoderne tijd: de kladboeken van Pieter van Cleef
over de periode 1739-1773.
Oude bibliotheken
We kijken als boekenmuseum natuurlijk ook naar
bibliotheken. Onder de belangrijkste verzamelingen
die Den Haag gekend heeft zijn die van de Oranjes,
de familie Fagel en Gerard en Johan Meerman. De
Oranje-Nassaubibliotheek was vanaf de zeventiende
eeuw gevestigd in het Oude Hof, het huidige Paleis
Noordeinde. Aan het eind van de negentiende eeuw
was ze enkele malen verhuisd, inzet geweest van
een geschil rond een erfenis, geveild, deels gered en
genationaliseerd. De Nationale Bibliotheek die in
1798 werd opgericht met de (resten van) de OranjeNassaubibliotheek als basis, bestaat nog steeds als
Koninklijke Bibliotheek.

De Fagelbibliotheek is er ook nog. De familie Fagel
leverde enkele eeuwen de hoogste ambtenaren van de
Republiek en bracht in haar huis aan het Noordeinde een
grote verzameling boeken bijeen. Het was bij uitstek een
werkbibliotheek, waarin historische en juridische werken
de boventoon voerden. Toen de Fransen in 1795 Nederland
binnenvielen en de Stadhouder naar Londen vluchtte, liet
Hendrik Fagel, die zich al in de Britse hoofdstad bevond,
de bibliotheek overkomen. In 1802 zou de verzameling
geveild worden, maar enkele dagen vóór de veiling deed
Trinity College Dublin een bod op de gehele bibliotheek.
De Fagelcollectie stak nog een zee over en bevindt zich
nog steeds in de bibliotheek van Trinity College.

Er zijn vitrines gewijd aan negentiende- en twintigsteeeuwse bibliotheken, zoals het in 1894 door welgestelde
dames opgerichte Damesleesmuseum. Vrouwen waren
niet welkom in de Haagse sociëteiten, en dus zorgden
ze voor een eigen plek om boeken te lezen en elkaar
te ontmoeten. Het Damesleesmuseum bestaat nog
steeds, bezit een van de grootste particuliere collecties
van Nederland (en sinds 1974 mogen mannen ook
lid worden). Vanzelfsprekend ontbreekt de openbare

Museum Meermanno dankt zijn naam natuurlijk aan
de mannen achter de derde bibliotheek uit dit rijtje:
Gerard en Johan Meerman. Hun boekerij was gevestigd
in het Huis aan de Boschkant aan de Prinsessegracht
(waar nu het Ministerie van Financiën staat).
Vader Gerard bracht onder andere een groot aantal
incunabelen bijeen, zoon Johan breidde de bibliotheek
uit met historische werken en reisbeschrijvingen. Toen
de verzameling in 1824 geveild werd, wist Baron Van
Westreenen (Johans achterneef ) een belangrijk deel van
de collectie te verwerven. Die boeken zijn nog altijd
in het museum te vinden – en vanzelfsprekend komt
Meermanno zelf ook aan bod.
Ondertussen komen we in het vroegmoderne Den
Haag ook een vluchteling, Samuel Browne, tegen die
tijdens de Engelse burgeroorlog in de jaren 1640 naar
Den Haag kwam om hier koningsgezinde boeken
uit te geven; hugenoten uit Franse families die na de
herroeping van het Edict van Nantes in 1685 de wijk
namen naar de Republiek en die rond 1700 het Franse
boek in Den Haag een stevige impuls gaven; de eerste
openbare leesbibliotheek van Nederland, die in 1750 in
de Hofstad werd geopend; en Haagse boekbinders uit
(met name) de achttiende eeuw.
Private press
Het moderne Haagse boek komt aan de orde in vitrines
over - natuurlijk - Jean François van Royen, de oprichter
van de eerste Nederlandse private press. Meermanno
beschikt over zijn archief en zijn gietijzeren pers, die
tijdens de tentoonstelling te bezichtigen is. We hebben
ook het archief van de Haagse drukkerij Trio en het
fonds van de uitgever L.J.C. Boucher. We besteden
aandacht aan drukkerij Mouton, uitgeverij Martinus
Nijhoff en de (grotendeels verdwenen) boekhandels aan
het Noordeinde.

Titelpagina van de Ordonnantie voor het boek- en konstverkoopers,
nevens boeck-kaert- en plaet-drukkers [...] gilde, 1702

bibliotheek niet in het rijtje. Weinig Hagenaars zullen
weten dat de OB een privé-initiatief was van de krant
Het Vaderland (in 1906) en dat de eerste vestiging van de
bieb in twee achterkamertjes aan de Prinsegracht was.
Via de Toussaintkade en de Bilderdijkstraat belandde
de centrale bibliotheek uiteindelijk natuurlijk in het
Stadhuis.
Over dat Stadhuis gesproken: tegelijk met de
tentoonstelling in Meermanno maken we een
presentatie in het Atrium van het Stadhuis, zodat ook
Hagenaars die een nieuw paspoort komen aanvragen
iets meekrijgen van deze bijzondere verjaardag.
Al hopen we natuurlijk dat ze ook de weg naar
Meermanno weten te vinden.
Erik Geleijns
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Aanwinsten
Vormgeversarchieven
Leo de Bruin (1949-2008) leerde het vak van typograaf
aan de kunstacademie van Arnhem, waar hij les kreeg
van Jan Vermeulen. Begin jaren tachtig van de vorige
eeuw kreeg hij de verantwoordelijkheid voor het grootste
deel van de boekuitgaven en het promotiemateriaal
van de Socialistiese Uitgeverij Nijmegen. Voor de sun
(vanaf 2002 Boom/sun) zou hij tot zijn vroegtijdige dood
in 2008 enige honderden titels verzorgen. Daarnaast
ontwierp hij verschillende periodieken, waaronder het
Stedelijk Museum Bulletin (1990-1996) en De Boekenwereld
(1999-2002). Zijn werk werd meerdere malen bekroond,
o.a. bij de Best Verzorgde Boeken. In februari werd
een belangrijk deel van het archief van Leo de Bruin
geschonken aan Museum Meermanno. Naast ruim 300
modellen voor uitgaven omvat dit archief ook vroeg werk,
waaronder affiches en tijdschriften. Van vele uitgaven
zijn verschillende ontwerpvarianten bewaard gebleven,
zodat goed gedocumenteerd is hoe de vormgever op
zoeken was naar de best passende ‘jas van het woord’.

Schetsen uit het archief
van Studio Bau Winkel

veranderd. Winkel zegt hier zelf over: ‘Vroeger werd je er
aan het eind bij geroepen om het nog even leuk te maken.
Nu worden we in een vroeg stadium ingeschakeld en
leveren we een bijdrage aan het concept en de redactie.’1
De Haagse studio werkte voor verschillende ministeries
en overheidsinstanties, waarvoor zij periodieken,
huisstijlen, jaarverslagen en andere uitgaven verzorgde.
Andere opdrachtgevers waren o.a. het vsb Fonds, Fonds
1818, Ohra en vno-ncw. Studio Bau Winkel is ook bekend
van een aantal agenda’s die zij maakte voor drukkerij
Ando en de postzegels Twintig jaar Sesamstraat uit 1996.
In de jaren tachtig ontwierp zij de toegangskaarten voor
Museum Meermanno-Westreenianum.
Jan van Krimpen

Omslagen voor SUN-uitgaven ontworpen door Leo de Bruin

Eind vorig jaar werd het archief van Studio Bau Winkel
aan het museum overgedragen. Bau Winkel studeerde
in 1973 af aan de Haagse Academie. De eerste vijftien jaar
werkte hij als solist, maar uiteindelijk groeide zijn bureau
uit tot een team met vijf ontwerpers en een redactrice.
Jaarverslagen werd een specialiteit. De ontwikkeling van
Studio Bau Winkel is een goed voorbeeld van de wijze
waarop de rol van de ontwerper de laatste decennia is

Niek Smaal, boekhandelaar en margedrukker, had bij
aflevering van het archief van Leo de Bruin nog een
aardige verrassing. Van typograaf en letterontwerper
Bram de Does had hij jaren geleden een houten blad
gekregen, door De Does meegenomen uit de drukkerij
Joh. Enschedé & Zn., net vóór de verhuizing van het
Klokhuisplein naar het industrieterrein Waarderpolder
aan de rand van Haarlem. Het blad is jarenlang het
werkblad van Jan van Krimpen geweest. Op het blad zijn
nog enkele droedels van Van Krimpen te zien, waaronder
enkele kapitalen en een schets van een geopend boek.
1 Zie: J. Middendorp, Ha, daar gaat er een van mij, Rotterdam, 2002, p. 191.
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Hoogspanning en icosaëders
Dat bibliofiele werken niet altijd literair van inhoud
hoeven te zijn, bewijzen twee recente aanwinsten. Twee
Amerikaanse boekkunstenaars laten zich in recente
werken leiden door natuurwetenschappelijke teksten.
Sara Langworthy koos voor haar werk On physical lines
uit 2017 fragmenten uit het artikel On physical lines of force
van de Schotse natuurkundige James Clerk Maxwell uit
1861. Maxwells ontdekkingen rond elektromagnetische
golven legden de basis voor de latere theorieën van
Albert Einstein. Maxwell brengt in zijn vroege teksten
niet louter droge deducties, maar verwoordt ook zijn
onzekerheden en onvrede. Deze opmerkingen, die
volgens Langworthy het creatieve proces zichtbaar
maken, worden in het boek gecombineerd met
tekeningen van hoogspanningslijnen, gedrukt van
linoleumblokken en fotopolymeerplaten. De lijnen die in
het begin nog netjes ingekaderd zijn, worden naarmate
het boek vordert steeds complexer en maken zich los van
de kaders, die zelf ook weer van vorm veranderen. Sarah
Langworthy was zo vriendelijk ons nog een aantal losse
drukvellen van het boek te schenken, zodat we bij een
presentatie verschillende stadia van deze intellectuele
worsteling kunnen tonen.

Papier- en boekkunstenaar Helen Hiebert laat
zich in haar werk vaker inspireren door de
natuurwetenschappen, getuige werken als The Hydrogen
Bond, Interluceo en String Theory. Voor het aangekochte
Tangential uit 2017 nam zij een uitgave van De elementen
van Euclides uit 1570 als uitgangspunt. In deze uitgave
zijn ter illustratie kleine papieren flappen gelijmd,
waarmee de lezer geometrische figuren kon vormen.
Hiebert onderzoekt in haar werk vaker de wijze waarop
een vlak vel papier kan worden omgezet van twee naar
drie dimensies. In Tangential illustreert zij vijf regelmatige
veelvlakken op twee manieren. In het platte vlak worden
naam en vorm in borduursel weergegeven. In het erop
volgende blad is de vorm uitgesneden in het papier,
zodat ze uit de pagina kunnen worden getild, maar wel
bevestigd blijven. De lezer kan zelf het veelvlak vouwen.
Het door Hiebert gemaakte papier heeft een witte en
een gekleurde zijde. De geometrische vormen beginnen
plat en wit, maar wanneer deze in hun vaste vormen
worden gevouwen, verschijnen ze als gekleurde objecten.
De opeenvolgende pagina’s zijn geschakeerd in tien
chromatische kleurvelden. De vormen worden in de
loop van het boek steeds complexer. Het begint met vier
driehoeken die worden opgevouwen tot een tetraëder,
en sluit af met een twintig-zijdig icosaëder. Gelukkig
heeft de kunstenaar de vormen bij haar bezoek aan
Meermanno al enigszins voorgevouwen.

Omslag van Tangential van Helen Hiebert
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Nieuwjaarsbijeenkomst 2018

Nieuwe Vrienden

De Nieuwjaarsbijeenkomst
vond dit jaar plaats op vrijdag 12
januari. In het koetshuis heette
hoofd Collectiebeheer Rickey Tax
de Vrienden van harte welkom.
Voorafgaand aan het programma
werd er stilgestaan bij het plotselinge
overlijden van onze dierbare collega
Chris van der Ham.

Mevrouw A.A.W. Smits, Den Haag
Donkerinspecties B.V., Beekbergen
Mevrouw M. Weits, Leek
Mevrouw E.D. Bouwman, Den Haag
Mevrouw S. Brons, Heiloo
De heer Ernst Cos, Dordrecht

Paul van Capelleveen (kb), de samensteller van de huidige tentoonstelling
‘De kunst van lezen. Van William
Kentridge tot Wikipedia’, verzorgde
deze middag een inleiding op de
tentoonstelling. Door middel van een
aantal video’s werden de kunstwerken
uit de tentoonstelling toegelicht.
In de expositie staan ruim twintig
installaties opgesteld, die als in een
proeflokaal de bezoeker kennis laten
maken met verschillende aspecten van
het lezen, zoals bladeren, aanraken,
zien, onthouden, je concentreren en
reageren.
Het museum is druk bezig met
de voorbereidingen van het
tentoonstellingsprogramma
voor 2018. De eerstvolgende grote
tentoonstelling is ‘Porno op papier.
Taboe en tolerantie door de eeuwen
heen’. Eveneens in samenwerking
met de Koninklijke Bibliotheek. Het
spannende, doorgaans verborgen
verhaal van de Nederlandse
pornografie zal in deze expositie
tot leven komen. Aan de hand van
16

Voorzitter Claudine Chavannes-Mazel
kondigde alvast de Vriendendag 2018
aan. In juni zullen wij een bezoek
brengen aan het Erfgoedcentrum
Nederlands Kloosterleven in Sint
Agatha, waar de archieven, boeken
en voorwerpen van ruim 100
voormalige kloostergemeenschappen
bijeengebracht zijn.
Aan het eind van de bijeenkomst
toonde Rickey Tax de aanwinsten
die met steun van de Vrienden
zijn verworven, waaronder twee
proefdrukken van H.N. Werkman
van een nooit gerealiseerde rijmprent
voor August Henkels. Daarnaast
zagen we het boek ‘A Child of Books’
van boekkunstenaar Sam Winston
en illustrator Oliver Jeffers en een
aantal originele lettertekeningen
en ontwerpen van de Nederlandse
typograaf en letterontwerper Jan van
Krimpen. Vervolgens nog een greep
uit de vele omslagontwerpen van Eppo
Doeve voor uitgeverij Het Spectrum
en de meest recente aanwinst –
diezelfde middag nog verworven – het
boek Lorentz van Marcel van Eeden,
een bijzonder fraaie uitgave van De
Statenhofpers.
Na afloop was er de gelegenheid om
de tentoonstellingen ‘De kunst van
lezen’ en ‘Xtra small’ te bezichtigen,
waarna iedereen kon napraten onder
het genot van een hapje en een drankje
in het souterrain van het museum.
Anke Broeren

FOTO KAREN POLDER

Het afgelopen jaar zijn drie grote
tentoonstellingen gerealiseerd.
‘Conn3ct. Impact van drukpers
en sociale media’, een interactieve
rondreizende expositie in
samenwerking met de Koninklijke
Bibliotheek en de Vlaamse
Erfgoedbibliotheek werd gevolgd door
de tentoonstelling ‘Declaring Reason’,
een samenwerking met de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten Den
Haag (kabk).

honderden boeken, tijdschriften en
podcasts ervaart de bezoeker de relatie
tussen porno en de maatschappij.
Ook is er een kleine tentoonstelling
met dagboektekeningen van grafisch
ontwerper en illustrator Max Kisman
in voorbereiding.

Seminar The Art of Reading met
kunstenaar/professor Simon Morris.
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