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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

*3
Bij de voltooiing van dit proefschrift dank ik allen die hebben bijgedragen
tot de wording ervan en tot mijn vorming.
Aan prof. dr. H.L.C. Jaffé ben ik veel verschuldigd voor de wijze waarop
hij de totstandkoming van dit proefschrift heeft begeleid. Ook prof. dr.
G.W. Ovink ben ik erkentelijk, voor zijn bereidheid als co-referent op te
treden.
Wel het sterkst is mijn vorming bepaald door prof. dr. W. Gs Hellinga.
Verder hebben daaraan vooral prof. dr. G. Stuiveling, prof. mr. H. de la
Fontaine Verwey en prof. dr. L. Brummel bijgedragen.
Ik dank de bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek te Leiden, die
het mogelijk heeft gemaakt dat een deel van dit proefschrift 'kon ontstaan
binnen het kader van mijn werk daar.
Mijn wetenschappelijke opleiding is mogelijk gemaakt door de toewijding
van mijn pleegmoeder en tante. De afronding daarvan in de vorm van een
proefschrift dank ik vooral aan mijn vrouw.
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Stellingen
1
Het woekeren van collatieformules dreigt de weg naar wetenschappelijke boekkunde
te versperren.

2
Naast regels voor de titelbeschrijving ware een norm voor redelijke toepassing daarvan
gewenst.

3
Door de litho Mélisande als illustratie te behandelen, doet Polak (Fin-de-siècle, p.
245-247) onvoldoende recht aan de symbolische kwaliteiten van dit werk.

4
Er dient behalve een Museum voor het Boek ook een Archiefen Documentatiecentrum
voor het Nederlandse Boek te worden gesticht.

5
Het is de vraag of een studie, waarin over theosofische aspecten in een werk wordt
gesproken, een esotherisch boek voor esotherische lezers moet zijn, zoals Reinink
(K.P.C. de Bazel, p. 2) veronderstelt.

6
De twee Arabische typen die Raphelengius heeft afgedrukt in zijn Specimen
Characterum Arabicorum (1595) zijn resp. kort na januari 1591 (Magribijns) en na
augustus 1593 (Naschi) ontstaan.

7
Het is waarschijnlijk dat het Naschi-type van Raphelengius is gesneden door
Guillaume Le Bé.
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8
Raphelengius' Arabische typenmateriaal is niet aan William Bedwell verkocht.

9
‘I lock my door upon myself’ van Van Eyck kan ook worden gelezen als besluit van
het dichterschap van H. van Vreeswijk, die in De Beweging publiceerde onder een
motto van Oscar Wilde.
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Hetzelfde geldt voor de uitgevers De Erven F. Bohn, P.N. van Kampen, Scheltema
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Prof. dr. H.L.C. Jaffé heeft de wording van dit boek in alle fasen begeleid en
gestimuleerd. Prof. dr. G.W. Ovink heeft de tekst kritisch gelezen, waardoor het
geheel heeft gewonnen.
Dit boek heeft verder kunnen profiteren van de contacten met mejuffrouw N.
Hoeflake en de heren drs. A.R.A. Croiset van Uchelen, drs. E. Endt, M.D. Haga, S.L.
Hartz, dr. P. Hefting, drs. J.M. Joosten, P. Kuyer, H.W. Loubert en drs. P.F.J.
Obbema.
De fotografische afdelingen van Universiteitsbibliotheek, Rijksmuseum en
Typografische bibliotheek te Amsterdam, van Gemeentemuseum, Koninklijke
Bibliotheek en Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie te 's-Gravenhage,
en van de Universiteitsbibliotheek te Leiden dank ik voor hun hulp. Van hun werk is
hier alleen een deel in de vorm van reproducties te zien.
Mijn vroegste kennismaking met Nieuwe Kunst dank ik aan Alexander Verberne.
Hij heeft ook het ontwerp van dit boek op zich genomen. De lezer is bovendien veel
leed bespaard door zijn kritisch lezen van de tekst samen met de heer T.A.W. van
Rossum. Uitgever en ontwerper dank ik voor geduld, toewijding en opoffering.
Leiden, januari 1973
E.B.
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XII
Reeksen van zes cijfers of zes sterren zijn codes. Deze worden in de ‘Chronologische
lijst van boekvercieringen’ in Aanhangsel gevolgd door (titel)beschrijvingen. Een
ster volgend op een code verwijst naar een afbeelding.
In III. B en IV. C zijn de kunstenaars gerangschikt naar hun vroegste boekverciering.
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I. Voorrede
A. Verantwoording
1. Boekkunde en boekverciering1
Het ontstaan van het moderne boek in Nederland wordt gewoonlijk gesitueerd in de
aanvang der negentiger jaren van de vorige eeuw. Radermacher Schorer onderscheidt
in de eerste ontwikkeling van het moderne boek twee fasen: een korte inleidende
periode, die hij die van de Versierders, en een volgende, die hij die van de Typografen
noemt.2 De periode der Typografen zet, zo kan men uit het betoog van Radermacher
Schorer opmaken, omstreeks 1895 in, en ontwikkelt zich aanvankelijk nog parallel
met de langzamerhand naar het tweede plan geschoven werkzaamheid van de
Versierders. Met het onderscheid tussen Versierders en Typografen is een belangrijke
stap gedaan in een richting, die kon leiden tot nieuwe waardering van het werk van
de Versierders; immers: hoewel men het werk van de Versierders steeds is

1

2

In deze studie zijn de termen versiering en verciering vrijwel steeds als gelijkwaardigen
gebruikt. De term verciering kan echter meer inhouden. Hij behoeft niet alleen te slaan op
de decoratie, maar kan in laatste instantie zelfs betrekking hebben op het ontwerp van het
gehele object. Zo kan in dit boek onder de term verciering ook wel de gehele lay-out van het
boek-als-Nieuwe-Kunst worden verstaan. De term verciering is door de Negentigers zelf
ingevoerd en door hen blijkbaar ontleend aan een neogotische traditie door Alberdingk Thijm
levend gehouden, getuige G. Brom, Romantiek en Katholicisme in Nederland I, Groningen
1926, p. 332. Voorbeelden van het gebruik van de term treft men in de titels van (931128):
Kunst en samenleving en (960306)*.
M.R. Radermacher Schorer, Bijdrage tot de geschiedenis van de Renaissance der Nederlandse
boekdrukkunst, Amsterdam 1952, p. 22.
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blijven appreciëren als eerste manifestatie van een nieuwe verhouding tot het boek,
waardoor een weg is gebaand voor moderne typografische inzichten, heeft hun werk
voor het overige toch meer verwondering dan bewondering kunnen oogsten. Zo
constateert De la Fontaine Verwey: ‘Merkwaardig genoeg ontwaakt eerst later het
inzicht, dat het bij het boek niet alleen op de decoratie, maar in de eerste plaats op
de typografie aankomt.’3 De waardering voor het oeuvre van de Versierders draagt
een hybridisch karakter. Naast de appreciatie voor het baanbrekende pogen der
boekvercierders wordt in de eerste helft van de twintigste eeuw steeds duidelijker
het verwijt hoorbaar, dat de sierkunstenaars van Negentig niet hebben willen inzien,
dat typografie in de boekverzorging toch hoofdzaak is.4
Exemplarisch voor dit standpunt, dat al omstreeks 1920 zeer duidelijk wordt
ingenomen, is het voorwoord dat De Roos heeft geschreven in de Catalogus van de
tentoonstelling van oude en nieuwe boekkunst in de Nederlanden. De Roos, zelf uit
de generatie van Negentig voortgekomen, laakt het gebrek aan inzicht bij de
Versierders in wat hij als essentie van het boek ziet: de letter en de ordening. Toch
is hij nog vol waardering voor de schoonheid van de versieringen en voor de
pioniersgeest van Negentig.5
Pannekoek geeft in 1923 en 1927 geen eigen mening, maar weerspiegelt in citaat
de opvattingen van de ontwerper der ‘Hollandsche Mediaeval’.6

3

4

5

6

H. de la Fontaine Verwey, ‘Het Nederlandse boek. Een cultuurhistorische schets’, in: Kopij
en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie door
W. Gs Hellinga met twee inleidende studies van H. de la Fontaine Verwey en G.W. Ovink,
Amsterdam 1962, p. 63.
De aanduidingen ‘Negentiger’, ‘Kunstenaar van Negentig’, ‘Vercierder’ zijn in deze studie
gelijkwaardig. Al deze termen hebben betrekking op de kunstenaar die werkt volgens de
grondslagen der Nieuwe Kunst.
Catalogus van de tentoonstelling van oude en nieuwe boekkunst in de Nederlanden. De
tentoonstelling werd in oktober en november 1920 achtereenvolgens in 's-Gravenhage en in
Amsterdam gehouden. De uitspraak van De Roos komt voor op p. 16.
G.H. Pannekoek Jr., De verluchting van het boek, Rotterdam 1923, p. 7. Een tweede,
verbeterde en uitgebreide druk verscheen in 1927. Ook daar citeert Pannekoek de uitspraak
van De Roos uit 1920 op p. 7.
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In 1935 is het vonnis over Negentig evenwel voltrokken: Stols wijst het werk van
de boekvercierders af op typografische gronden. Zijn verwijt aan Derkinderen, dat
deze zich bij zijn Gijsbrecht toch naar Morris had kunnen richten, getuigt van een
totale vervreemding van Negentig.7
De overtuiging, dat de boekvercierders zich op verkeerde wegen hebben bewogen,
heeft tot gevolg gehad, dat men zich een halve eeuw lang niet heeft afgevraagd,
waaróm de Negentigers die wegen gingen. Niemand heeft zich toen erin verdiept of
die voorkeur voor decoratie boven typografie niet op een zelfde hechte basis zou
kunnen zijn gebouwd, als onze hedendaagse voorkeur voor typografie boven
versiering. In de eerste helft van deze eeuw is de waardering voor de boekvercierders
ten onder gegaan, zó onherroepelijk, dat zelfs het besef van de grondslagen waarnaar
zij werkten is weggevaagd door de modern typografische norm.
De waardering van de Negentigers naar hun eigen normen kon pas wortel schieten
na een halve eeuw. In 1938 nog bleef een dramatisch laatste beroep, een klemmend
betoog van Roland Holst voor het goed recht der Negentigers, eigenlijk zonder
weerklank.8
Een eerste teken van nieuwe waardering voor het werk van de Versierders is
daarom de lezing, die Radermacher Schorer in 1949 voor de leden van het Utrechts
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen heeft gehouden.9 Hij scheidt de
Versierders van de Typografen en beoordeelt ze naar normen, die nu eens niet aan
de hedendaagse wereld der typografen zijn ontleend, maar aan contemporaine
uitspraken van generatiegenoten. In zijn Bijdrage tot de geschiedenis van de
Renaissance der Nederlandse boekdrukkunst grijpt hij terug naar mededelingen van
Veth uit 1892 en van Kalff uit 1898.10 Hij beroept zich daarnaast op de zojuist ge-

7
8

9

10

A.A.M. Stols, Het schoone boek, Rotterdam 1935, p. 23.
R.N. Roland Holst, ‘Rede voor den Bond van Nederlandsche Architecten’, in: R.N. Roland
Holst, In en buiten het tij. Nagelaten beschouwingen en herdenkingen, Amsterdam 1940, p.
181-194. De rede is op 5 november 1938 uitgesproken. Roland Holst overleed op 31 december
van datzelfde jaar.
Zie L. Brummel, ‘Jhr. Matthieu René Radermacher Schorer’, in: Jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1958-1959, Leiden 1959, p. 85-91. De
lezing wordt daar op p. 90 vermeld.
M.R. Radermacher Schorer, Bijdrage tot de geschiedenis van de Renaissance der Nederlandse
boekdrukkunst, Amsterdam 1952, p. 4-5.
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noemde apologie voor Negentig, die Holst twee maanden voor zijn dood hield voor
de Bond van Nederlandse Architecten. Het is niet onmogelijk dat de jarenlange
vriendschap,11 die de Holsten met de Radermacher Schorers verbond, tot gevolg heeft
gehad dat de Utrechtse lezing tenslotte door iemand kon worden gehouden die
openstond voor het inzicht, dat de boekvercierders als kunstenaars van het Teken
moesten worden onderscheiden van de kunstenaars met Typen.
De bijdrage die Ovink in 1965 wijdt aan de periode van Negentig ondersteunt de
overtuiging, dat Radermacher Schorer goed heeft gezien.12 De boekverciering wordt
ook door Ovink als autonoom verschijnsel benaderd en geplaatst in een kunst- en
cultuurhistorisch kader. Ook Ovink benadrukt het belang van de idealistische
overtuigingen van Negentig voor de boekverzorging van de periode. Hij ziet in
Cuypers een van de grote voorgangers van de beweging.
Het Nieuwe-Kunstboek is in de afgelopen jaren steeds meer in het middelpunt van
de belangstelling geraakt. De belangstelling is gestimuleerd door een internationaal
groeiende interesse voor het verschijnsel der Jugendstil, Art Nouveau, waarbinnen
de Nieuwe Kunst zijn eigenaardige plaats inneemt.13 In Nederland

11
12

13

Een vriendschappelijke correspondentie wordt bewaard in het Archief Radermacher Schorer
ter Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
G.W. Ovink, ‘Anderhalve eeuw boektypografie in Nederland’, in: Anderhalve eeuw
boektypografie 1815-1965, Nijmegen 1965, p. 333-408. Over de negentiger jaren wordt
gesproken op p. 360-379.
De term Nieuwe Kunst is door Gans (zie noot 19) geïntroduceerd en heeft burgerrechten
verworven. Gans ziet in Nieuwe Kunst een Nederlandse verwerking van internationale Art
Nouveau. De term is in deze studie overgenomen maar werd daarbij in het licht van nieuw
gewonnen inzichten herijkt. In dit boek geeft de term Nieuwe Kunst enerzijds een complexe
beweging aan die aan het einde van de negentiende eeuw in de Nederlandse kunstwereld is
ontstaan. Anderzijds heeft de term betrekking op de scheppingen van die stroming, de
kunstwerken, die zijn ontstaan als neerslag van de idealen en theorieën levend binnen die
complexe beweging. De kritische houding, die de avant-garde der Nieuwe Kunst inneemt
ten opzichte van de slingerlijnen van Van de Velde en de gehele Art Nouveau, maakt het
niet waarschijnlijk dat Nieuwe Kunst zich primair heeft laten vormen door de internationale
zweepslaglijn. Men zie in verband hiermee ook I.A.5.a.
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zijn sinds 1965 dank zij de bemoeiingen van de firma Beijers studiecollecties van
Nieuwe-Kunstboeken geconcentreerd in het Rijksmuseum
Meermanno-Westreenianum te 's-Gravenhage en in het Instituut Nederlands van de
Universiteit te Nijmegen. Vooral de Haagse verzameling, dank zij een gelukkige
samenloop van omstandigheden toegankelijk door middel van een rijkelijk
geïllustreerde catalogus, is van belang voor de bestudering van het modern gerichte
Nederlandse boek uit de periode 1892-1906.14 In een wijder aspect dan zuivere Nieuwe
Kunst evenwel: in deze collectie vindt men immers, behalve specimina van het
typische Nieuwe-Kunstboek, ook talrijke voorbeelden van navolging en derivaat van
Nieuwe Kunst en Art Nouveau. De Nijmeegse collectie verdubbelt de Haagse
grotendeels. Zij blijft onder het Haagse peil, vooral in het gehalte der eigenlijke
Nieuwe-Kunstboeken. Ook voor deze verzameling is een catalogus uitgegeven.15 De
inventaris baseert zich op de catalogus van de Haagse collectie en houdt daarom
enkele van de ghosts in leven, die ik destijds tot een schimmig bestaan heb gewekt
in de Utrechtse Jubileumcatalogus, die weer uitgangspunt van de Haagse
expositie-catalogus is geweest.16 Mejuffrouw E. de la Fontaine Verwey

14

15

16

Het Nederlandse boek en de Nieuwe Kunst 1892-1906. Catalogus van de Tentoonstelling
Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum (Museum van het Boek). 's-Gravenhage, september
1965. Aan deze catalogus gaat een inleiding vooraf door mej. dr. E. de la Fontaine Verwey.
Deze uitgave is grotendeels samengesteld uit het restant van de oplage van Het Nederlandse
boek 1892-1906. Catalogus van de Tentoonstelling van boeken uit het bezit van Boekhandel
en Antiquariaat J.L. Beijers te Utrecht bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan der
firma. Utrecht, maart 1965. De thans achterhaalde inleiding op de catalogus van de firma
Beijers, werd door de schrijver van deze studie opgesteld.
Th.F. van Koolwijk, Nederlandse boekkunst in de jaren 1890-1910. Catalogus van exemplaren
aanwezig in het Instituut Nederlands van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Nijmegen
1969.
In de catalogus Beijers/Meermanno-Westreenianum is nummer 23 vercierd door Derkinderen
alléén (951102)*. Nummer 82 (991107) is vercierd met een vignet door Nieuwenhuis dat
eenvoudig is overgenomen van Meermanno-Westreenianum 8 (930609). Nummer 112
(991103)* is van J.B. Heukelom.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

6
schreef voor de laatste catalogus een op goede kennis van de beschikbare gegevens
berustend inleidend hoofdstuk.

2. Kunstgeschiedenis en boekverciering
Ook de kunsthistoricus heeft het werk van de Versierders van het boek binnen zijn
onderzoekveld betrokken, omdat de boekverciering van veel belang bleek voor de
kennis van de herleving van toegepaste kunst in de periode van Negentig. Het aandeel
van de boekverciering kwam Madsen in 1956 zelfs zo belangrijk voor, dat hij het
deel van zijn Sources of Art Nouveau, dat aan Nederland is gewijd niet beter wist te
kenmerken dan met de titel ‘Books and Batiks’.17
Polak promoveerde in 1955 op een proefschrift, dat zich bepaalt tot het
‘internationale, Europese aspect van de symbolistische kunst in ons land’.18 Hoewel
de titel van Het Fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst zulks niet zou doen
vermoeden, vindt men in deze publicatie mede een eerste waardering van de bijdrage
van de Nederlandse boekdecoratie tot het Symbolisme. Daarmee is ook de begrenzing
van Polaks onderzoek gegeven. Zij behandelt het symbolische element in de
Nederlandse boekdecoratie van Negentig niet in zijn algemeenheid.
Het proefschrift van Gans uit 1960 heeft het boek een vooraanstaande plaats
gegeven. Gans is het ook, die de ‘Gotiserende’ gerichtheid van de kring van Dijsselhof
voor het eerst belicht.19

3. Vragen door boekkundige en kunsthistoricus niet of ten dele beantwoord
Polak bevestigt, door de toekenning van een symbolisch karakter aan de Nederlandse
boekverciering, de door Roland Holst gege-

17
18
19

S.T. Madsen, Sources of Art Nouveau, Oslo 1956, p. 387.
Bettina Polak, Het Fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst. De symbolistische beweging
1890-1900, 's-Gravenhage 1955, p. V.
L. Gans, Nieuwe Kunst. De Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau. (The dutch contribution
to Art Nouveau). Utrecht 1960. Een sterk gewijzigde herdruk, waarin tussen inleiding en
overige tekst enige spanning bestaat, verscheen, rijkelijk geïllustreerd, in 1966 te Utrecht.
De ondertitel van deze uitgave luidt hier: Dekoratieve kunst, kunstnijverheid en architektuur
omstreeks 1900.
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ven aanwijzing, dat de Versierders kunstenaars van het Teken zijn geweest. Polak
merkt bovendien op, dat na 1894 een teruggang van het symbolisch element in de
kunst van Negentig onmiskenbaar is.20 Zij steunt daarmee de visie van Radermacher
Schorer, die een overgang van de kunstenaars van het Teken naar de Typografen
vaststelt ná 1895.21
Men zou hiermee eigenlijk wel kunnen volstaan, wanneer het uit het onderzoek
van de objecten zelf niet duidelijk zou zijn geworden, dat de hier getrokken lijnen
te globaal zijn. Een niet onbelangrijk deel van de boekvercieringen uit de periode
vóór 1895 laat zich beslist niet voegen bij de symbolische vercieringen door Polak
opgemerkt en behandeld. Een groot deel van de vercieringen dat wél binnen het
onderzoekveld van Polak te betrekken is, blijkt bij nader onderzoek veel subtieler te
zijn bedoeld, dan men uit de voornamelijk door Mario Praz' Romantic agony
ingegeven visie van Polak kan opmaken.22
Ook de door Radermacher Schorer aangeduide overgang van Teken naar Typen
biedt problemen, zodra men wordt geconfronteerd met het typografisch werk van de
Versierder par excellence: A.J. Derkinderen. Derkinderen is immers al in 1892-93
met typografie bezig.23 Hij is het ook, die Roland Holst in typografisch opzicht helpt
met Sonnetten en verzen.24 Het is tenslotte Roland Holst (in de directe invloedssfeer
van Derkinderen gevormd), die Kalff het eerste besef van moderne typografie
bijbrengt.25
De problemen rond de symboliek van de boekverciering en de overgang van
Versierders naar Typografen blijken maar ten dele

20
21
22
23
24
25

Bettina Polak, Het Fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst. De symbolistische beweging
1890-1900, 's-Gravenhage 1955, p. 307.
M.R. Radermacher Schorer, Bijdrage tot de geschiedenis van de Renaissance der Nederlandse
boekdrukkunst, Amsterdam 1953, p. 35-36.
In Het Fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst is blijkens p. 321 geciteerd naar de
tweede druk van de Engelse vertaling van Angus Davidson (Oxford 1951).
Zie IV.C.6.b.
Zie IV.C.1.d.
Zie II.F.1.b.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

8
beantwoord. Onbeantwoord is ook de vraag gebleven, waarom die vercierders de
decoratie boven de typografie hebben gesteld. Daarom kan men zich nog steeds
afvragen, wat de boekvercierders nu eigenlijk wilden.

4. Noodzaak en nut van de beantwoording van die vragen
De periode der boekvercierders omspant weinig meer dan tien jaren van de
geschiedenis van het Nederlandse boek, en het aantal boeken dat bij de vercieringslust
der Negentigers betrokken geweest is, beloopt nog geen vierhonderd stuks. Niet
zonder reden is daarom aanvankelijk de kwestie gerezen of het onderwerp, waarover
in de vorige paragraaf enkele vragen gesteld zijn, wel belangrijk genoeg was om een
afzonderlijk onderzoek te rechtvaardigen. Dat schrijver dezes de vraag positief wil
beantwoorden, blijkt uit de verschijning van deze studie.
Voor de boekkundige is de periode waarin het moderne Nederlandse boek wordt
geboren, op zichzelf al voldoende interessant om een afzonderlijke studie daarover
te rechtvaardigen. En buitendien: uit het onderzoek is gebleken dat nog maar
ternauwernood driekwart eeuw geleden ten aanzien van de boekverzorging inzichten
hebben gegolden, die duidelijk demonstreren, dat zelfs op een zo korte termijn
moderne beoordelingsnormen in de waardering van het boek te enen male te kort
schieten. Wellicht draagt deze studie ertoe bij, dat de onderzoeker van het gehele
veld der negentiende-eeuwse boekproductie zich onafhankelijker van moderne normen
in dat verleden kan gaan bewegen.
Voor de kunsthistoricus vormt de boekverciering binnen de ontwikkeling der
Nieuwe Kunst een gegeven, waarmee hij de ontplooiing van de kunst van Negentig
op de voet kan volgen.

5. Begrenzingen van het studie-object
a. Algemeen. De titel die aan deze studie gegeven is: Het boek als Nieuwe Kunst
geeft in beginsel het object aan, dat hier is belicht, en de wijze waarop dat object is
belicht.
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De belichting van het boek vanuit de zienswijze der Nieuwe Kunst impliceert dat de
lezer niet mag verwachten, dat het boek in de Negentiger jaren in deze studie is
behandeld als onderdeel van de ‘Herleving der Nederlandse Boekdrukkunst’. Niet
uit modern typografisch inzicht is het object van studie bezien, maar aan de hand
van normen die door de Negentigers, de ‘Versierders’ zelf, zijn opgesteld.
Voor het hedendaagse oog kan het resultaat van dit onderzoek zich voordoen als
een vertekening. Men is nu eenmaal gewoon allereerst te zien naar de grafische
vormgeving van het boek, de typografie. Omdat uit de theoretische grondslagen van
de Negentigers evenwel blijkt, dat dáár het hoofdaccent van de waardering en
beoordeling van het boek van Negentig niet dient te worden gelegd, is in deze studie
het onderzoek van de typografie in zekere zin het sluitstuk geworden. Die typografie
is bovendien beoordeeld naar de toen geldende normen. Juist het onderzoek vanuit
die normen maakt het bijzondere gewicht van de verschijning van een boek als Kunst
en maatschappij (031116)* duidelijk, vooral in de aspecten, waarin het zich
onderscheidt van vroegere vormgevingen als die van de Gijsbrecht (940309), Kunst
en samenleving (931128)*, Gedenkboek Delagoabaai (950701), Büchlein von der
Singekunst (951102)*, Sonnetten en verzen (960107)*, Geschiedenis van een stadhuis
(970601)*, Bouw- en Sierkunst (980218)* en Gedenkboek Hollandsche Schilderkunst
(990106)*. In Kunst en maatschappij begint zich een impuls te verwerkelijken, die
ook in Jan Kalffs Jaarverslag De Violier (020622) en in diens Kunstbeschouwingen
(031208) wakker geworden is: de groei van het boek als pure typografie met eigen
schoonheid.26 Die ontwikkeling wordt begeleid en aangevuurd door de theoretische
uiteenzettingen van Enschedé,27 vindt een doorwerking in de aanvankelijk nog
vercierde reeks Drukkersjaarboeken en bereikt tenslotte

26

27

Jan Kalffs belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van het Nieuwe-Kunstboek is behandeld
in II.D.3, II.F.1 en IV.C.16-17. In de chronologische lijst is alleen dit tweetal werken vermeld
dat met zekerheid aan hem kan worden toegeschreven. Kalff verdient in het kader van de
typografische vernieuwing van het boek na 1900 zeker de volle aandacht.
Zie II.G.1. Zie IV.B.3, noot 142.
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een bevrijdende verwerkelijking o.a. in de produkten van de Zilverdistel, in de
verschijning van de Hollandsche Mediaeval van De Roos en in de korte levensloop
van De Witte Mier.28 Er is veel voor te zeggen deze typografische ontwikkeling niet
te zien als een direct gevolg van de vormgeving der Nieuwe Kunst, maar als een
indirect gevolg daarvan: een eigen, nieuwe ontwikkeling, die in zijn uiteindelijke
vorm zo visionair is voorspeld door Roland Holst.29 Het begin van die ontwikkeling
ware in dat geval beter gelegd in de eerste jaren van de twintigste eeuw.30
De titel Het boek als Nieuwe Kunst vereist nog een ándere precisering. Eigenlijk
zou hij kunnen luiden: Het boek in het licht van datgene, wat de Negentigers
beschouwden als de juiste, de énig juiste vormgevingsgrondslagen. Deze studie stelt
de grondslagen van vormgeving centraal, voor zover die grondslagen tenminste nog
achterhaalbaar zijn in eigentijdse uitspraken van de Negentigers. De boekverciering
wordt vanuit het aldus gewonnen inzicht belicht. Uitgegaan is van een analyse van
beginselverklaringen en kritieken.
In één opzicht wijkt het resultaat van de analyse van eigentijdse bronnen opvallend
af van de zienswijze van Polak en Gans: De zweepslaglijn (hoe belangrijk
mogelijkerwijs in het kader van de internationale Art Nouveau) blijkt binnen de
vormgevingsprincipes van Negentig geen essentiële rol te spelen. Tegen het einde
van de periode, sinds 1898 ongeveer, wordt de zweepslaglijn zelfs fel bestreden.31
Het door Gans geïntroduceerde begrip Nieuwe Kunst, dat zich burgerrechten
verworven heeft, is in deze studie daarom weliswaar overgenomen, maar werd daarbij
in het licht

28
29
30

31

Een overzicht van deze ontwikkeling biedt G.W. Ovink in Anderhalve eeuw boektypografie
1815-1965, Nijmegen 1965, p. 378-385.
Zie II.F.1.b.
Het onderscheid door H. de la Fontaine Verwey gemaakt tussen ‘Vereerders van William
Morris’ en ‘Volgelingen van Viollet-le-Duc’ in de folder voor Het Nederlandse boek.
Overzicht van vijf eeuwen in woord en beeld (Haarlem, Tjeenk Willink 1965) ondersteunt
deze overtuiging. De verhouding van een Kalff (zie p. 121) ten opzichte van het werk van
Morris is in 1898 kritischer dan de verschijning van De Roos' Kunst en maatschappij in 1903
zou doen vermoeden.
Zie I.B, noot 50.
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van de nieuw gewonnen inzichten herijkt. In dit boek geeft de term ‘Nieuwe Kunst’
enerzijds aan: een complexe beweging, die aan het einde van de negentiende eeuw
in de Nederlandse kunstwereld is ontstaan. Anderzijds heeft de term betrekking op
de scheppingen van die stroming, de kunstwerken die zijn ontstaan als neerslag van
de idealen en theorieën, die binnen de complexe bewegingen leefden.
Dat de slingerende lijnen der Art Nouveau in deze studie alleen terloops ter sprake
komen, is daarom terug te voeren tot dezelfde overwegingen, die ertoe hebben geleid
ook de typografie van Negentig op de wijze van hun eigen tijd te benaderen.32
Dat in de ondertitel van deze studie niettemin gesproken wordt van ‘Een studie in
Art Nouveau’ (een onderzoeksresultaat in de ‘toonaard’ der Art Nouveau) vloeit
voort uit mijn stellige overtuiging, dat bij uiterlijk verschil van de vormgevingen der
Art Nouveau in Nederland en in het buitenland, er naar mijn gevoel sterke
overeenkomst van innerlijke gerichtheid moet hebben bestaan, ook al leidde die
overeenkomst tot zo verschillend resultaat.
Het boek is in deze studie behandeld als fenomeen van Nieuwe Kunst, als produkt
van de grondslagen en theorieën der Nieuwe Kunst en niet als typografisch gegeven,
of als bijdrage van of bijdrager tot de meest kenmerkende uiterlijke verschijningsvorm
der Art Nouveau. De hier gevolgde benadering zou als eenzijdig te doodverven zijn,
ware het niet dat hiermee een sleutel wordt gehanteerd, die (zo al niet identiek met
de door de Negentigers zèlf bij vormgeving en interpretatie toegepaste) dan toch
zoveel mogelijk naar het door hun gedicteerde model gesmeed is. De theoretische
grondslagen, die in deel II van deze studie geformuleerd zijn, zouden niet in deze
vorm zijn weergegeven, wanneer niet in de praktische uitwerking daarvan op het
gebied van architectuur en binnenhuiskunst, wanneer niet in talrijke, ja talloze
uitspraken van tijdgenoten-geestverwanten een bevestiging zou zijn gevonden van
wat hier in grote lijnen is uiteengezet.
Het zoeken naar een toegang tot het werk van Negentig houdt in, dat deze studie
zich primair richt op waarneming, registratie

32

Zie I.B, noot 42.
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en verklaring van een bepaald complex van verschijnselen. Vergelijking van het
resultaat van onderzoek met daaraan verwante vormgevingen en/of opvattingen in
heden of verleden, vindt in beginsel alleen plaats, waar dat voortvloeit uit de primaire
doelstelling.33 Het ligt in beginsel niet in de bedoeling hier ook te komen tot een
evaluatie van Negentig binnen het kader van het hele gebied van kunstgeschiedenis
of boekgeschiedenis, of zelfs binnen het kader van de internationale Art Nouveau.
Wanneer gesproken wordt van nieuwe fasen, nieuwe bijdragen, nieuwe
ontwikkelingen, dan geldt dat binnen het hier aangegeven kader.
b. Keuze der kunstenaars. Bij het onderzoek naar het werk der Negentigers is in
eerste instantie uitgegaan van het gehele gebied der moderne boekversiering, zoals
zich dat bijvoorbeeld manifesteert in de collectie van het Museum
Meermanno-Westreenianum. Buiten het dertigtal kunstenaars dat tenslotte geselecteerd
is, omvatte het vooronderzoek werk van C.L. van Balen, Nelly Bodenheim, G. van
Caspel, C. van der Hart, Henricus, C. Koppenol, M. Mulder-van der Graaf, W.O.J.
Nieuwenkamp, W.K. Rees, J.D. Ros, C. Scharten, A. Sipkema, J. Sluijters, W.F.A.I.
Vaarzon Morel, G. van de Wall Perné, W.B. Wierink, J.Ph. Wormser, J. Zon en van
nog vele anderen, al dan niet met name bekend. Ook Belgen waren bij het
vooronderzoek betrokken; tenminste voor zover een directe relatie met
Noordnederland aantoonbaar was: Henry van de Velde34 en Doudelet35 werkten
bijvoorbeeld een ogenblik voor Versluys. Herman Teirlinck36 leverde zijn belangrijk
boekversieringswerk aan Van Dishoeck.37
In deze ongedifferentieerde massa werkstukken werd een structuur zichtbaar, toen
eenmaal bleek dat het werk van de boekvercierders te identificeren is met het werk
van diegenen, die

33
34
35
36

37

Die vormgevingen worden incidenteel behandeld, bijv. in I.B, noot 45.
Maakte de band voor Cyriel Buysse, Het recht van de sterkste.
Maakte de band voor Cyriel Buysse, Mea culpa.
Het oeuvre van Teirlinck valt juist buiten de in deze studie aangenomen tijdgrens. Over diens
banden zie men o.a. Jan Greshoff, ‘Herman Teirlinck als bandteekenaar’, in: Op de hoogte
7, 1910, p. 99-104.
In dit verband vermeld ik ook het werk van Jules de Praetere.
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de Nieuwe Kunst voortbrachten. Toen daarna bleek welke bedoelingen die Nieuwe
Kunst had, bood het inzicht in de door deze stroming gehuldigde opvattingen een
toetssteen, waarop het beschikbare materiaal zich duidelijk selecteerde in werk van
voorgangers en navolgers; in die laatste groep scheidde zich de goede navolging van
het derivaat. In deze studie is het werk van de pioniers opgenomen. Bij de navolgers
werd een selectie toegepast, die hierop neerkwam dat in ieder geval dié kunstenaars
werden gekozen, die op de een of andere wijze een nieuw element aan de groei van
het boek als Nieuwe Kunst hebben toegevoegd. Buiten beschouwing bleef op deze
wijze het werk van een aantal op zichzelf vaak zeer verdienstelijke kunstenaars dat
zeker nog eens beschouwing verdient. De toch al grote omvang van deze studie
dwingt mij tot beperking. Natuurlijk bleef buiten het kader van deze studie werk, dat
duidelijk bleek afgestemd op nabootsing van het uiterlijk effect van buitenlandse
stromingen als ‘Jugendstil’ en ‘Art Nouveau’. Gans en anderen hebben deze zijde
van de moderne Nederlandse kunst in de jaren negentig mede belicht.
c. Keuze der objecten. In deze studie wordt in principe alles behandeld wat nog
redelijkerwijze onder het begrip ‘boek’ zou kunnen vallen. Iets wat minder is dan
een dubbel blad wil ik geen boek meer noemen. Gelegenheidsdrukwerk (meestal in
plano uitgevoerd) zoals affiches, diploma's, oorkonden, kalenders, visite-, geboorte-,
verhuiskaarten, invitaties, menu's en ex-libris vallen in principe buiten de opzet van
dit boek. Advertenties in boek of tijdschrift beschouw ik niet als boekverciering,
zoals ik ook in artikelen of boeken opgenomen afbeeldingen naar decoraties, die
elders thuishoren - ik denk bijvoorbeeld aan een bespreking van een prentenboek
van Wenckebach waarbij een plaatje uit dat boek is afgedrukt - niet tot de
boekverciering reken.
d. Tijdgrenzen. De eerste voorbeelden van boekverciering verschijnen in 1892. De
aanvang van het verschijnsel is daarmee gegeven. De datum waarop het werk van
de boekvercierders als beeindigd beschouwd kan worden, is niet zo scherp
gemarkeerd.
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Als begrenzing is hier tenslotte het moment gekozen, waarop modern typografische
gerichtheid een eerste uitdrukking heeft gevonden. Dat is het geval eind 1903 bij de
verschijning van het door De Roos verzorgde boek Kunst en maatschappij. Deze
uitgave kan men zien als eerste exponent van de overtuiging, dat een boek een
gebruiksvoorwerp is; dat het in de eerste plaats gelézen moet worden; dat daarom
de typografie uitgangspunt moet vormen. De begrenzing 1892-1903 houdt niet in
dat met het jaar 1903 de boekverciering een abrupt einde vindt. Zij betekent wel dat
naar mijn overtuiging vanaf dat moment het zwaartepunt in de boekverzorging zich
zodanig heeft verlegd, dat degenen die na 1903 nog met de verciering bezig zijn,
niet meer tot de avant-garde behoren.
e. Ruimtegrenzen. Het boek als Nieuwe Kunst behandelt een verschijnsel dat zich
vrijwel tot de Noordelijke Nederlanden beperkt, omdat de invloedssfeer der Nieuwe
Kunst immers daarbinnen blijft. De schaarse gevallen waarin ook buiten de
landsgrenzen Nieuwe Kunst kan worden aangetroffen, zullen (voor zover zij binnen
het kader vallen) worden besproken.
f. Terminologie. Ten slotte een precisering van de termen ‘band’ en ‘omslag’. Onder
‘band’ is in deze studie in de eerste plaats te verstaan de uitgaafband, de band die de
uitgever aan het boek heeft gegeven. Die band is dan meestal een ‘bandzetter’, een
vliegende band, waarbij de band in vele gevallen alleen met het bekende ‘gaasje’
aan het boekblok hangt. In enkele gevallen heeft de uitgever evenwel een ‘echte’
band voor het boek laten maken. Die gevallen zijn ook besproken en als zodanig
onderscheiden. Over het algemeen zijn niet ter sprake gebracht de banden, die ten
behoeve van één enkele liefhebber ontworpen zijn. Hiertoe zijn vooral de
hulde-albums te rekenen, die in de jaren negentig en ook daarna zo veelvuldig zijn
aangeboden. Door binders als Smits en Loebèr moeten talrijke van dergelijke
privé-banden gemaakt zijn. Omdat die banden zo bijzonder schaars blijken te zijn
overgeleverd én omdat de datering daarvan in vele gevallen niet met
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zekerheid is te geven, is op enkele uitzonderingen na, op dát aspect van de
boekverciering nog niet ingegaan.
Over ‘omslag’ wordt in deze studie gesproken, wanneer het gaat om de papieren
vervanging van banden bij ingenaaide boeken en brochures. Verder wordt van omslag
gesproken, wanneer het gaat om de omhulling van periodieken en muziekstukken.
Omslagen zijn steeds gevormd door een dubbelgevouwen vel papier, dat niet
verstevigd is.

B. Inleiding
Boekverciering vormt het gidsfossiel der Nieuwe Kunst. Geen van de andere vormen
van toegepaste kunst in de jaren Negentig is over een zó wijde periode door zóveel
verschillende en belangrijke kunstenaars zó frequent beoefend als juist de
boekverciering. En ook nog: boekverciering komt over het algemeen tot stand in een
betrekkelijk korte periode en is daarbij vrij exact dateerbaar aan de hand van de
verschijningsdatum van het boek. De onderzoeker van Negentig beschikt in de
boekverciering over een medium aan de hand waarvan hij de ontwikkeling van
Negentig misschien niet tot in het kleinste detail, maar dan toch wel in een
betrouwbare grafiek kan aflezen. Het is daarom dat het in deze studie betoogde niet
alleen voor de boekverciering maar zeker ook voor de Nieuwe Kunst in het algemeen
van belang is.38

38

Dat de theorie der Nieuwe Kunst, zoals die in zijn ontwikkeling is geschetst in deel II, ook
buiten de wereld van het boek doorwerking gevonden heeft, behoeft ternauwernood betoog.
In dit verband wil ik volstaan met de vermelding van één voorbeeld: de doorwerking van de
grondslagen van Nieuwe Kunst in de lezing, die W.C. Brouwer onder de titel ‘Over aardewerk’
heeft gehouden in de kring van Architectura et Amicitia. Die voordracht is afgedrukt in
Architectura 1899. De stellig bredere doorwerking (nu zelfs in de vorm van uitstraling in
het buitenland) blijkt nog in 1909 bij beoordeling van het werk aan de Kunstgewerbeschule
in Zürich door Albert Bauer: ‘Arbeiten aus der Kunstgewerbe-Schule Zürich’, in: Die Kunst.
Monatshefte für freie und angewandte Kunst. Zwanzigster Band. Angewandte Kunst. Der
Dekorativen Kunst XII. Jahrgang, 1909, p. 493-512. Zie ook II.D.1, noot 154.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

16
Kort voor zijn dood houdt Roland Holst een hartstochtelijk pleidooi voor Negentig.39
Het is een gedesillusioneerd man die spreekt over een generatie waarvoor het tij
nimmer gekomen is. Negentig is, zo zegt hij, doodtij geworden, zonder dat het ooit
is omhooggestuwd in het elan van een stroming. In het verleden ligt de periode als
een binnenzee: buiten het tij. Ik ben het met die uitspraak niet eens en meen dat de
woorden van Roland Holst voortvloeien uit diens besef dat de taak die de Nieuwe
Kunst zichzelf had toegedacht nimmer is vervuld. Het perspectief van nu, weer dertig
jaar later, is ontdaan van de persoonlijke betrokkenheid. Vandaag kan men zeggen
dat de Nieuwe Kunst zijn taak heeft verricht; dat die taak bijzonder belangrijk geweest
is, maar dat hij anders was dan de Negentigers verwachtten. In de smeltkroes van
Negentig is het Victoriaans metaal geworden tot de klokspijs van de twintigste-eeuwse
vormgeving. Een stroming als De Stijl ware zonder de overwinning van Negentig,
waardoor de weg is vrijgemaakt voor de abstracte vorm, wellicht onmogelijk. En is
niet de naam van Lauweriks genoemd als inspirator van Charles Edouard Jeanneret,
en daarvoor al als intieme vriend van Peter Behrens, leermeester van Le Corbusier?40

39
40

R.N. Roland Holst, In en buiten het tij. Nagelaten beschouwingen en herdenkingen,
Amsterdam 1940, p. 193.
Men zie hiervoor de wat onstuimige, maar daarom niet minder boeiende uiteenzetting: N.H.M.
Tummers, ‘De Hagener impuls. Over het werk van J.L. Mathieu Lauweriks (1864-1932) en
de invloed ervan op de ontwikkeling van de moderne vormgeving’, in: Bouwkundig weekblad
85, 1967, p. 393-412, 413-432, 433-464. De enge vriendschap tussen Peter Behrens en
Lauweriks wordt bevestigd door een brief d.d. 9 mei 1909 van André Jolles aan Jan Kalff
(Universiteitsbibliotheek Leiden): ‘Ik beleef een rare tijd. Ik was zoo vast van plan diep in
de wetenschap onder te duiken, maar kijk, dit inepte Berlijn sleept mij in allerlei
artistiekerigheid, waar ik eigenlijk niets meer van weten wou. Ze willen zoo graag, ze hebben
zoo veel moeite en geld voor hun malligheden over en ze zijn zoo stom, zoo stom. Wat wij
van Derkinderen met de paplepel inkregen, daar begrijpen ze niets van. Schilderen hebben
ze nooit gekund, en zullen ze nooit kunnen - non pingit Germania - en toch zit alles onder
den druk van het “Malerische”. Toevallig leerde ik in den laatsten tijd een aantal lieden
kennen die zich hoofdzakelijk met kunstindustrie bezig houden en aan de
Kunst-Gewerbeschule een rol spelen, Muthesius, Bruno Paul, Orlik en hoe ze heeten mogen.
Dat heele zoôtje, dat bouwt, weeft, boetseert, meubels maakt en verciert, heeft geen vaag
besef van konstructie en decoratie. Wanneer een ding er zoo uitziet dat een schilder er een
aardig schilderij van maken kon, is het “mooi”. Alles is op het aspect berekend, niets is naar
een gezond principe gebouwd.’ ‘Een enkele mijnheer, Peter Behrens, maakte een uitzondering.
Hij zei op een avond vrij verstandige dingen.’ ‘“Sie kennen gewiss einige von meinen
Landsleuten”, vroeg ik.’ ‘“O, ja, ich war eng befreundet mit Herrn Lauweriks!”’ ‘Tableau!
Lauweriks als kultuurheros, als drager der Hollandsche architektuur-ideeen, natuurlijk met
een theosophisch luchtje eraan. Ik zou mij bijna op mijn strenge principes gaan
verhoovaardigen.’
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Ik kan mij, om in de geest van het onderwerp te blijven, geen treffender symbool
denken voor wat er bij de Negentigers gaande is dan de voorstelling die Crane
signaleert op de band van Darwins evolutieleer: een vlinder dansend boven de bloem
van een plant waarop een rups en een cocon in relatie met een bloemknop.41 Negentig
tracht zich langs ‘Natuurlijke’ weg vrij te maken van de materiële banden, de vormen
van de negentiende eeuw. Iets heeft zich ingesponnen dat in blinde worsteling zoekt
naar verlossing en eindelijke verheffing in het licht van een nieuwe, nog ongekende
dag. Negentig leeft in het bewustzijn van het einde der dagen en ziet daaroverheen
naar een nieuwe wereld. Men weet nog niet hoe het zal zijn in dat nieuwe getijde.
Toch bereidt men het scheppende voor, opdat, wanneer de gouden eeuw aanbreekt,
de nieuwe kunst zich stralend bevleugeld zal kunnen verheffen als toppunt van de
nieuwe gemeenschap. Hoe de kunst van de zeer nabije tijd eruit zal zien weet men
evenmin; maar dat hij gebaseerd zal zijn op gezonde grondslagen lijdt geen twijfel.
Voor de Negentiger zijn de enige juiste grondslagen die waarnaar ook de natuur te
werk gaat; wie die grondslagen de basis van zijn werk laat zijn, bouwt aan een
toekomst die ieder moment geboren kan worden. Wars van ‘modegrillen’, met de
rug gekeerd naar ‘uiter-

41

‘De hoogepriester der evolutie-leer, nam voor den band van zijn boek een devies, waarin
een plant werd afgebeeld aan de aarde ontspruitend, uitbottend in blad, knop en eindelijk
bloem; tusschen de bladeren een rups, van den knop afhangend een pop, en een vlinder
zwevend over den open bloesem. Wat kon sierlijker zijn en tegelijkertijd klaarder expressie
geven, aan het grootste en meest ver-reikende stelsel van onzen tijd?’; aldus Kunst en
samenleving. Naar Walter Crane's Claims of decorative art, in het Nederlandsch bewerkt
door Jan Veth, Amsterdam 1894, p. 31.
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lijke, oppervlakkige en tegennatuurlijke’ stijlen die zich ontwikkelen in Parijs, Nancy,
Brussel, werken zij naar de grondslagen der Nieuwe Kunst die geen modegril zijn
maar een onveranderlijk goed.42 Alleen een schepping die is opgebouwd naar de
enige juiste beginselen kan immers uiteindelijk de zegen der werkelijke schoonheid
ontvangen.43

42

43

Dit sluit niet uit, dat in het werk van Nieuwenhuis (IV.C.4h), Brouwer (IV.C.18), De Vries
(IV.C.20), Veldheer (IV.C.21), Koning (IV.C.23) en Moulijn (IV.C.24) tijdelijke beïnvloeding
door de slingerlijn der Art Nouveau kan worden aangetoond. Ik meen in het verloop van
deze studie duidelijk te hebben gemaakt, dat de slingerende lijn bij De Bazel en Lauweriks
een andere oorsprong vindt (IV.C.11.b) en dat ook Lion Cachets grillige belijning niet zonder
meer kan worden geduid als aanpassing aan de buitenlandse mode-invloed. De Nederlandse
Nieuwe Kunst is enerzijds niet de spiegel van wat zich buiten de landsgrenzen afspeelt, aan
de andere kant is zij door vertegenwoordigers a s Toorop juist weer wel een gangmaker in
de internationale Art Nouveau gebleken. Is ‘Amsterdam’ het centrum van de strakke
vormgeving der Nieuwe Kunst, ‘Den Haag’ is dank zij werk als dat van Toorop en Thorn
Prikker een centrum van internationale Art Nouveau gebleken.
Dat die beginselen als goed en onveranderlijk worden beschouwd, kan men ten aanzien van
de boekband bijvoorbeeld signaleren in de wijze, waarop buitenlands werk wordt beoordeeld.
Zo is de verhouding tot het werk van de beroemde Engelse binder Cobden-Sanderson enerzijds
getekend door bijzondere waardering (‘prachtige banden’ zegt Kalff in een noot bij zijn
artikel ‘Vliegende banden’ in De Kroniek van 8 maart 1896). Maar over die waardering legt
zich een Nieuwe-Kunstnorm:
‘Een feit is het echter, dat zijn banden uitmunten door goed gedachte versiering. Wel heeft
hij - mij is ten minste geen voorbeeld bekend - nergens gebruik gemaakt van de ribben als
uitgangspunt van ornament. De rug en de platten zijn steeds streng gescheiden deelen. Het
eenige constructieve in zijn versiering is dat op enkele banden de hoeken het zwaartepunt in
de versiering vormden (zie onze afbeelding). Doordacht is zijn versiering dus niet.’ (Artikel
van Loebèr(?) over Cobden-Sanderson in De Boekband van 15 april 1897) In Bouw- en
Sierkunst, derde jaargang, aflevering V, p. 121-138 geeft J.A. Loebèr Jr. in zijn artikel ‘De
wording van onzen boekband’ te kennen: ‘Ook ons land is in deze belangrijke, nieuwe periode
van den boekband in een zeer gunstige positie. Er wordt hier inderdaad dieper en ernstiger
gewerkt dan over de grenzen. Daar bepaalt de nieuwe richting zich voornamelijk tot andere
decoratie, grijpt niet breeder in. Bij ons is allereerst het wezen van den boekband op den
voorgrond gesteld en de functies van velerlei onderdeelen zijn beter begrepen. Vandaar een
nieuwe opvatting, die zich baseert op de constructie van het boek, dit zelfs bij uitvoerig
ornament als heerschende basis behoudt.’ Uit II.D.1, noot 154 blijkt, hoe gemeengoed de
beginselen der Nieuwe Kunst rond de eeuwwisseling moeten zijn geweest. Bijzonder leerzaam
is ook het artikel door J.G. V[eldheer] verschenen in De Amsterdammer van 11 juni 1899:
‘Engeland en Holland zijn nu wel de toongevende landen en het is een genoegen te mogen
zeggen, dat in verschillende opzichten Hollandsche kunstenaars en binders in hunne wijze
van versieren en binden oprechter werk geven dan onze overburen.’ ‘In Holland toch is de
meening, die onzes inziens wel altijd de eenige goede kan wezen, namelijk dat zoowel in
den door een teekenaar versierden band, als in den geheel door den binder samengestelden
band het begrip “binden” “te samen houden”, zoowel door lijnenspel als bindconstructie,
moet op den voorgrond staan. En hieruit vloeit al weer van zelf voort, dat een goede versiering,
ook wanneer die er niet mechanisch is opgebracht en de binder uit de riemen of touwen,
waarmee het boek te samen wordt gehouden een versiering op rug en platten tracht te
componeeren, zooveel mogelijk van den rug als midden-sterktepunt dient uit te gaan. De rug
van een boek is als 't ware het zwaartepunt van den band en hier moet de volle kracht van
de bedoeling opgelegd worden.’ ‘Ook de omslagen onderscheiden zich hier en in Engeland
door logische opvattingen. Die met één of twee kleuren gedrukt op een rustig fond zijn hier
regel en in alle opzichten wordt naar soberheid van kleur en strengheid van vorm getracht.’
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De Nieuwe Kunst ontwikkelt zich in dit eschatologisch klimaat onder de stage wind
van het geloof in evolutie. Op de adem van dat geloof bevaart Negentig twee stromen
die hun ontstaan vroeger in de eeuw vinden, maar waarvan de oorsprong hier niet
zal worden nagegaan.44 Deze twee beginselen zijn die van de gerichtheid op
vergeestelijking van de materie en die van het geloof in de Natuur als moeder van
de kunsten. Deze grondslagen zijn voor de Negentiger zó vanzelfsprekend, dat hij
er nauwelijks over rept.
De tendentie tot vergeestelijking van de materie is te begrijpen uit de overweging
dat het lichaam beschouwd wordt als iets dat lager staat dan de geest. Op diezelfde
grond moet de materie ten

44

De herkomst van deze opvattingen is wél aangegeven. Zo is via Walter Crane aandacht
geschonken aan de Engelse beïnvloeding (II.C.1-2) en wordt ook ingegaan op de Franse en
Belgische invloed op Noord-Nederland (II.A.6-8). Niet alleen ‘geografische’ beïnvloeding
is in deze studie belicht. De Nieuwe Kunst ontstaat immers in een klimaat, dat door de figuur
van Cuypers is bepaald (II.D.1). Binnen dit klimaat komt de Nieuwe Kunst, gevoed door
nieuwe impulsen, die zijn uitgegaan van eigen bestudering van Viollet-le-Duc en vooral van
diens school (II.C.9) tot groei en bloei. Nieuwe Kunst kan men tot op zekere hoogte
beschouwen als het resultaat van een nieuwe interpretatie van de beginselen der neogotiek.
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achter staan bij de abstractie der kunst. Het is de taak van de kunstenaar de ruwe
materie door zijn scheppend vermogen tot een hoger staat te verheffen. Hij bezielt
de stof met zijn geest en deelt er zo schoonheid aan mee. De hoogste kunst is daar
aanwezig waar het lichaam geheel in de geest is opgegaan. De hoge waardering voor
de muziek bij Negentig wordt nu begrijpelijk. Ook de schilderkunst en de kunst van
het woord staan in die tijd hoog genoteerd, omdat in beide kunsten de materie geheel
opgaat in de idee. De bouwkunst, in de zin van het zonder meer samenstellen van
materie, staat als ‘ingenieurswerk’ laag op de ranglijst van de waardering; maar dat
wordt anders wanneer de bouwkundige geen ingenieur is maar architect. In dat laatste
geval heeft hij het vermogen als een kunstenaar zijn bouwwerk, die logge massa
materie, door zijn decoratieve werkzaamheid te verhogen, er de glimlach van
schoonheid over aan te brengen en het door hem samengestelde te verheffen in de
wereld van de geest. Decoratie brengt schoonheid aan, verheft tot schoonheid. Elders
in deze studie is betoogd dat het deze overtuiging is geweest die de Negentigers van
het eerste uur ertoe heeft gebracht de boekverciering te waarderen boven de typografie.
De natuurnavolging vormt de tweede onderstroming die de vormgeving van
Negentig bepaalt. Het beginsel is op zichzelf niet nieuw. Sinds de Londense
Wereldtentoonstelling van 1851 zoekt de Europese kunst immers een eigen gezicht:
‘Wij hebben geen eigen stijl’ is de verontruste kreet die steeds weer herhaald wordt
als reactie op de wildernis van neo-stijlen en bizarre uitwassen daarvan. Men keert
zich naar de natuur als leermeester. Florale decoraties zijn daarvan het gevolg en de
versieringen naar natuurvormen overwoekeren het negentiende-eeuwse
gebruiksvoorwerp. Maar die navolging van de natuur gaat in Negentig veel verder
dan de uiterlijke nabootsing. De natuur leert, is de leermeesteres der kunsten. De
Negentiger gaat bij haar te rade wanneer hij weten wil hoe hij moet construeren, hoe
hij zijn materialen moet toepassen, hoe hij ze moet bewerken, hoe hij ze moet laten
spreken. Hij is zich er steeds van bewust dat, wil hij een levend, dat wil zeggen
bezield, voorwerp voortbrengen, hij dan op
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straffe van uitsterven van zijn schepping zich zal moeten houden aan de wetten die
de natuur geeft.
Om niet tegennatuurlijk te scheppen, gaat de kunstenaar in de leer bij de
middeleeuwers, die immers naar het voorbeeld van de levende natuur en haar wetten
een schoonheid wisten voort te brengen die de hedendaagse mens nog steeds in zijn
ban vermag te houden. Daarnaast wendt de kunstenaar zich echter ook tot de door
de natuur ingegeven scheppingen van oude culturen en primitieve volken;45 zelfs
poogt hij zijn kennis van de natuur te verdiepen door de bestudering van de moderne
natuurwetenschappen, bij Darwin met name, die in zijn evolutieleer de
geloofsovertuiging van de superioriteit van de geest over de geestloze materie uitgaat.46
In de negentiger jaren ontmoeten de stromingen elkaar: de

45

46

Men kan hier denken aan de doorbraak naar Egyptische en andere klassieke kunsten uit het
Oosten van het Middellandse-Zeegebied bij Lauweriks en De Bazel. Ook de ‘exotische’
(Javaanse en Egyptische) vormgeving van Toorop kan worden genoemd. In het werk van
Nieuwenhuis (Zomer (970725)*, IV.C.4.f), Veldheer (Op het water (960700)*, IV.C.21) is
incidenteel een Japanse invloed aanwijsbaar. Het exotische is ook in technieken te signaleren.
Lion Cachet introduceert de batiktechniek o.a. in het Diploma-Moleschott (II.C.8). Een vijftal
jaren later wordt het procédé ook door Thorn Prikker toegepast. Omstreeks 1898 gebruiken
Loebèr en Smits dezelfde techniek. Deze beide kunstenaars werken met batik en sjabloon,
omdat daardoor de stof door en door wordt geverfd en omdat de structuur van het weefsel
niet te lijden heeft bij dit werk, zoals dat wel het geval is bij een zware stempeling die het
weefsel plet. Hun overwegingen zijn dus rationalistisch (IV.C.18, noot 275). Het is
waarschijnlijk vooral aan de batiktechniek en aan de figuur en het werk van Toorop te danken
geweest, dat Meier-Graefe zich heeft laten verleiden tot een artikel, waarop Jan Veth in De
Kroniek van 10 april 1898 reageert met de woorden: ‘De auteur heeft bij eenige door hem
bezochte Hollandsche kunstenaars oostersche motieven of procédés aangetroffen, en bouwt
nu met groote handigheid op deze zijn waarneming heel een kwasi sociaal-filosofische
beschouwing, die er machtig wijs uitziet al is zij inderdaad wel wat te enkel voortgekomen
uit dat vermogen om ietwat blindweg te generaliseeren of plattelijk gezegd door te slaan,
waaraan het talent van Meier Gräfe zijn amusantste zijde ontleent.’ Deze aantekening van
Veth leert, dat het zonder meer als ‘Books and Batiks’ kenmerken door Madsen (in diens
Sources of Art Nouveau) geen recht doet wedervaren aan het werkelijk beeld der Nieuwe
Kunst.
Zie II.C.4.
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overtuiging dat de hoogste abstractie het goddelijke het dichtste benadert, het nauwste
ligt bij de absolute schoonheid, en de overtuiging dat alleen de natuur de beginselen
aanwijst die kunnen leiden tot de schepping van een levend en bezield kunstwerk.
Deze samenvloeiing leidt tot de zich in een tiental jaren voltrekkende evolutie der
Nieuwe Kunst. Die ontwikkeling vangt aan met uiterlijke natuurnabootsing,47
aanvaardt daarna ook het beginsel van de innerlijke natuurnavolging door de
acceptering van de bouwende principes die door de natuur worden aangeduid,48 en
ontplooit zich tenslotte geheel onder de hoogste abstractie die in de natuur wordt
onderkend: de alles vormgevende wiskunde.49
Het is niet verwonderlijk dat de Nieuwe Kunst door deze evolutie steeds scherper
in conflict is gekomen met de ‘modieuze slingerlijnen’ van de ‘tegennatuurlijken’,
de ‘materiaalverkrachters’ der Art Nouveau.50
47
48
49
50

Zie II.B en vooral ook II.B.1, noot 40.
Zie II.C.9-II.D.4.
Zie II.E.
Zie II.D.1, vooral noot 154. B[erlage?] (‘Over architectuur’ in De Kroniek 1898, p. 295)
tekent aan: ‘Van ornamenteele teekenkunst zijn kunstenaars als Van de Velde blijkbaar
uitgegaan, en eerst later meubels en architectuur gaan maken. Toen werd vanzelf het toch
reeds tamelijk zwierig lijnbeweeg hunner ornamentiek ook toegepast op de constructieve
deelen van meubelen, betimmering en architectuur, en als dan eenerzijds de kennis en
anderzijds de bezinning ontbreken, dan komen er dingen die alle eischen van constructie en
materiaal, d.i. stijl, eenvoudig ontkennen.’ In dit verband is ook een uitspraak van H.W.M.
in diens ‘Iets over hedendaagsche architectuur’, in Architectura, 3 november 1900, p. 355-356,
niet zonder betekenis: ‘Buiten het werk van Cuypers vallen zes stroomingen nu verder
waartenemen: 1o het werk van de navolgers van Dr. Cuypers; 2o het werk van hen die streven
naar het doorvoeren van een zuiver bouwbeginsel en voortbouwende op de goede tradities
van alle tijden, hun werk trachten te doen wortelen in het denken en willen van onzen tijd.
Hierbij is dus minder sprake van “nieuw”, dan wel van een zuivering van het bestaande. 3o
het werk van de nabootsers van Berlage; 4o de imitatie à la v.d. Velde c.s., of de krullemiestijl,
ook genaamd “l'art nouveau”; 5o de onverbeterlijke quasi-klassieken, werkende met neus-,
buik-, eier- en andere lijsten; 6o de revolutiebouw.’ In Architectura van 24 september 1898
verschijnt een kritiek van Van de Veldes jongste creatie, waaraan het volgende ontleend is:
‘buiten staande meende ik dat bijv. het lange vertikale stuk steen naast het puiraam, het
doorsteken van een stuk der scheidingsmuur, moest voorstellen, - men kan nooit weten, de
vervaardiger kon wel eens iets van rationalisme gehoord hebben, dacht ik - maar neen, 't
geheim van die vindingen zit blijkbaar in den gevel besloten.’ De auteur tekent dan ook aan:
‘Indien mijnheer Van de Velde nu nog zelf aan de schaafbank deze gedrochten stond te
maken, zou door het opsluiten van dien eenen krankzinnige aan deze verkrachting perken te
stellen zijn.’ Leerzaam in dit verband is tenslotte het verslag van een jury bestaande uit Jos.
Th. Cuypers, A.J. Derkinderen en H.P. Berlage (rapporteur) verschenen in Architectura van
13 januari 1900. De jury oordeelt over omslagen voor de kalender van het genootschap
Architectura et Amicitia, die ingezonden zijn voor een in Architectura van 16 december 1899
uitgeschreven wedstrijd. Rueter wint de wedstrijd (zie (991228) in IV.C.27). Bij het rapport
zijn ook afbeeldingen van de ingezonden ontwerpen (behalve dat van Rueter) opgenomen.
Het ontwerp Eva wordt vooral door het karakter van het daarop voorkomende medaillon
afgekeurd: ‘Het is te modieus en te ordinair’ (Afbeelding in Architectura 1900, p. 42). Op
27 januari verschijnt een brief van de ontwerper in Architectura: Jan van Asperen verzoekt
daarin om verklaring van het woord modieus. Op diezelfde datum verschijnt ook het antwoord
van de jury. Zij heeft willen uitdrukken ‘de neiging die het ontwerp “Eva” vertoont om door
eene behandeling van het medaillon met vrouwenkop, die hoewel “mode zijnde” toch minder
overeenkomt met den aard en de beteekenis van dezen omslag, - den toeschouwer trachten
te behagen.’ Het opstel van J.M. Joosten: ‘Henry Van de Velde en Nederland 1892-1902.
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Hóe gelijk R.N. Roland Holst heeft gehad toen hij, sprekende over de kunstenaars
van Negentig, zei: ‘Maar gezien in den tijd van het ontstaan, en dien tijd begrijpend,
bezit hun werk vaak een diepte van overtuiging, een rijkheid van inzicht en een
dikwijls schuchtere maar sterke bezieling, die het overgrootste deel van de thans
levenden nog niet wil of kan verstaan.’51 Hóe belangrijk de vingerwijzing van deze
pionier der Nieuwe Kunst is geweest, hoop ik in deze studie over Het boek als Nieuwe
Kunst met feiten te hebben aangetoond.

51

De Belgische Art Nouveau en de Nederlandse Nieuwe Kunst’, in: Cahiers Henry Van de
Velde 1971 ontslaat mij van de verplichting hier nog verder in te gaan op de ontwikkeling
van de in de jaren Negentig snel groeiende controverse tussen Noord-Nederland en België
op het gebied der moderne toegepaste kunsten. Joosten heeft in zijn opstel de term Nieuwe
Kunst herijkt naar de door mij geïntroduceerde opvatting. Ook in persoonlijke gesprekken
bleek mij steeds weer dat Joosten, uitgaande van de Haagse kring rond Thorn Prikker, de
eigen geaardheid van de Nieuwe Kunst in de bijzondere zin die hier gegeven is (de autonomie
van de ‘Amsterdamse’ ontwikkeling) bevestigd heeft gevonden.
R.N. Roland Holst, In en buiten het tij. Nagelaten beschouwingen en herdenkingen,
Amsterdam 1940, p. 193.
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II. Ideologische en theoretische achtergronden
van het boek als Nieuwe Kunst
A. Geboorte der nieuwe kunst: 1892
1. Derkinderens Eerste Bossche wand
Op zondag 10 januari 1892 wordt de wandschildering van Derkinderen, bestemd
voor het Bossche Raadhuis, voor het eerst getoond aan belangstellenden buiten de
vriendenkring.1 Zij die in de winternamiddag in het Amsterdamse Panoramagebouw
bijeenkomen, worden geconfronteerd met een schilderij dat zich presenteert als eerste
exponent van een nieuwe kunst, die Gemeenschapskunst wordt genoemd.
Vage, in donkere tinten schemerende vormen, gegroepeerd over een reeks panelen,
laten zich herkennen als objecten: mensen, dieren, planten, versieringen, letters,
woorden. Vorsten en geestelijken worden zichtbaar: heersend gezeteld, te paard, op
het doodsbed uitgestrekt.
De motieven op zichzelf vormden niet het vernieuwende element in het werk van
Derkinderen. Nieuw was de breuk met de traditionele wandschildering waarin
gestreefd werd naar een fotografische, haarscherpe weergave van episodes uit vroegere
roemrijke perioden. Nieuw was inderdaad het breken met een traditie die wilde dat
ieder object, iedere figuur aan de hand van een grondig archeologisch, historisch of
kunsthistorisch onder-

1

Een invitatiekaart, bewaard in het Amsterdamse Gemeentearchief, bevestigt de openingsdatum
van 10 januari 1892. Diepenbrock zag het schilderij op 3 januari. Roland Holst, André Jolles
en Jan Kalff moeten de reeks doeken ook al voor de opening hebben gezien. Zie p. 37 en p.
99.
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zoek met kristalheldere precisie werd weergegeven. De vage vormen en gestalten
van Derkinderen boden de gelegenheid juist deze kennis niet te demonstreren.
Derkinderens wandschildering trok in 1892 sterk de aandacht. Niet alleen in
Amsterdam, maar ook elders, in Den Haag en Rotterdam, wilde men de reeks doeken
wel exposeren.2
De belangstelling die de Bossche wand bij zijn eerste verschijnen in de wereld
ondervond, is niet alleen terug te voeren op de nieuwsgierigheid om eens een schilderij
te zien dat zich rustigweg presenteert als exponent van een nieuwe richting in de
Nederlandse schilderkunst, maar ook op het feit dat de schilder van dit kunstwerk
nog maar kort tevoren over een dergelijk schilderstuk in een ver om zich heengrijpend
en verhit conflict was geraakt met de Rector van het Amsterdams Begijnhof, Dr.
Klönne.3
Die belangstelling voor schilderij en kunstenaar werd nog gestimuleerd door een
brochure die de schilder, criticus en literator Jan Veth in overleg met Derkinderen
had geschreven ter verklaring van de Gemeenschapskunst en ter toelichting van het
schilderij.4 Niemand buiten de vriendenkring had ooit van Gemeenschapskunst
gehoord. Mede dank zij Veths brochure kon de pers uitvoerig en vooral ook zakelijk
aandacht besteden aan de wandschildering en daardoor het bezoek aanmoedigen.
Ook Jan Veth was in 1892 geen onbekende, al zou het alleen maar zijn door zijn
besprekingen in de rubriek ‘Schilderkunst’ van De Amsterdammer, waarmee hij een
omvangrijke lezerskring wist te interesseren voor nieuwe bewegingen die zich in
Nederland en vooral ook in het buitenland voordeden.5 Jan Veth droeg

2

3
4
5

De Haagse tentoonstelling heeft inderdaad plaats gevonden. De Rotterdamse expositie ging
om technische redenen niet door, getuige een in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam
bewaarde brief van Derkinderen aan Haverkorn van Rijswijk, gedateerd 31 januari 1892.
A.M. Hammacher, De levenstijd van Antoon der Kinderen, Amsterdam 1932, p. 36-37.
J. Veth, Derkinderens wandschildering in het Bossche stadhuis. Amsterdam 1892 [= 1893].
Een tweede druk verscheen in maart 1893.
Dat hij zich daarin gebreideld voelt door een minder vooruitstrevende redactie moge blijken
uit de brief die hij op 2 mei 1892 aan Toorop zendt; deze brief berust in het Toorop-archief.
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verder bij tot de kunstkritiek in De Nieuwe Gids, het maandblad dat sinds 1885 vooral
de idealen van de jongeren uitdroeg.
Al deze omstandigheden hadden tot gevolg dat de Gemeenschapskunst door publiek
en pers onmiddellijk als een serieuze poging werd aanvaard en dat het schilderij de
aandacht kreeg die het verdiende.
Het beginsel der Gemeenschapskunst is ontstaan en gegroeid in een vriendschappelijk
contact tussen twee stadsgenoten. Geïsoleerd in Den Bosch trokken de componist
en leraar klassieke talen Alphons Diepenbrock en de schilder Antoon Derkinderen
met elkaar op; de wandschildering vormt de neerslag van hun hoge idealen. In
hoeverre de brochure van Veth de overtuigingen van de beide kunstenaars vertolkte,
is mede te bepalen aan het oordeel dat zij over de inhoud ervan hebben uitgesproken.
Van Derkinderen is geen direct oordeel overgeleverd: de brochure is echter in zó
nauw contact tussen de kunstenaar en Veth ontstaan, dat aan te nemen is dat hij met
het resultaat tevreden is geweest.6
Ook Diepenbrocks oordeel is niet ongunstig, zij het dan ook dat zijn opinie gekleurd
is door een evolutie binnen zijn filosofie over de Gemeenschapskunst. Diepenbrock
werkt juist aan zijn belangrijk opstel ‘Melodie en gedachte’, dat in deze studie nog
zal worden besproken, en hij stelt zich op tegenover bepaalde aspecten in Veths
studie. Toch is het oordeel positief: het boekje is heel goed; uiterst kort en droog in
het historisch gedeelte; duidelijk voor algemeen gebruik geschreven; een voorbeeld
van resignatie van de auteur ten gunste van een ongekleurde overdracht van wat er
moet worden meegedeeld.7

2. Theorie der Nieuwe Kunst in Veths brochure8
De door Veth geformuleerde beginselen der Gemeenschapskunst kan men als volgt
samenvatten: elk verleden is eens een heden ge-

6
7
8

Dit contact blijkt uit correspondentie bewaard in het Delprat-Veth-archief.
Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten bijeengebracht en toegelicht door Eduard
Reeser, 's-Gravenhage 1962, deel I, p. 322.
In het volgende overzicht is uitsluitend gebruik gemaakt van gegevens uit de brochure zelf.
De geringe omvang van die tekst maakt het m.i. overbodig de plaatsen waaraan de volgende
samenvatting is ontleend nader aan te geven.
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weest, een warreling van anekdotische voorvallen en de impressie daarvan. De tijd
reduceert deze chaotische massa gegevens; in de herinnering blijft alleen de idee van
dat verleden in enkele hoofdtrekken. Omdat de moderne kunstenaar weet dat datgene
wat hij verbeeldt, niet anders kan zijn dan een benadering, een veronderstelling, wil
hij bij het verbeelden van een gebeurtenis uit het verleden niet langer het toevallige
minutieus weergeven met alle middelen hem daartoe geboden door archeologie,
historisch onderzoek en filologische studie. De moderne kunstenaar maakt weliswaar
van deze hulpmiddelen gebruik zoveel hij kan, en onderzoekt personen en voorwerpen
in afbeeldingen en beschrijvingen uit het verleden met de grootste aandacht. Maar
hij doet dat niet om persoon, voorwerp of situatie zoveel mogelijk waarheidsgetrouw
te kunnen weergeven; hij tracht, zich verdiepend in dat verleden, de geest van de tijd
te leren kennen en begrijpen. Hij peilt de grote en algemene gedachten welke die tijd
hebben bewogen en zoekt niet de vluchtige, incidentele impressie van het individu.
Uit de grote, algemene gedachten en gevoelens van het verleden componeert de
kunstenaar een groots geheel, de essentie van het verleden; dat gedachtenbouwsel
brengt hij tenslotte in beeld.
Maar zoals in de idee van het verleden de eens bonte gevoelsen gedachtenwereld
verstilt tot enkele grote omtrekken en vlakken, zo dient ook bij het uitbeelden van
die idee datgene wat de kunstenaar weet van personen en voorwerpen uit het verleden,
te worden teruggebracht tot het essentiële en te worden ontdaan van het anekdotische,
toevallige, persoonlijke, gedetailleerde. De kunstenaar brengt alleen datgene in beeld
wat kan dienen tot expressie van de algemene gedachte van het werk. Zo staat er op
de wandschildering van Derkinderen geen toevallige hertog die een toevallige stad
sticht, maar ‘de stedestichter’, ‘het gezag’, in hoogste instantie ‘de wijding’ en wordt
‘wijding door gezag’ door hem als grondgedachte verbeeld.
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De kunstenaar wordt tot een ziener die het hoogste onderkent in wat vroegere
gemeenschappen voelden en dachten; hij is het die de essentie van deze gedachten
tot lering van de eigen generatie neerschrijft in verheven tekens.
De middeleeuwse kathedraal vormt een voorbeeld: het hoogste kunstwerk door
een gemeenschap voortgebracht; één levend symbool van de hoogste gedachten en
gevoelens der middeleeuwen, waarin (binnen een algemene grote en symbolisch
voorgestelde grondgedachte) een oneindige veelheid van zinrijke tekens is
ondergebracht.
Maar ook het heden waarin de kunstenaar leeft, wordt ervaren als een chaotische
warreling van impressies: ook dit heden zal eens zijn gereduceerd tot herinnering,
tot idee. De kunstenaar van de nieuwe overtuiging is er zich daarom volkomen van
bewust dat alle kunst die een impressie geeft van een toevallige gebeurtenis, kunst
die uiting geeft aan het toevallige gevoel, niet blijvend kan zijn. Blijvend is de kunst
die algemene ideeën vertolkt. De kunst der middeleeuwen bewijst dat. Alleen de
kunstenaar die de vorm onderwerpt aan de expressie van een wezenlijke inhoud, kan
een eeuwige kunst scheppen, hij kan daarmee bouwen aan een toekomst van verheven
conceptie.
De kunstenaar die dit wil doen, merkt evenwel dat de eigen maatschappij niet
wordt gedragen door de hoge, algemene ideeën die in zijn voorstelling in het verleden
de gemeenschappen bezielden. Toch ziet hij in de ontwikkeling van de afgelopen
eeuw tekenen die erop wijzen dat een nieuwe gemeenschap zich zal gaan vormen.
Veth wijst erop dat de romantische bestudering van de architectuur der
middeleeuwen en de Germaanse volkspoëzie heeft geleid tot de nieuwe mystiek der
Nazareners en Prerafaëlieten. Ook in het werk van Thijs Maris en Israëls tekent zich
een nieuw religieus gevoel af: Deze kunstenaars geven niet meer een toevallige
impressie van het zichtbare, maar hun werk biedt het web van gevoelens en gedachten
waarmee het waargenomene omsponnen is geraakt binnen hun scheppende ziel. De
tijden keren zich naar verinnerlijking en vergeestelijking. De behoefte aan een nieuwe
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gemeenschap leeft; dat blijkt uit het snel opkomende socialisme. Een nieuwe kunst
zal daarin zijn plaats moeten innemen. Dat zal niet langer zijn de kunst van het
individu, maar Gemeenschapskunst, de kunst die drager is van de hoogste gevoelens
en gedachten van de Nieuwe Maatschappij.

3. Theorie der Nieuwe Kunst bij Diepenbrock
Derkinderen is in november-december 1891 in Amsterdam en legt daar de laatste
hand aan zijn schildering terwijl Veth de brochure voorbereidt. Diepenbrock schrijft
dan in zijn Bossche isolement9 aan het eerste stuk van een opstel dat onder de titel
‘Melodie en gedachte of de muziek in de intellectueele evolutie’ zal verschijnen in
de decemberaflevering 1891 van De Nieuwe Gids.10 Diepenbrocks opstel is bepaald
niet bedoeld voor de gemiddelde lezer maar richt zich bewust tot een intellectuele
elite van dichters en schilders met de uitgesproken bedoeling de buitenwacht te
demonstreren dat over muziek ook ánders geschreven kan worden dan men gewoonlijk
doet.11
De geserreerde stijl waarin het stuk is geschreven, maakt het niet waarschijnlijk
dat de bedoelingen die Diepenbrock heeft gehad gemeengoed zijn geworden. De
invloedssfeer van het opstel moet wel zeer veel kleiner zijn geweest dan die van het
boekje van Veth, dat bij de aanvang der Haagse expositie al in tweede druk verscheen.
Toch kan hier aan ‘Melodie en gedachte’ niet worden voorbijgegaan. Het opstel
komt voort uit het hart van het intellectuele milieu waarbinnen de
Gemeenschapskunst-gedachte geboren is. Uit de briefwisseling tussen Diepenbrock
en Derkinderen blijkt

9
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Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten bijeengebracht en toegelicht door Eduard
Reeser, 's-Gravenhage 1962, deel I, p. 305.
De Nieuwe Gids 1891-92, p. 291-297.
‘Ik zou zoo graag de klein-ambitieusen willen imponeeren door iets wat zij toch niet begrijpen
en ze laten voelen dat er nog een heel andere manier is van zich tegenover sommige dingen
te gedragen’, schrijft Diepenbrock aan Derkinderen op 7 december 1891. Alphons
Diepenbrock. Brieven en documenten bijeengebracht en toegelicht door Eduard Reeser,
's-Gravenhage 1962, deel I, p. 306.
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bovendien dat de componist een synthese beoogde van inzichten, die ook Derkinderen
vertrouwd zijn geweest en dat het hele opstel eigenlijk is geschreven met het werk
van deze vriend voor ogen.12
In ‘Melodie en gedachte’ ziet Diepenbrock het werk van Derkinderen deel uitmaken
van een veel groter geestelijke stroming die hem doet geloven dat in het leven der
toekomst de toonkunst, het lyrisch element, wetgevende (monumentale) macht zal
bekleden, en dat dan de levensinterpretatie kan voortkomen uit Melodie en Gedachte,
uit Kunst en Wijsheid, uit de gevoelde en gedachte schoonheid.
De aanzet van deze stroming neemt Diepenbrock waar in de aanvang der
negentiende eeuw. Beethoven breekt met de eeuwenlange traditie waarbij de muziek
dienstbaar gemaakt werd aan een object buiten haar schepper: aan religie, leven of
kunst. De muziek wordt nu tot expressiemiddel van de diepste gevoelens van de
componist, ‘de onthulling van de geheimen eener zeldzame en eenzame menschenziel
in de immateriëelste materie’. Het individuele zieleleven, het subjectieve gevoelsleven
is de stroom waarin alle objectieve werkelijkheid gedompeld wordt en herschapen
tot expressie van de diepste gevoelsaandoeningen. Beethoven verheft de intuïtie
(waaruit kunst en filosofie voortkomen) boven het inzicht dat de dorre wetenschap
bieden kan. Het beluisteren van het diepste en innerlijkste mysterie van de ziel maakt
de kunstenaar tot Wijze: ‘“Der Komponist offenbart das innerste Wesen der Welt
und spricht die tiefste Weisheit aus in einer Sprache, die seine Vernunft nicht
versteht”.’ Luisterend naar de geboden van zijn God schept Beethoven ‘die
toongestalten, die de onmiddellijke aandoening geven van het eeuwige, niet
gewordene, niet historische, tijdelooze’.13
In De Nieuwe Gids van februari 1892 krijgt ‘Melodie en gedachte’ een vervolg,14
waarvan Diepenbrock in een brief meldt, dat het een stuk is ‘dat het vorige met het
verdere verbindt en ei-
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Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten bijeengebracht en toegelicht door Eduard
Reeser, 's-Gravenhage 1962, deel I, p. 318.
Dit citaat en de twee vorige ontleend aan: Alphons Diepenbrock, ‘Melodie en gedachte of
de muziek in de intellectueele evolutie’, in: De Nieuwe Gids 1891-92, p. 295 en 297.
Alphons Diepenbrock, ‘Melodie en gedachte’, in: De Nieuwe Gids 1891-92, p. 455-463.
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genlijk de kern van 't heele ding bevat’. Deze kern wordt door de schrijver getypeerd
als: ‘gecondenseerde historie van de ziel der 19e eeuw, uit wier Wezen ik heb gepoogd
de verheerlijking van het lyrische element v/d klank in woord, toon en schilderkunst
te toonen. Het is zeer algemeen en abstract.’15
De lyrische instelling van de negentiende-eeuwse kunstenaar sublimeert de eigen
zielsonrust (weerspiegeling van de spanningen en onrust van de eigen tijd) en
doordrenkt zijn diepste en hoogste gevoelens en gedachten met dit individuele lyrische
gevoel, ‘gevend aan de dingen van zijn schoonheidsvervuldheid of
schoonheidsverlangen, niet ze nabootsend, maar ze vullend met de spanning en den
adem, den rhythmus en de atmosfeer zijner vreemde verrukking, of ze dompelend
in de glorie der wisselende zielsaandoeningen en ze vervreemdend tot gelijkenissen
van hun wezen’.16
Nog nooit voor de negentiende eeuw is dit lyrisch vermogen zozeer uitgangspunt
en doel in de muziek geweest en nimmer ook heeft de klank van woord en muziek
zozeer de vergetelheidsdrank voor de rustzoekende ziel gevormd.
Ook in de literaire kunsten ziet Diepenbrock de devote beschouwing herleefd naar
het voorbeeld van de oude epische kunsten. In de kunsten van vroeger was de
kunstenaar nog ziener-van-God en drukte de schoonheid daarvan uit in monumentaal
contemplatieve bouwsels van marmer en klank. Die tijd ligt nu ver achter de eigen
tijd. Het nieuwe lyrische element heeft de devote beschouwing echter opnieuw
gewekt, maar gelijktijdig met en in tegenstelling tot de nieuwe lyrische devotie van
de kunsten heeft het negentiende-eeuwse geloof in wetenschap een woordkunst doen
gedijen waarmee kunstenaars ‘een kunstig-vibreerend of massief-
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Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten bijeengebracht en toegelicht door Eduard
Reeser, 's-Gravenhage 1962, deel I, p. 318.
Alphons Diepenbrock, ‘Melodie en gedachte’, in: De Nieuwe Gids 1891-92, p. 456-457.
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onbewegelijk leven schiepen van de uiterlijkheid der dagelijksche dingen’.17 Tenslotte
is het ook de schilderkunst waarin het lyrisch verlangen leeft, ‘de liefde tot den toon,
tot het geheimzinnig accoord der zich versmeltende kleuren en het mysterieleven
der atmosfeer’.
Diepenbrock sluit zijn inleiding af met een passage die hier geheel wordt gegeven:
‘Maar het meest zich bewust leeft dit verlangen van stofvergeestelijking, van het
herscheppen van het vulgair-waarneembaar-bekende tot het stil-tijdelooze,
spiritualistiesch-legendarische in de kunst die boven historie en den dagschijn is, de
tegenkracht der historische levensvoeling, de immaterieelste, tijdeloos in haar wezen
door haar vrij zijn van alle menschelijke of artistieke conventie, door haar overwinning
op de historie, die zij naar welbehagen maakt tot haar dienstmaagd, een individueele
contemplatieve Epiek, geboren uit eene windstilte der ziel, de eenzaam-stille genieting
van verheerlijkt leed, van de zwaarmoedigheid van een diep geluk, of de devote
contemplatie van heilige gedachtenharmonie, symbolieke visioenen van
groot-machtige en wijd-menschelijke, of fijn-teedere en pieus-intieme zielemomenten,
de kunst van Beethoven en Wagner, [Matthijs Maris en Puvis de Chavannes; en in
Holland van Antoon der Kinderen].’

4. Enkele samenvattingen en conclusies
Veths betoog, voor brede kring bedoeld, richt zich op de verklaring van schilderij
en Gemeenschapskunst. Diepenbrocks ‘Melodie en gedachte’ geschreven in een
hoge taal die alleen door ingewijden verstaan moet worden, concentreert zich op
kunstenaar en creatief proces.
Diepenbrock ziet de kunstenaar als Magiër, Wijze, Vorst, als bemiddelaar tussen
de goddelijke aanwezigheid in het diepste van diens ziel en het volk, als orakel. Hij,
de kunstenaar, staat bo-
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Dit en de volgende twee citaten ontleend aan Alphons Diepenbrock, ‘Melodie en gedachte’,
in: De Nieuwe Gids 1891-92, p. 458-459. Het tussen rechte haken toegevoegde is ontleend
aan de Verzamelde geschriften van Alphons Diepenbrock. Bijeengebracht en toegelicht door
Eduard Reeser in samenwerking met Thea Diepenbrock, Utrecht-Brussel 1950, p. 35.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

33
ven de feiten waarmee de wetenschap werkt, die immers niet in staat is de hoge
wijsheid te vertolken die de kunstenaar onbewust uitspreekt. De kunstenaar
transponeert de werkelijkheid en maakt haar tot draagster van het hoogste en schoonste
wat hem bezielt. Hij vergeestelijkt de stof in een individuele contemplatieve epiek.
Het is niet langer van belang de werkelijkheid na te bootsen die zich slechts in
schijngestalten aan ons voordoet, maar van belang is de uitdrukking van dat wat
boven en achter de dingen schuilt: de atmosfeer; de diepere zin.
‘Alle grootheid en schoonheid moet liggen in den geestelijken inhoud, de
uitdrukking kan niets hoogers bereiken dan in den inhoud op te gaan. Hoe
bescheidener de taal tegenover dien inhoud terugtreedt, des te meer zal zij uitwerken’
is de uitspraak van Von Hartmann waarmee Veth Derkinderens werk typeert.18
De Nieuwe Kunst die op de sombere winternamiddag ten doop wordt gehouden,
drukt in de vage, weifelend donkere kleuren, de vlakke grote vormen, de wazige
omlijning der objecten niet alleen uit dat hier een wandschildering is bedoeld. De
uiterlijke vormgeving steunt ook de diepere idee die aan het geheel ten grondslag
ligt. Hier is geen werkelijkheid gegeven maar werd werkelijkheid herschapen, binnen
de geest van de kunstenaar, vergeestelijkt en verpuurd tot uitdrukking van de grote
idee waardoor de schildering wordt gedragen. Hier zijn ook de uiterlijke vormen
uitdrukking van vrome wijding. Zoals de vlakke vormen en sobere steenkleuren
duiden op de functie die het schilderij hebben zal, zo dragen de onscherpe, niet
historisch exacte, vlakke, suggestief duisterende voorstellingen de achter de
werkelijkheid schuilende abstractie, omweven door gevoelens van hoge orde.

5. De conceptie der Nieuwe Kunst en Wagner
De Gemeenschapskunst is niet te denken zonder de invloed van
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J. Veth, Derkinderens wandschildering in het Bossche stadhuis, Amsterdam 1892, p. 36.
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Wagner die het Europa van de negentiger jaren zozeer in zijn ban hield. Derkinderen
schrijft aan Veth:
‘Dit moet ik je toch zeggen: dat ik Schopenhauer ben gaan lezen om Wagner. Voor
mij is het deel van Wagner's Schriften dat Ge hebt laten liggen van veel grooter
belang dan 't deeltje van Schopenhauer dat je hebt mee genomen.
Voor mij was Schopenhauer heel interessant. Maar Wagner dat is heel wat anders.
't Interranste van S. is maar een gedeelte van W. Hij is de [-eenige] man van “Stijl”
in onze tijd - (stijl - zoals men spreekt van den “stijl” van een bouwkundig monument).
De drie geestes-bewegingen:
archeologisch [-architectonische]
socialistische (gemeen woord!)
religieuze die ontmoeten zich in zijn werken als de meest absoluute monumenten
van onzen tijd.’19
Derkinderens sympathie en bewondering voor Wagner blijkt ook daaruit dat hij
in de zomer van 1891 naar Bayreuth is gereisd om daar de Parsifal te horen.20
Dat Wagner Derkinderen zo sterk kon beïnvloeden, valt te verklaren uit het feit
dat in Nederland dank zij de krachtige invloed - zeker op de katholieke kunstenaar
Derkinderen - van mannen als Alberdingk Thijm en Cuypers een klimaat was
geschapen waarbij het Wagneriaanse gemeenschapsideaal vertrouwd aandeed. De
sluimerende mogelijkheden van dat ideaal ontwaakten in een ontmoeting tussen
Diepenbrock (zelf sterk door Wagner beïnvloed) en Derkinderen voor wie de
middeleeuwse gemeenschapsidee van jongs af aan had geleefd.
De levensvatbaarheid van de ‘enting’ van Wagner op de middeleeuwse
gemeenschapsidee is evenwel in hoge mate mogelijk gemaakt door de mystische en
symbolistische atmosfeer uit Frankrijk en België die rond 1890 naar het noorden
opdringt.

19
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Ongedateerde brief in het Delprat-Veth-archief.
Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten bijeengebracht en toegelicht door Eduard
Reeser, 's-Gravenhage 1962, deel I, p. 287-290 passim.
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6. De conceptie der Nieuwe Kunst en Sar Péladan
Dat Derkinderen zich ook oriënteert op de mystische wereld van nieuwe bewegingen
in Frankrijk en België, blijkt hieruit dat hij in januari 1892 overweegt zijn
wandschildering zowel in Parijs (bij Sar Péladan) als in Brussel (bij de Vingt) te
exposeren.21
Dat hij Brussel noemt als mogelijke plaats van expositie, is niet verwonderlijk.
Derkinderen heeft er met Toorop in het begin van de jaren tachtig gestudeerd.22 Het
is niet onwaarschijnlijk dat hij daardoor in de aanvang van 1892 nog wel over
Brusselse relaties beschikt. Wanneer hij daarover niet zou beschikken, zouden ook
Veth of Toorop de contacten met de avant-gardistische Vingt hebben kunnen leggen.
De keuze van de Parijse expositie van Sar Péladan is onverwachter. Omdat deze
mystische magiër, literator, hogepriester van de Rose†Croix een exponent is van het
in Parijs bloeiende Wagnerisme, is het zaak eens na te gaan of het Wagnerisme bij
Diepenbrock en Derkinderen mogelijk wortelt in, althans in verband te brengen is
met dat van de kring van Péladan. Het is niet waarschijnlijk dat dit laatste het geval
is. Péladans naam wordt voor het eerst vermeld in een brief van Derkinderen aan
Diepenbrock van 14 januari 1892: ‘En nu moet ik ook eens aan Péladan gaan denken
of aan Brussel. Wat vind jij?’23 Derkinderen aarzelt blijkbaar op dat moment nog,
wat hij als tentoonstellingsmogelijkheid moet kiezen. Het antwoord van Diepenbrock,
gedateerd op de volgende dag, luidt: ‘Bij Péladan moet je wel exposeeren en in
Brussel ook. Het is de kwestie om werk te krijgen en dat is van groot ideëel en
materieel belang voor jou.’
Derkinderen stelt zijn vraag blijkbaar om een bepaalde voorkeur van Diepenbrock
uit te lokken. Het antwoord laat echter
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Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten bijeengebracht en toegelicht door Eduard
Reeser, 's-Gravenhage 1962, deel I, p. 316.
A.M. Hammacher, De levenstijd van Antoon der Kinderen, Amsterdam 1932, p. 22.
Dit citaat en het volgende ontleend aan: Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten
bijeengebracht en toegelicht door Eduard Reeser, 's-Gravenhage 1962, deel I, p. 316 en p.
319.
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geen keuze. Zowel in Parijs als in Brussel dient de Eerste Bossche wand te worden
tentoongesteld. De passage in de brief van Diepenbrock is ambivalent, maar de keuze
tussen de beide lezingen wordt hier opengelaten, omdat in beide redacties naar voren
komt wat hier van belang is, namelijk dat Diepenbrock blijkbaar op dit moment al
een aarzeling bij Derkinderen veronderstelt, die tenslotte weken later zal resulteren
in een negatieve beslissing.
Uit het feit dat Derkinderen op 14 januari 1892 nog geen beslissing genomen heeft
of hij bij Péladan moet exposeren, is wel af te leiden dat de invloed van de grote
Magiër blijkbaar niet groot is geweest. In dat geval ware de inzending naar Parijs
meer vanzelfsprekend. De naam Péladan wordt vóór januari 1892 noch bij
Diepenbrock, noch bij Derkinderen aangetroffen, en het berichtje van de componist
aan zijn vriend De Graaf, 21 februari 1892: ‘Ik lees nu Panthée van Péladan. Er is
heel veel sympathieks in’,24 doet vermoeden dat Diepenbrock de ideeën van Péladan
op dát moment pas voor het eerst onder ogen heeft. Het is niet aannemelijk dat
Péladan sinds jaar en dag in de verbeelding van de Bossche kunstenaars heeft geleefd.
Derkinderen kan de naam van Péladan hebben gehoord tijdens zijn verblijf in
Amsterdam in december 1891, kort voor de opening van de expositie van de Bossche
wandschildering.25 Tijdens, of kort voor die tentoonstelling verschijnt immers de
brochure Salon de la Rose†Croix, Règle et Monitoire, waarin de voorwaarden voor
expositie zo geheel afgestemd zijn op een werk als nu juist door Derkinderen voltooid
is.26 Toorop en Veth, die beiden contacten met de ‘Vingt’ onderhouden, kunnen
Derkinderen op deze brochure hebben geattendeerd. Derkinderen kan het programma
ook bij André Jolles thuis hebben gezien.27 Het is aan-
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Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten bijeengebracht en toegelicht door Eduard
Reeser, 's-Gravenhage 1962, deel I, p. 331.
Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten bijeengebracht en toegelicht door Eduard
Reeser, 's-Gravenhage 1962, deel I, p. 303-307.
Exemplaar van de brochure in het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie te
's-Gravenhage.
‘Er was in zijn [d.i. André Jolles'] kamer, waar een van Derkinderen's strakke cartons voor
de eerste Bossche wandschildering aan den muur hing, een diepe kast, waarvan de vele
planken vol stonden met een keur van moderne litteratuur, vooral Engelsch en Fransch,
bijeengebracht door zijn moeder, Catharina Jolles-Singels, die zelf wel schreef en haar
novellen voor vrienden liet drukken. Zij was geabonneerd op den Mercure de France, wat
later ook op de Revue Blanche, en André, aldus uitstekend op de hoogte, vulde den
boekenschat aan met al wat er in dien tijd van Fransche dichters en romanschrijvers verscheen,
zoodat de kast vol stond met aantrekkelijke boeken in het bekende gele omslag.’
(Aantekeningen van Jan Kalf: Universiteitsbibliotheek Leiden).
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trekkelijk om in dit verband ook aan Roland Holst te denken die immers aan het slot
van zijn hulde aan Derkinderens wandschildering, gedateerd ‘December 1891’ en
gepubliceerd in De Nieuwe Gids van februari 1892, met enige nadruk een uitspraak
van Péladan in betrekking brengt tot het werk van Derkinderen.28 De dagtekening,
waarmee Roland Holst zijn bijdrage blijkbaar losmaakt van Veths brochure (gedateerd
Januari 1892), impliceert dat Roland Holst het schilderij moet hebben gezien (en dus
met Derkinderen in contact is geweest) vóórdat het werk officieel werd geëxposeerd.29
Roland Holst schrijft op 3 maart 1892 aan Toorop een brief waaruit blijkt dat
Sérusier, een van de voormannen van de Nabis, in Amsterdam is geweest, ongeveer
twee weken lang. Roland Holst heeft verschillende malen met hem gesproken:
‘Met Serusier had ik het uitvoerig over de Salon de la Rose†Croix, want ik had
Derkinderen beloofd er naar te informeeren, daar hij er over dacht zijn nieuwe
muurschildering er heen te zenden. Wat er wel allemaal van de Salon de la Rose†Croix
verteld wordt weet jij natuurlijk ook, de opinie van Serusier was echter van dien aard
dat Derkinderen besloot er zijn ding maar niet heen te zenden; dit nu vind ik zeer
begrijpelijk in aanmerking nemende dat hij niet geinviteerd was, en dat door de groote
van zijn doek de kosten veel, en de kans op een goede plaatsing gering zouden zijn.’30
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R.N. Roland Holst, ‘De beteekenis van Derkinderens nieuwe muurschildering in onze
schilderkunst’, in: De Nieuwe Gids 1891-93, p. 324.
De bijdrage van Roland Holst is op 13 januari 1892 bij de zetter, aldus Kopieboek Kloos:
HS.69F23, nr. 246 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
Toorop-archief in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
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De gedachte dat er door Derkinderen een directe of indirecte relatie met de Salon de
la Rose†Croix zou zijn onderhouden, kan men in het licht van deze brief wel laten
varen. Derkinderen is niet geïnviteerd, had blijkbaar niet de relaties die een invitatie
zouden kunnen bevorderen, en wist zich met behulp van de in Nederland beschikbare
informatie geen bruikbare opinie te vormen over de Salon van Péladan.

7. De conceptie der Nieuwe Kunst en Aurier
Het bezoek van Sérusier, waarover aan het einde van de vorige paragraaf even is
gesproken, is niet onverklaarbaar. De schilder Verkade is uit Bretagne thuis en
Sérusier, later bekend als theoreticus der Nabis, komt twee weken bij hem logeren.31
Dat Sérusier daarbij in contact komt met de steeds nog zoekende Roland Holst, bezig
met de ‘Veldprediking’, is niet verwonderlijk. Verkade en Holst kenden elkaar uit
de Hattemse periode, vóór 1891.32
Een op het eerste gezicht treffende overeenkomst tussen enerzijds theoretische
grondslagen der Nabis, zoals geformuleerd door Aurier, en anderzijds de grondslagen
van de Gemeenschapskunst, dwingt (in het licht van dit blijkbaar tussen Nederland
en Frankrijk bestaande contact via Verkade) tot overweging van de mogelijkheid dat
Derkinderen zijn Gemeenschapskunst heeft laten ontstaan onder Bretonse invloed.
Het theoretische opstel dat Aurier, in de Mercure de France van maart 1891
publiceert, kan de avant-garde in Nederland niet zijn ontgaan.33 De Mercure, juist
dát nummer waarin het artikel verschenen is, meldt immers aan de Franse lezer het
bestaan van De Nieuwe Gids. Veth heeft het nummer in ieder geval moeten zien; hij
citeert eruit in De Am-
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Dom Willibrord Verkade, Van ongebondenheid en heilige banden, 's-Hertogenbosch 1919,
p. 118.
Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk, Kinderjaren en jeugd van R.N. Roland Holst, Zeist
1940, p. 55.
G.A. Aurier, ‘Le symbolisme en peinture. Paul Gauguin’, in: Mercure de France, maart
1891, p. 155-165. Naar het artikel wordt in de volgende maand verwezen door Pierre M.
Olin in diens bijdrage ‘Les Vingt’ verschenen in Mercure de France 1891, p. 236-240.
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sterdammer.34 Ook de lezers van l'Art Moderne, en daartoe behoorden Derkinderen
en Diepenbrock,35 moeten door Octave Mirbeau op de bijdrage van Aurier zijn attent
gemaakt.36
Aurier stelt dat de hoogste kunst alleen díe kunst kan zijn, die uitdrukking geeft
aan een (in platonische zin te begrijpen) idee. Het doel van de artist is niet langer het
weergeven van de door hem ervaren werkelijkheid, noch het weergeven van de
indrukken die die werkelijkheid bij hem oproept. De objecten die hij onderkent als
werkelijkheid, zijn immers niet meer dan afschaduwingen van de idee, voor de
menselijke zintuigen begrijpelijk gemaakt. De geniale ziener, hij die het boek der
verschijnselen rondom zich weet te lezen en te doorgronden, ervaart die werkelijkheid
als een immens alfabet van tekens die verwijzen naar de idee daarvan. Met deze
tekens schrijft de kunstenaar zijn gedicht of gedachten neer. Hij tekent daarmee geen
vergankelijke werkelijkheid maar werkt met onvergankelijke ideeën.
Het toepassen van deze principes stelt enkele eisen aan de uiterlijke vorm van de
door de kunstenaars gebruikte tekens.
Het gebruiken van het object als teken dwingt tot vormvereenvoudiging. Het teken
dient te worden verlost van alle bijkomstigheden die een juiste interpretatie in de
weg kunnen staan. Ter voorkoming van de verwarring die de natuur, de zichtbare
wereld om ons heen, de niet-ingewijde biedt, die de tekens der natuur tracht te lezen,
dient de kunstenaar bij zijn verbeelding zich te onthouden van iedere suggestie dat
hij zichtbare werkelijkheid weergeeft. Het moet voor de beschouwer van het
kunstwerk onmiddellijk duidelijk zijn dat hij tekens ziet. Iedere illusoire aanduiding
van perspectief en oogbedrog worde dus vermeden. Ook dient de kunstenaar te
vermijden dat details van voorwerpen worden afgebeeld die als teken binnen het
teken kunnen gaan meespelen. De kunstenaar houde zich aan algemene lijnen, vormen
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De Amsterdammer van 8 maart 1891.
l'Art Moderne maakte blijkens het Maandblad van het Teekenonderwijs van november 1890
deel uit van de portefeuille van het artistieke leesgezelschap in Den Bosch waarvan
Derkinderen de redactie had.
Octave Mirbeau, ‘Paul Gauguin’, in: l'Art Moderne, 22 maart 1891, p. 93-94.
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en kleuren die het teken zo duidelijk mogelijk doen spreken. De kunstenaar dient
ernaar te streven de tekens duidelijk leesbaar en onderscheidbaar te maken met de
middelen en vormen waarover hij beschikt. Hij dient daarbij de details, die voor de
lezing van het teken relevant zijn, te benadrukken, ze te overdrijven en zelfs te
deformeren.
Aurier wijst erop dat deze kunst decoratief is, zoals ook de kunst der Egyptenaren
en die der primitieven. Het is de kunst die subjective (naar de betekenis toe
geaccentueerd volgens het eigen inzicht van de kunstenaar),37 synthétique (uit
symbolen tot een gedachte samengesteld) symboliste (met symbolen werkende) en
idéiste is (een idee tot uitdrukking brengende). Het schrijven van hoge gedachten
aan de banale wanden van de bestaande wereld is het hoogst bereikbare in de kunst.
Een aantal factoren pleit tegen de overneming door Derkinderen van de theorieën
van Aurier. De reductie van de vorm is bijvoorbeeld bij Derkinderen het gevolg van
een verlangen zich tot het blijvende te beperken. Aurier hanteert de
vormvereenvoudiging allereerst om het object als leesteken zo min mogelijk
polyinterpretabel te maken. Om diezelfde redenen stelt Aurier dat de kunstenaar zich
dient te houden aan zo algemeen mogelijke lijnen, vormen en kleuren, en plaatst zich
daarmee diametraal tegenover de Nederlandse inzichten, waarin kleur, vorm en lijn
de suggestieve, stemming oproepende rol is toebedeeld die meespeelt bij de activering
van datgene wat achter het verbeelde ‘zweeft’. Aurier is het vooral te doen om het
Teken; Derkinderen geeft een verbeelding die de abstractie vormt van de in de ziel
herschapen werkelijkheid; zijn verbeeldingen geven het sfeervolle, het pieuze, de
expressie van emoties.
De relatie tussen 's-Hertogenbosch en Frankrijk is, wanneer het gaat om een
rechtstreeks contact, uiterst zwak te noemen. Zij laat zich waarschijnlijk het beste
uitdrukken door de toeristische
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Deze betekenis van het woord subjective ontleen ik aan R. de Gourmont, ‘Notes sur G. Albert
Aurier’, in: Mercure de France, december 1892, p. 289-303. De aantekening waarin de
betekenis vermeld wordt staat op p. 297 als noot 2.
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geest van enkele brieven die Diepenbrock schrijft naar aanleiding van een kort verblijf
in de Franse hoofdstad.38 Het is niet zo gesteld dat men kan spreken van een directe
overname van de overtuigingen der Nabis. Het is echter wel mogelijk dat Derkinderen
zich in zijn overtuigingen door het Franse artikel gesterkt heeft gezien.

8. Nieuwe Kunst en Roland Holst. Afbuiging naar het Symbolisme
De Gemeenschapskunst, die eerste, embryonale vorm van Nieuwe Kunst, is een
levend organisme. De door Veth geformuleerde grondslagen van de nieuwe kunst
zijn geen dogma. Dat blijkt al uit de theoretische bijdrage van Diepenbrock. ‘Melodie
en gedachte’ verdiept en verwijdt het beeld dat door Veth is gegeven. De evolutie
die hier in de haard van het ontstaan is vastgesteld, zal zich in de loop van de komende
jaren voortzetten, totdat de Tweede Bossche wand van Derkinderen duidelijk maakt,
welke veranderingen er binnen vijf jaar hebben plaatsgevonden in de ideeënwereld
van de scheppers der Gemeenschapskunst.
Maar ook daarbuiten blijkt dat de normen van Derkinderen en Diepenbrock beslist
niet als dogma gelden; eerder als richtlijn waarop een reeks van individuele
interpretaties van de Gemeenschapskunst mogelijk is. De oorspronkelijke opvattingen
worden geprezen door de avant-garde, die ze daarna in nieuwe vormen giet naarmate
nieuwe inzichten zich blijken te ontwikkelen. Binnen de toonaard der
Gemeenschapskunst begint Roland Holst al een eigen interpretatie aan te brengen
met zijn artikel over Derkinderens wandschildering.39 Een uitgesproken Franse,
symbolistische gerichtheid legt zich hier over de opvatting Diepenbrock-Derkinderen
heen.
Roland Holsts opstel gaat eigenlijk voorbij aan de essentie van de
Gemeenschapskunst, zoals die door Veth en Diepenbrock is
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Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten bijeengebracht en toegelicht door Eduard
Reeser, 's-Gravenhage 1962, deel I, p. 266-267.
R.N. Roland Holst, ‘De beteekenis van Derkinderens nieuwe muurschildering in onze
schilderkunst’, in: De Nieuwe Gids 1891-92, p. 321-324.
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geformuleerd. De jonge kunstenaar prijst de kunst die (voorbijgaande aan de
dagdingen die immers blootstaan aan veroudering en daardoor curiositeitswaarde
krijgen die aan de kunstsensatie vijandig geacht wordt) zich richt op verbeelding van
de abstractie. Roland Holst waardeert het werk van Derkinderen omdat het ‘in de
groote daden van fanatieke menschen het mystieke vereert, het symbool van het
Ondoorgrondelijke’. In de verering voor de middeleeuwen ‘in alles het symbool
ziende van het Onbegrepene, Ontastbare, heel de concreetheid herscheppend tot een
wijde Abstractie’ ziet Roland Holst een teken van herleving van belangstelling voor
het mysterie dat uit dagdingen de serene denkbeelden schept in de menselijke ziel.
Deze religieuze sfeer onderstreept Roland Holst door aan het einde van zijn
lofprijzing op Derkinderens wandschildering een citaat van Péladan te plaatsen:
‘Hors des religions il n'y a pas de grand art.’

B. Geboorte der nieuwe florale decoratie: 189240
1. Florale decoratie als redding uit de neo-stijlen
De Nieuwe Kunst dankt zijn ontstaan en ideïstische ontplooiing aan het initiatief van
Derkinderen en Diepenbrock, gepropageerd door Veth en in eerste instantie verder
ontwikkeld door Roland Holst. Deze kunstenaars zijn allen opgeleid aan de
Amsterdamse Academie voor Beeldende kunsten en allen zijn zij min of meer te
situeren binnen de kring van kunstenaars die omstreeks 1885 een literaire renaissance
in Nederland heeft ingeluid: de Beweging van Tachtig.
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In dit hoofdstuk is niet meer dan één facet van de natuurnavolging der Nieuwe Kunst
besproken; namelijk het eerste verschijnen daarvan bij de Negentigers. De natuur heeft
Negentig niet alleen aan florale motieven geholpen maar zij heeft in de hele beweging een
fundamentele rol gespeeld, waarop in dit hoofdstuk een ogenblik wordt gezinspeeld. De
wijze waarop de natuur Negentig heeft onderwezen en gericht, is in beknopte vorm
weergegeven in I.B en IV.A. De rol die de natuurnavolging heeft gespeeld in de ontwikkeling
van het materieel rationalisme, het architecturaal rationalisme en in de evolutie naar de
aanvaarding van het wiskundig fundament is uiteengezet o.a. in II.C.4, II.D.1, II.E.3, II.F.2.
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Maar Nieuwe Kunst is niet alleen het resultaat van het initiatief van déze groep. Een
tweede, uiterst belangrijke bijdrage wordt geleverd door de Museumscholen die in
de aanvang van de tachtiger jaren zijn opgericht ter bevordering van tekenonderwijs
en tot wederbeleving van de toegepaste kunsten.41 Deze bijdrage is niet het directe
resultaat van het aan deze scholen gegeven onderricht, maar veeleer het gevolg van
de ontmoetingsmogelijkheden die daar werden geboden aan toekomstige
cierkunstenaars. Binnen de muren van het gloednieuwe Rijksmuseum ligt het eerste
trefpunt van kunstenaars als Mendes da Costa, Lambert Zijl, G.W. Dijsselhof en
Theo Nieuwenhuis.42
In de autobiografie van Nieuwenhuis, waarvan in II.B.4 een fragment is
overgenomen, is Dijsselhof nadrukkelijk naar voren geschoven als degene die als
eerste een nieuwe koers heeft uitgezet.43 Zonder aan diens verdienste afbreuk te willen
doen zij hier evenwel naar voren gebracht, dat die nieuwe richting werd ingeslagen
binnen een milieu dat de sterke invloed ondervond van de enorme persoonlijkheid
van Dr. P.J.H. Cuypers.
Dijsselhof, Nieuwenhuis en Lion Cachet voegen aan de eerste, ideëel georiënteerde
stroming der Nieuwe Kunst, Gemeen-

41

42

43

De Rijks Normaalschool voor Teekenonderwijzers was gevestigd in de oostelijke vleugel
van het Rijksmuseum en de Rijksschool voor Kunstnijverheid was ondergebracht in de
westelijke vleugel. Door hospiteren van leerlingen bij bepaalde lessen vond een geregeld
contact tussen de scholen plaats. Voor nadere gegevens omtrent de Museumscholen zie de
in noot 43 vermelde uitgave, p. 61-62.
Dijsselhof volgt de lessen van de Rijks Normaalschool voor Teekenonderwijzers, maar
hospiteert in de boetseerklas van de Rijksschool voor Kunstnijverheid waar Nieuwenhuis,
Zijl en Mendes da Costa werken, de laatste eveneens als hospitant.
De autobiografie van Nieuwenhuis, geschreven omstreeks 1939, vormt een van de uiterst
schaarse documenten die informatie verschaffen over de groep Dijsselhof-Nieuwenhuis-Lion
Cachet in de negentiger jaren. Het handschrift, dat thans berust in de Bibliotheek van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, is uitgegeven in: Jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1968-1969, Leiden 1971, p. 55-96.
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schapskunst genoemd, een nieuw element toe, namelijk de decoratie naar
natuurvormen en daarvan in de eerste plaats de florale decoratie. Dat juist uit de
Museumscholen die florale decoratie moest voortkomen, is op zichzelf niet
verwonderlijk. Dit type verciering werd immers door de vakkundige tijdgenoot
algemeen gezien als enige mogelijkheid om los te komen van de draaikolk der
neo-stijlen in de decoratie.
Aan de Amsterdamse Museumscholen vormt het vak ‘Ontwerpen van ornament
naar natuurvormen’ rond 1885 het steeds opnieuw terugkomend onderwerp van
bezorgde bespreking door de commissies belast met het afnemen van de examens
voor het middelbaar tekenen en boetseren: M1 (handtekenen), M2 (rechtlijnig tekenen
en perspectief) en O (boetseren).44 Uit de examenverslagen van 1883, 1884, 1885 en
1886 blijkt dat de kandidaten weliswaar in staat zijn iets redelijks te zeggen over de
geschiedenis van het ornament, maar dat zij naast die aangeleerde kennis een wel
uiterst gebrekkig inzicht vertonen in de wijze waarop naar de natuur dient te worden
gestyleerd.45 De examencommissies zijn te meer verontrust, omdat ornamentleer,
wanneer men voor één examen slaagt, niet meer ter sprake komt bij een volgend
examen, ook al zou bij het eerste examen zijn gebleken dat de kandidaat dat onderdeel
van het vak maar gebrekkig of onvoldoende beheerste.46 De verschillende commissies
stellen daarom voor bij onvoldoende resultaten een herhaling van examinering in dit
vak bij een volgend examen verplicht te stellen.
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Deze examenverslagen zijn afgedrukt in het Maandblad van het Teekenonderwijs. Het verslag
van 1883 is als bijlage gevoegd bij het nummer van juli 1884; het verslag van 1884 treft men
in juli-september 1885, het verslag van 1885 in het maartnummer 1886, het verslag van 1886
in het aprilnummer 1887.
‘Inderdaad is het gebleken, dat het met de kennis van de theorie van het ornament zeer treurig
gesteld is. Goede definitiën, eene heldere indeeling der stof, een juist begrip van de elementaire
beginselen van de hoofdwetten, welke op het gebied der decoratieve kunst te eerbiedigen
zijn, al hetgeen van aanstaande leeraren zou behooren gevorderd te worden, - daarnaar werd
schier bij iederen candidaat vergeefs gezocht’; aldus het Verslag over 1884 in het Maandblad
van het Teekenonderwijs van augustus 1885, p. 29.
O.a. in het verslag over 1883 afgedrukt in het Maandblad van het Teekenonderwijs van juli
1884.
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De aandacht voor de stylering naar natuurvormen is in de loop van de jaren tachtig
sterk gestegen,47 terwijl het voordien zo belangrijk geachte tekenen naar gipsmodellen
zijn unieke plaats begint te verliezen.48 De verwachting leeft, dat uit de terugkeer
naar de natuur een nieuwe bloei der decoratieve kunsten zal voortkomen en dat
hierdoor tenslotte zelfs een einde kan komen aan de steeds opnieuw gehoorde klacht
dat de negentiende eeuw geen eigen stijl zou bezitten. De leerlingen beginnen
weliswaar te tekenen aan de hand van levende bladeren en bloemen, maar het resultaat
van de opleiding blijkt onbevredigend.

2. Florale verciering naar middeleeuwse grondslagen
De vraag naar goede grondslagen van de decoratie naar natuurvormen resulteert in
een paar principiële artikelen over de florale decoratie, die verschijnen in het
Maandblad van het Teekenonderwijs dat onder redactie staat van de directeur van
de Rijks-Normaalschool voor Teekenonderwijzers, W.B.G. Molkenboer, en dat
daardoor eng verbonden kan worden gedacht met de Museumscholen. Het valt bepaald
op, dat in deze artikelen de decoratie op mathematische grondslag niet aan de orde
komt, maar dat

47

48

Dit blijkt o.a. uit het artikel ‘De plant als versieringsmotief’ in het septembernummer 1885
van het Maandblad van het Teekenonderwijs opgenomen en beginnend met de woorden:
‘Ontegenzeggelijk bekleedt in de Ornamentiek de plant als versieringsmotief, zooal niet de
eerste en hoogste, toch de voornaamste plaats. Vooral komt dit uit bij het onderwijs in de
Versieringskunst, en daarom is het te meer bevreemdend en betreurenswaard, dat hiervan
over 't algemeen nog zóó weinig werk wordt gemaakt, dat tot zelfs in de rapporten der
Commissiën, belast met het afnemen van examens van hen, die zich in hun onderwijs ook
voor dit gedeelte hunner vakbeoefening tot voorlichting wenschen gerechtigd te zien, bij
herhaling, en zoo ook weder in het jongste rapport dier Commissie, klachten worden geuit
over het geringe dat de geëxamineerden in dezen weten voor te dragen.’ Volgens het
Maandblad van het Teekenonderwijs van december 1890 wordt op het M.O.-examen 1890
naar levende planten gestyleerd.
‘Dat de eeuwige antieke koppen - voor de meeste leerlingen onbegrijpelijk en daardoor ook
niet na te teekenen - voor het grootste deel vervangen zijn door studies naar stillevens en
bladvormen, is ook een zeer navolgenswaardig voorbeeld’; aldus het Maandblad van het
Teekenonderwijs van juni 1886, p. 9-10.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

46
juist de nadruk wordt gelegd op de natuurlijke groei van het ornament zoals door de
middeleeuwers werd voorgestaan. Die voorkeur voor de middeleeuwen is wel hierop
terug te voeren dat de aandacht voor die periode in deze sterk door P.J.H. Cuypers
beinvloede kleine maatschappij bijzonder groot was; maar bovendien is die aandacht
vooral daaraan te danken dat men in de middeleeuwen de enige Europese cultuurfase
zag, waarin de levende natuur uitgangspunt van het ornament had gevormd. Omdat
de schoonheid van de kunst der middeleeuwen zijn glans door de eeuwen behouden
had, kon de navolging van de grondslagen die de middeleeuwen hadden gehanteerd,
alleen maar verstandig zijn. De negentiende-eeuwer voelde die navolging wel niet
aan als nabootsing.
Deze voorkeur voor de middeleeuwen betekende intussen niet, dat ook niet naar
andere gebieden kon worden gezien. Aan de museumscholen onderwees een docent
als J.R. de Kruyff de ornamentleer van buiten-Europese volkeren. In de vroege
tekeningen van Theo Nieuwenhuis vindt men daar de neerslag van terug. De
middeleeuwen vormden echter een Europees voorbeeld en werden daarom over het
algemeen geprefereerd boven de exotische culturen.
Als een exempel van de middeleeuwse grondslagen waarvan de leerlingen van de
Museumscholen omstreeks 1886 kennis konden nemen, diene de volgende
samenvatting van een artikel dat in het Maandblad van het Teekenonderwijs is
verschenen.49 Het stuk gaat terug op een artikel uit Viollet-le-Ducs Dictionnaire. De
bijdrage leert de middeleeuwse voorkeur voor het gebruik van de kleine,
onaanzienlijke plant. Ook kan men uit het artikel opmaken dat de middeleeuwer zich
in zijn motiefkeuze bij voorkeur hield aan de bladvorm en dat hij de bloemvorm veel
minder gebruikte. De onbekende auteur stelt de volgende eisen aan de stylering: de
versierder mag zich in zijn stylering beperken tot hoofdvormen. Hij mag die vormen
van het incidentele ontdoen door een algemene vorm na te streven. Het resultaat van
zijn werk mag even-
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‘De plant als versieringsmotief’, in: Maandblad van het Teekenonderwijs vanaf mei 1886.
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wel nimmer tegennatuurlijk zijn. De versierder mag zich beslist niet bewegen buiten
de in de natuur aangehouden grenzen, door bijvoorbeeld plantendelen onnatuurlijk
te verwringen. Ook dient de versierder de symmetrie van de plant en de plantendelen
te bewaren, wat intussen niet mag leiden tot een volstrekte congruentie van de
symmetrische helften: dat zou weer onnatuurlijk zijn.
Dijsselhof, Nieuwenhuis en Lion Cachet kregen al zeer vroeg voor ogen gesteld
dat zij, wilden zij meewerken aan de ontwikkeling van een eigen stijl, moesten uitgaan
van de natuur. Hun decoratiemotieven zouden zij daaraan moeten ontlenen en in de
toepassing daarvan zouden zij de natuur geen geweld mogen aandoen. In deze studie
verwacht ik te hebben kunnen aantonen dat zij zich aan deze grondslagen hebben
gehouden.

3. De individuele expressie van de individuele emotie
De florale decoratie naar middeleeuwse grondslagen zou op zichzelf geen duidelijke
vernieuwing hebben gebracht in de bloei der toegepaste kunsten aan het einde van
de negentiende eeuw. Hoogstens zou men bij de toepassing van de bovenstaande
grondslagen een soort neo-gothiek mogen verwachten. De Negentiger paste evenwel
de hierboven aangeduide grondslagen niet zonder meer toe, maar vervulde het resultaat
van zijn werk met de persoonlijke emotie. De kunstenaars legden het accent op het
individuele, het levende, het geschapene en kwamen zo tot een ruwe en krachtige
vorm waarin het fabriekmatig gladde opzettelijk uit de weg is gegaan.50 De werkende
hand is duidelijk te zien in hun scheppingen; en dat niet alleen: de eigenaardigheid,
de persoonlijkheid spreekt zich overduidelijk uit. Hier ligt wel een verband tussen
de pioniers van de nieuwe florale verciering en een grondgedachte van Derkinderens
werk. Ook hier kunnen relaties met
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In De Kroniek van 29 maart 1896 zegt Veth nog: ‘Het is de afschuwelijke beschaving van
de machine die zelfs hier [namelijk in het tijdschrift The Pageant] weder voorzit.’ Veth uit
hier zijn bezwaren tegen zincografische reproduktie, waarvan hij vindt dat die bij de uiterlijke
vorm blijft, het wezen van werk niet in drukbaar karakter vertaalt, een glad papier eist dat
weer vraagt om een dunne letter, waardoor de hele boel verwatert.
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de overtuigingen van Tachtig worden vermoed. Het is tijd geworden tot besluit van
dit hoofdstuk eens na te gaan wat Theo Nieuwenhuis hierover te zeggen heeft.

4. Dijsselhof als voorman van de floraal-decoratieven51
‘In het voorjaar van '86 kwam - als hospitantleerling - Dijsselhof in de boetseerklasse
om zich daar te bekwamen in verband met zijn plan deeltenemen aan het examen
Middelbaar Boetseeren - waarin hij later dan ook slaagde.
Door de lessen van architect Cuypers en den Directeur der school - J.R. de Kruyf
- door Tentoonstelling en Museumbezoek en door het metelkaar praten over alles
wat - naar wij meenden - met de Kunst te maken had was bij ons een nogal verwarrend
inzicht over het werk van anderen - ouderen en tijdgenoten - ontstaan.
Na de komst van Dijsselhof kwam aan deze verwarring een einde. Hij was het n.l.
die ons uitlegde “wat op 't oogenblik het werk van de Kunstenaar moest zijn”. “Kijk
om je heen” riep hij uit “en zie hoe alles leelijk - d.w.z. zielloos - is. Kunst kan men
niet aanleeren, men heeft de gave - tot scheppen - in zich of niet. Maar waar wel
tegenop te komen is, is het noodeloos zielloos maken - door den machinalen arbeid
- van alles wat ons omringt. Als het zoo doorgaat - als wat je opneemt of wat het oog
ziet - dood en zielloos is waarvan moet dan de inspiratie van den Kunstenaar vandaan
komen. Want juist die alledaagse dingen om ons heen bepalen onze stemming. In
handwerk - ja in het onbenulligste handwerk schuilt de ziel van onzen medemensch
en al die zieltjes bij elkaar geven ons een zachte aandoening van geluk.” Zoo ongeveer
sprak hij over de kunst - en wij gingen al dadelijk direct in alles met hem mee en
zoodoende ontstond er al spoedig een driemanschap: Dijsselhof, Zijl en ik - waarbij
zich later den hospitant leerling beeldhouwer Mendes da Costa aansloot. Dijsselhof
had zijn opleiding aan de Haagsche Academie gehad en
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Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, Hs. Ltk. 2066. Zie
voor de uitgave noot 43.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

49
daar was men - in een kleine Vriendenkring waartoe - hoe wel ouder in jaren - ook
Colenbrander behoorde - tot inzichten gekomen, die hij later òns weer bijbracht.
Dijsselhof is het dan ook geweest, die het belang van den Handarbeid in Amsterdam
heeft ingeluid en - merkwaardiger wijze - terwijl deze beweging bij ons toenam ging
zij in den Haag verloren zoodat men tot de conclusie geraakt “dat ook in den Haag
Dijsselhof de spil was waaromheen die inzichten draaiden en groeiden.”
Wij waren - Dijsselhof, Zijl en ik - van eenzelfde leeftijd (geb. in '66) en toch nam
Dijs - zooals hij genoemd werd - in alles wat wij bespraken of ondernamen de leiding.
Hij was inderdaad onze meerdere in wijsheid doch bovendien hadden wij respect
voor zijn ontwerpen en manier van teekenen.
Eens kwam Dijs met het voorstel “de oudere leerlingen éénmaal per week
bijeenteroepen, onze inzichten hen bloot te leggen, voorlezingen te houden, enz.”
Hiervoor was in de eerste plaats een lokaal noodig en daar de Beeldhouwer Mendes
da Costa de eenige onder ons was die een eigen atelier had, legden wij hem het plan
uit waarbij tevens de vraag kwam of hij daarvoor zijn atelier wilde afstaan.’
Labor et Ars start met acht leden; na vijf weken blijven er twee weg, na 7 weken
de andere twee, ‘zoodat we weer met ons vieren waren - Voorzitter, Secretaris,
penningmeester en één lid’. ‘Nooit’, verzekert Nieuwenhuis ‘is er een vijfde
medestrijder bijgekomen. In 't voorjaar van '86 kwamen wij voor het eerst in het
atelier van Mendes bijelkaar en in 't najaar van '87 waren wij ieder onzen weg gegaan.’
Dijsselhof, die tijdens zijn opleiding lesgeeft aan de Amsterdanse avondtekenschool
in Felix Meritis ontmoet daar als collega de schilder M. van der Valk. Nieuwenhuis
zegt:
‘Van der Valk - met wien ook wij later kennismaakten - was mogelijk wel 8 jaren
ouder dan wij doch door zijn vriendelijk en sjoviaal optreden viel dit leeftijdverschil
oogenblikkelijk weg zoodat wij - na de eerste kennismaking - als een ware vriend
en broeder met hem omgingen. Door van der Valk kwamen wij in kennis
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met den schilders: van Looy, Isaac Israëls, Jan Veth, Breitner en Karsen en met den
dichters Kloos, Boeken en Verweij. Al deze Kunstenaars sympathiseerden met ons
streven en gingen - hoewel ouder in jaren - vriendschappelijk met ons om. Toch bleef
er een afstand tusschen ons - een afstand die tusschen van der Valk en ons niet bestond
omdat wij voelden dat alleen hij begreep wat ons werk voor de Maatij zou kunnen
beteekenen. De invloed die van van der Valk uitging was er een van vreugde, werklust
en vertrouwen in de toekomst. Hij was altijd vrolijk - hij was sterk. Wat hij zeide
was altijd raak en dikwijls een openbaring voor ons. Zijn stem had een mooie klank
en zijn gebaren waren rustig; maar plotseling kon hij opspringen en vroolijk - als
een jongen - uitroepen: en nu gaan we een wandeling maken, de maan schijnt, het
is prachtig buiten’ - want in verband met de avondteekenschool waar 2 van ons
lesgaven - kwamen wij steeds tegen 10 uur ‘savonds samen en nu niet meer bij
Mendes doch in 't atelier van van der Valk aan den Amsteldijk. Alles wat hij zei over de Kunst in 't algemeen en over het werk van onze vrienden - getuigde van een
helder inzicht en een goede gezondheid en ik geloof dan ook vrijuit te kunnen zeggen,
dat wij allen - in onze opvoeding - veel aan hem te danken hebben.’

C. Ontstaan van het materieel rationalisme: 189252
1. Walter Crane in Nederland
In het einde van 1892 brengt Veth de in de voorgaande hoofdstukken besproken
stromingen samen onder de noemer van Walter Cranes The claims of decorative
art,53 waarin zowel voor de gerichtheid van Dijsselhof als voor de spirituele kunst
van Derkinderen een eigen plaats wordt gevonden.

52
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De wijze waarop het materieel rationalisme de vormgeving van het boek heeft beïnvloed, is
beknopt samengevat in het overzicht dat voorafgaat aan de individuele behandeling vanuit
rationalistisch standpunt van de kunstenaars en hun werk. Men zie hiervoor IV.B.1.
W. Crane, The claims of decorative art, London 1892.
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De selectie van juist Crane boven de andere kunstenaars van ‘Arts and Crafts’ is
opnieuw een gevolg van het betrekkelijk isolement waarin de Nieuwe Kunst tot
ontwikkeling komt.54 De kennis der jongeren van datgene wat zich aan moderne
opvattingen in het buitenland ontplooit, berust, zoals ook hiervoor is aangegeven,
niet op een onmiddellijk contact met de moderne buitenlandse kunstenaars. Zoals
Derkinderen in Nederland tevergeefs zoekt naar directe gegevens over de Rose†Croix
en blijkbaar niet kan beschikken over contacten die hem in Parijs kunnen
introduceren,55 zo is er aanvankelijk geen sprake van een persoonlijke relatie tussen
de jongeren van Engeland en de kunstenaars die de Nieuwe Kunst hebben ingeluid.
Crane wordt in Nederland vooral via Brussel bekend. Een uitbundige waardering
van zijn werk verschijnt begin 1891 in l'Art Moderne, het tijdschrift der Vingtisten.56
Twee tentoonstellingen in België dragen bij tot de bekendheid van de Engelse artiest
in Nederland.57 Het werk van Crane raakt hier tenslotte snel populair, omdat de door
hem getekende boeken Europa en nu ook Nederland in duizenden exemplaren
overspoelen. Het werk van Morris daarentegen blijft in Nederland onbekend, omdat
het daar vóór 1894 ternauwernood aangekocht en nog veel minder geëxposeerd
wordt.58
Cranes werk wordt voor het eerst bij de Vingt tentoongesteld in februari 1891.
Veth wijst, vrijwel gelijktijdig, op 5 februari, op het feit dat de vorm van de signatuur
van Dijsselhof, die zojuist vol vreugde is vermeld als nieuwe verschijning, duidelijk
geïnspi-
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Dit houdt niet in dat de betrokken kunstenaars nimmer in de grote cultuurcentra zouden zijn
geweest waar de moderne ontwikkelingen bloeien. Jan Veth zelf was in de zomer van 1891
nog in Londen, getuige een brief van Roland Holst aan hem gedateerd 20 juni 1891, in het
Delprat-Veth-archief.
Hierover wordt gesproken in II.A.6.
G. Lemmen, ‘Walter Crane’, in: l'Art Moderne van 1 en 15 maart 1891, p. 67-69 en p. 83-86.
In beide gevallen is de bijdrage als hoofdartikel vooraan geplaatst.
Namelijk de Brusselse tentoonstelling van Les Vingt in maart 1891 en de Antwerpse van de
Association pour l'Art van 1892.
Zie de brief van Roland Holst op p. 60.
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reerd is op Cranes wijze van signeren.59 In de volgende maand wijdt George Lemmen
in l'Art Moderne een opstel aan de Engelse kunstenaar, dat, in de vorm van twee
hoofdartikelen verschenen, Veths aandacht beroepshalve wel moet hebben gehad;
de nalatenschap van Veth bevatte een complete reeks jaargangen van dit
avant-gardistische tijdschrift en in oktober 1890 schrijft hij al aan Derkinderen: ‘En
bepaald hebben als 't leesbaarst weekblad over kunst dat in 't Fransch geschreven
wordt, moet je de Brusselsche Art Moderne.’60 Veths werkzaamheid bij De
Amsterdammer liet niet toe dat hij het artikel miste over een kunstenaar van een zo
grote reputatie als Crane: ‘universellement connu, célèbre; une réputation due surtout,
sur le continent, à des illustrations de livres et aux nombreux albums d'images
destinées aux enfants - que la maison Routledge édita, - vulgarisés bientôt en
Allemagne et en France.’61
Veths reactie op deze impuls blijkt spoedig. Op 17 mei 1891 bespreekt hij in De
Amsterdammer lovend Cranes Le triomphe du travail (het gebruik van de Franse
titel voor deze Triumph of Labour vormt op zichzelf al een indicatie) en Flora's Feast
dat op de februaritentoonstelling der Vingt te zien was geweest. In de volgende
maanden kunnen de lezers van De Amsterdammer de verschijning van het prentenboek
Queen Summer van stap tot stap volgen: op 13 september 1891 deelt Veth mee dat
het zal uitkomen; op 15 november bericht hij dat het verschenen is, maar dat hij het
nog niet heeft kunnen zien. De uiteindelijke bespreking van het prentenboek, gedateerd
‘einde Nov. '91’ vindt een blijkbaar meer duurzaam geacht onderkomen in het
decembernummer 1891 van De Nieuwe Gids, waarin ook het eerste gedeelte van
Diepenbrocks ‘Melodie en gedachte’ verschijnt. ‘Zijn zoo pas verschenen boek, dat
ik even wensch aan te kondigen,’ zo schrijft Veth ‘is een uitgave om opgewonden
over te zijn.’62
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‘zijn naamteekening is die van Walter Crane, toegepast op eigen letters’, aldus Veth in een
opstel (gedateerd 5 februari 1891) in De Amsterdammer van 8-9 februari 1891 (dagblad).
Jan Veth aan Derkinderen op 18 oktober 1890. Deze brief berust in het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie te 's-Gravenhage.
G. Lemmen, ‘Walter Crane’, in: ‘l'Art Moderne’ van 1 maart 1891, p. 67.
De Nieuwe Gids 1891-1892, p. 314-317.
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Uit deze bespreking wordt het overigens weer eens duidelijk dat Veths kennis van
de moderne bewegingen in Engeland indirect moet zijn, en dat zijn kennis in
tegenstelling tot die van een George Lemmen niet berust op een direct contact. Waar
Veth de prentenboekkunst van Crane afzet tegen de kunst van de Prerafaëlieten
Rossetti en Burne-Jones, zegt Lemmen in het hierboven genoemde artikel over Crane:
‘Nous l'avons vu également se préoccuper d'art appliqué à l'industrie, et si
l'Angleterre est actuellement le seul pays où l'on puisse trouver un objet moderne
possédant un cachet d'art, je ne crois pas m'aventurer en affirmant que s'est grâce
aux constants efforts vers le beau d'artistes vulgarisateurs comme Walter Crane,
William Morris, plus récemment Selwyn Image et d'autres, qu'il nous est donné
d'admirer ces tentures, ces papiers de Jeffrey, ces meubles de Maple, ces faïences et
ces étoffes de Liberty.’63
Uit de beoordeling van Lemmen spreekt een directe kennis, die niet wordt
geëvenaard door de overigens uiterst belezen en geïnteresseerde criticus uit
Nederland.64
Dat de kring van Tachtigers Crane kent, is wel te danken aan de bemoeiingen van
Veth. Zijn algeméne populariteit in Nederland dankt Crane waarschijnlijk nog het
meest aan een tentoonstelling, die door de criticus A.C. Loffelt in de loop van 1893
o.a. in den Haag en Haarlem is ingericht.65 De tentoonstelling droeg ertoe bij, dat de
prentenboeken van Crane zelfs in de Nederlandse literatuur een plaats vonden. Men
vindt het prentenboek Flora's Feast terug in Goekoop-De Jong Van Beek en Donks
‘bestseller’ Hilda van Suylenburg;66 verschillende bloemgestalten uit dit
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G. Lemmen, ‘Walter Crane’, in: l'Art Moderne van 15 maart 1891, p. 85-86.
Dit is des te verwonderlijker omdat, zoals al eerder is aangevoerd, Jan Veth in de zomer van
1891 zelf in Londen is geweest, getuige een brief van Roland Holst aan hem, gedateerd 20
juni 1891, in het Delprat-Veth-archief.
Zie hiervoor de inleiding van A.C. Loffelt voor de Catalogus tentoonstelling der werken van
Walter Crane, 1 februari tot 1 mei 1903. Déze tentoonstelling werd gehouden in het Museum
van Kunstnijverheid te Haarlem.
C. Goekoop-de Jong van Beek en Donk, Hilda van Suylenburg, tweede druk, Amsterdam
1898, p. 162.
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boek keren terug in het gemaskerde bal dat door Couperus is beschreven in Hooge
troeven.67

2. Roland Holst naar Engeland. Neergang in de waardering voor Crane
De stijgende populariteit van Crane bij het grote publiek in Nederland gaat gepaard
met een snelle devaluatie in de waardering voor het werk van deze kunstenaar bij de
Nederlandse avant-garde, die meer en meer tot het inzicht komt dat de kunstenaar
té modieus is en dat in zijn werk sinds 1891 niet meer de persoonlijkheid en
gevoeligheid leeft van voorheen. Maar niet alleen in absolute zin daalt Crane in de
Nederlandse opvattingen. Langzamerhand dringt het door dat Crane niet meer is dan
een facet uit een veel rijker geheel. Tot dat inzicht komt in de winter van 1893-1894
vooral Roland Holst, die, om de toegepaste kunst van nabij te leren kennen, naar
Engeland vertrekt voor enkele maanden. Deze reis markeert een wending in de
Nieuwe Kunst die tot dusverre nog overwegend op Frankrijk en België was
georiënteerd.68 Roland Holst verblijft in Engeland met de duidelijk uitgesproken
bedoeling daar kennis te maken met moderne ontwikkelingen.69
Hoe hij zijn weg daarin heeft gevonden kan blijken uit het volgende schrijven van
de jonge kunstenaar aan zijn verloofde Henriëtte van der Schalk. De brief moet in
de herfst van 1893 (eind november-begin december) geschreven zijn:
‘Ik had Gray70 beloofd om in de Audley str. te komen, dan zou
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L. Couperus, Hooge troeven, Amsterdam [1896], p. 79-83. Het is drs. E. Endt, die mij enkele
jaren geleden op deze en de in de vorige noot vermelde plaats attendeerde.
Om niet de indruk te wekken dat alleen Roland Holst de ommekeer in de verhouding tot
Walter Crane teweegbrengt, zij hier vermeld dat al op 19 maart 1893 Veth in De
Amsterdammer schrijft: ‘Het jongste boek van Walter Crane, Columbia's Courtship [...] is
wel een deceptie.’
Zie III.B.2.d.
Dit is wel John Gray, degene die zijn brieven aan Oscar Wilde wel met “Dorian” tekende.
Oorspronkelijk bevriend met Oscar Wilde raakte hij na de verschijning van The Picture of
Dorian Gray (1890) meer en meer bevriend met Marc André Raffalovich, waarvan Wilde
eens zei, dat hij naar Londen was gekomen “to found a salon and succeeded in opening a
saloon”. In 1893 verscheen Grays Silverpoints bij Elkin Mathews en John Lane. Dit bundeltje
was typografisch verzorgd en van een omslagontwerp voorzien door Charles Ricketts. Men
zie voor Raffalovich en zijn kring bijvoorbeeld Sexual heretics. Male homosexuality in
English literature from 1850 to 1900. An anthology selected with an introduction by Brian
Reade, London 1970, p. 32-35 en Love in earnest. Some notes on the lives and writings of
English “Uranian” poets from 1889 to 1930, door Timothy d'Arch Smith (London 1970).
Het blijkt (p. 29-34) dat Raffalovich ook met Beardsley in vriendschappelijk contact stond.
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hij mij daar een massa van de allerprecieuste reproducties van William Blake laten
zien, hij had mij niet gezegd wie daar woonde, ik dacht dat hij daar sliep, want tot
nu toe sprak ik hem alleen op z'n kantoor the Foreign Off. Ik kwam daar aan in een
enorm huis, en vroeg of Gray daar was, ja, de Heer Gray wachtte mij boven, mijn
jas werd uitgetrokken en ik in mijn groene pakje begreep wel dat ik niet op een
slaapkamertje van Gray zou komen. Ik werd door Gray gehaald in een enorme salon
vol afternoon tea drinkende mondain menschen, ik werd voorgesteld aan de
ongetrouwden eigenaar van het huis, een rus Raffalovitsch,71 een bespottelijk ventje,
met allerlei rare lichaamswendingen, en zonderlinge shake hands, verder aan een
niet uit te spreken naam van een Russische dame, die mij thee gaf en koek. De salon
was enorm van weelde, en niet al te afschuwelijk, ofschoon ik hoop dat god mij voor
zoo'n salon spaart, 't rook er zwaar van parfum, en menschenstemmen die druk gingen
als een vallend beekje werden gedempt door de molligheid van alles. Ik was een
beetje boos op Gray die mij niet vooruit gewaarschuwd had, en ik voelde in eens de
enorme leegheid van daar te zitten, een warm bad is beter, daar kan je in lezen Maar
toen ik eenmaal de Blakes had, vergat ik geheel waar ik zat. Gray vertelde mij dat
zijn verzen onbegrijpelijk waren en zelden goed; maar ik verzeker je [...] dat hij als
teekenaar enorm is van onuitputtelijke rijkheid van fantazie, van grandeur en van
brutaalheid, 't is wel niet van de kunst die door haar strakke bezonkenheid als kalmatie
aandoet, maar 't neemt niet weg dat hij als onstuimig genie leefde in een wereld, die
zoo zij niet die van vrede

71

Zie de vorige noot.
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is, toch wel is eene, waar je naar kijkt mijn schuchtere bewondering; 't is enorm
pakkend, en ik was dol blij van hem zooveel te kunnen zien. Ik had zoo vergeten 't
gezwater om mij heen dat ik afscheid nam alsof ik bij van Dijk de tuinman goeden
dag zei, een handje, een buiging en weg. Toen gauw naar huis, en vliegen naar tafel
om den trein naar Chelsea te pakken. Na veel zoeken vond ik de Vale, een huis met
een tuin er voor en een er achter; op zij even in een straat die aan de Amst. jodenbuurt
doet denken, vol winkels vol schreeuwende appel verkoopers, vol olielicht, vol volk,
veel lawaai veel hurrie. Ik klopte en werd open gedaan door Gray en Shannon; laat
ik beginnen met te zeggen dat Gray's verhalen vreeselijk overdreven waren, en dat
ik nog nooit bij ongetrouwde artiesten ben geweest, waar 't zoo netjes was en alles
zoo aardig knus, en wat je er kreeg lekker. Shannon is een vrij kleine gezette volkomen
snor en baardelooze man van ik denk 26, hij doet een beetje denken aan een akteur,
in zijn uiterlijk wel te verstaan alleen, hij zag er een beetje moe uit met aardig flauw
verwonderde oogen. In een nette beneden kamer lag ik mijn jas en ging de trap op,
alles was keurig en vreeselijk aardig, boven kwam ik op een enorme lichte kamer
waar een groot haardvuur brande en twee lampen, aan de wand lithografiën van
Shannon, twee effen lichte kanapées, een drukpers en luie stoelen rond de haard.
Neen maar [...] enorm. Knus en gezellig, ook stond er een piano. Rickets, een klein
blond fransch engelschmannetje, met snor en baardje, en zijïg opstaand haar. Rickets
praat je omver, hij praat aldoor, en zegt nooit iets geks, konstant door gespannen,
opgewonden heel erg, maar nooit onrustig, steeds de dingen pakkend in een heel
wijd verband, je kunt zien dat hij enorm veel gezien heeft en enorm veel weet, en
van al de dingen die Gray vertelde is niets waar, behalve dat zij veel thee dronken,
maar die was dan ook heerlijk, zij waren keurig gekleed, Shannon zelfs op pumps,
en 't kan zijn dat Rickets niet goed spellen kan, dat is mogelijk maar hij heeft enorm
veel gelezen, hij sprak over Plato, dat hij de oude Eng. vertaling van de Symposion
wilde uitgeven, met hoofdletters, en met een band die heelemaal bij dat wonder
pastte, hij schijnt Dante's Inferno en Purgatorio heel goed te kennen, zegt

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

57
kunst begrippen die waren precies zooals wij ze ook formuleeren, en heeft een
bewondering voor Rosetti die aan 't enorme grenst. Hij sprak, terwijl hij mij
reprodukties naar, neen maar verrukkelijk mooie teekeningen van Rosetti liet zien,
wel een uur over hem, over hem als mensch als artiest, als dichter; o zoo belangrijk.
Hij liet mij allerlei prachtige dingen zien van Morris de uitgaaf van Shakespeare, die
helaas uitverkocht is, dingen van Moreau, en prachtige nieuwe dingen van hem.
Shannon was stiller, maar vreeselijk aardig, ik voelde er mij heerlijk, en 't ging dan
ook in steeds groeiende vertrouwelijkheid, Rickets spreekt fransch door zijn Engelsch
heen, en als ik niet wist uit iets te komen sprak ik ook fransch, 't was dus een
allerkomiekste conversatie. Menschen die zoo konstant gespannen zijn als zij mij
lijken, en die zoo'n heerlijk home hebben, en druk aan 't werk zijn, die kan ik best
begrijpen dat nooit uitkomen. [...] Zij waren enorm aardig en vroegen of ik maar net
werom wou komen als ik wou, dat ik alles kon gebruiken van drukpersen en zoo wat
ik wou, en Rickets zei, dat hij mij in een wip 't houtsnijden zou leeren. [...] Zij wonen
in 't oude huis van Whistler. [...] wij zaten bij elkaar van half negen tot 2 uur, zij
zeiden 's winters altijd pas om 3 uur te gaan slapen, en stonden dan laat op, zomers
was hun groote werktijd. Behalve Jan Piet [Veth] heb ik nog nooit voor een artiest
een zoo direkte sympathie gevoeld als voor hun, ik weet zeker dat ik enorm veel aan
hun zal hebben, zoowel voor mijn werk als voor 't gezellig-beestje in mij, dat wel
dolgraag over belangrijke dingen praat, zoo rond een haard met z'n drieën. Savage
zag ik niet, die woont er naast en is getrouwd [...]. Rickets vind ik in zijn werk gewoon
geniaal, wat ik nu van hem zag overtrof alles wat ik van hem kende, 't is enorm van
bezonkenheid, kunde, fantazie en zuiverheid van rijk sentiment. Shannon's beste
werk vind ik heel mooi, maar niet zoo als Rickets, minder rijk minder wijd omvattend.
[...] Met een cab naar huis die bij ongeluk een heel eind om reed, daar ik vergat te
zeggen in welke richting de Gratton road was. [...] je moet voorloopig van die Crane
en Rickets bezoeken van mij nog maar niets zeggen, 't is zoo vervelend als 't via zoo
en zooveel katrollen een restant wordt. [...] The Vale, the Vale, dat zoo te hebben
ge-
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vonden, zal mij een boel helpen om deze tijd met veel vrucht en met kranigheid en
rust door te komen [...].’72
Het contact met William Morris komt in deze periode óók tot stand. De jonge
kunstenaar geeft jaren later, mogelijk aan de hand van een niet overgeleverde brief,
van dit bezoek dat enkele uren geduurd heeft het volgend verslag:
‘Maar ik herinnerde mij toen hoe ik Morris ontmoet had nu juist tien jaar geleden,
en een paar uur met hem doorbracht in zijn huis te Londen. Ik was eigenlijk nog
maar een jongen, en van socialisme wist ik niets, ik kwam met een aanbeveling van
Walter Crane, en met een groote bewondering voor de eerste boeken die Morris toen
juist gedrukt had, ja, en ook nog eerde ik in Morris den vriend van den gestorven
schilder en dichter Rossetti.
Morris stond aan een groote tafel, een ruwe plaktafel, met boeken, paperassen,
lijmpotten en cliché's, hij had een grijs wollen hemd aan en droeg een blauw pak, hij
was een kort vierkant man met veel grijs haar en een grijzen langen baard. Na vijf
minuten nauwelijks gezeten te hebben nam hij mij mede naar boekenkasten, en de
eene oude druk nam hij er uit na de andere, en sprak tot mij, maar half ook in zich
zelf en 't meest misschien tot de boeken. En ik zag zijn handen en herinner mij die
nog levendig, zij waren kort en sterk, met korte nagels, niet knokig, niet harig, maar
vastberaden, wel juist de handen van een man die zoo verscheidene werktuigen met
beslistheid heeft gestuurd.
En terug naar het hart van Londen, hij een groote donker grijze regenmantel en
een groote zwarte flambard op, een tasch vol boeken met een riem over zijn schouders.
In den trein sprak hij over het boekdrukkersvak, over Gerard Leeuw den oudsten der
Hollandsche blokboekdrukkers die in Gouda woonde, maar dat Gerard en Gouda
kon hij niet uitspreken, en telkens moest ik 't hem voorzeggen, en hij had veel schik
toen hij ook de harde g kon zeggen.
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Deze brief wordt bewaard in de collectie van prof. dr. A.M. Hammacher, die ik wel bijzonder
erkentelijk ben voor het mij verleende verlof daaruit te mogen citeren. Weggelaten gedeelten
uit deze brief geven geen informatie over Holsts verblijf in Engeland maar zijn van meer
persoonlijke aard.
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En juist in de bocht van de stationsstraat groetten wij elkaar voor het laatst terwijl
hij in een rijtuig de natte en heuvelachtige straat op reed in de mist. Drie jaar later
stierf hij.’73
Het lag bijzonder voor de hand dat de uitgever van Kunst en samenleving, de door
Jan Veth bezorgde Nederlandse bewerking van Cranes The claims of decorative art,
Roland Holst verzoekt een exemplaar van dit boek aan de Engelse auteur te
overhandigen. Zulks geschiedt in de eerste dagen van februari 1894; Roland Holst
zendt aan de directeur van de uitgeverij Scheltema & Holkema's Boekhandel, K.
Groesbeek, het volgende verslag:
‘Zondag morgen heb ik Walter Crane het boek gebracht. Ik zou 't, jammer genoeg,
bij deze mede deeling kunnen laten, want opinies kreeg ik niet los. Hij heeft 't boek
vrij vluchtig doorgekeken, en zei zeer weinig. Ik ben drie keer bij hem geweest, alle
drie de keeren was hij bijzonder welwillend, liet veel van zijn werk zien, sprak over
belangrijke dingen, maar liet geen opinies los over actueelheden, zoover ze personen
raakten. Ik was nu in geen twee maanden bij hem geweest, hij liet mij zijn jongste
werk zien; maar zooals ik U al reeds zeide, het boek bekeek hij terloopsch. De wijze
waarop hij zei “hé ik wist niet dat het vertaald was” klonk een weinig of hij dat
kwalijk nam.
't Spijt mij dat ik U niet meer kan melden; 't herhalen van enkele zijner gezegden,
zonder onderling verband, is iets, dat ik ter wille van de waarheid liever niet doe.
Gezegden uit hun verband, en dan geciteerd, zijn nooit meer juist.’74
Ook Veth, de bewerker en vertaler van The Claims of decorative art, ontvangt van
Roland Holst een brief. Crane wordt door Holst getekend als vermoeid, zeker niet
als de voorman van de moderne Engelse stromingen. Morris en Rossetti worden
genoemd:
‘De brief aan Groesbeek, hoor ik, heeft hij je opgezonden, ik heb tegen Groesbeek
niet alles willen zeggen, maar Crane scheen
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R.N.R.H. in de bespreking van Kunst en maatschappij (031128) in Het Volk, zaterdag 28
november 1903.
Ongedateerde brief berustende in het Delprat-Veth-archief. De datering van de ontmoeting
tussen Roland Holst en Crane is gebaseerd op de vermelding ‘Zondag morgen’ in deze brief
en de datum die voorkomt op de volgende geciteerde brief, waarop Jan Veth de datum van
ontvangst heeft aangetekend.
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zeer matig te bewonderen, maar Crane zelf valt mij wel tegen, zijn jongste werk
zeker, dat wordt een vluchtige inspiratie op de oud Grieksche bas reliefs, oppervlakkig
en chic en los, en hij zelf lijkt mij op zijn zachtst gezegd moe; hij moet een verdrietig
home hebben, misschien komt het daarvan. Als je trouwens de brochures van Morris
gelezen hebt, dan zijn zijn Claims of Dec. Art, minder treffend, want dezelfde dingen
heeft Moris al voor lang gezegd, en met oneindig meer schwung, en op ruimer
grondslag. We moeten oppassen dat wij in Holland over Engelsche kunst sprekend
niet de hoofdmannen voorbij gaan, want Morris en Rossetti in de aller eerste plaats
zijn de dragers van dat mooie, waarvan wij in Crane de misschien meer gracie volle,
maar in ieder geval minder waarachtige waarde van bewonderen. En wat Burne Jones
en Millais in hun jeugd hebben gedaan, is ook van oneindig fierder gestalte [...] En
Rickets en Shannons Hero and Leander komt gauw uit, en zal iets worden van nog
zuiverder en rijker gehalte dan hun Daphnis, en Pissarro's boek komt ook gauw uit
[...] Rickets en Shannon hebben toegezegd voor de Etsclub, Shannon heeft ook pas
een paar heel nobele lithografiën af gekregen. Rickets zal zijn best doen om Rossetti's
voor ons te krijgen, en door Elkin Mathews krijgen wij misschien een paar boeken
van Morris, die zelf nooit exposeert. Crane heb ik met een enkel woord over onze
expositie gesproken, maar ik kon niet veel doen want ik had geen officieele conduite
lijst van de Etsclub. Maar daar Ricketts zijn best wil doen, is de kans op goede dingen
krijgen groot. Gaskins talent vind ik ordinair, èn van verbeelding èn van doen, maar
Sturge Moore en Pissarro moeten zeker ook gevraagd worden. Ik wil later met Zilcken
nog wel eens de briefjes schrijven.’75
Het is deze laatste brief van Roland Holst, die de oorsprong aangeeft van een
werkelijk persoonlijk contact tussen de moderne Nederlandse stromingen en de
Engelse avant-garde. Vooral met Shannon en Ricketts, vóór deze tijd al door Veth
bewonderd,76 worden hechte banden aangeknoopt.77
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Zie II.C.7.a.
Zoals o.a. ook blijkt uit de tentoonstelling van werk van Ricketts en Shannon, in 1895
geëxposeerd bij Van Wisselingh & Co te Amsterdam. Zie in verband hiermee G.W. Ovink,
‘Anderhalve eeuw boektypografie in Nederland’, in: Anderhalve eeuw boektypografie
1815-1865, Nijmegen 1965, p. 367, noot.
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De tentoonstelling door de Haagse Etsclub - met Veth in het bestuur - werd van het
voorjaar tot in de herfst uitgesteld. Hij werd tenslotte gehouden in september en
oktober 1894. Naast werk van Arthur Gaskin, T. Sturge Moore, William Morris,
Lucien Pissarro, Charles S. Ricketts, Reginald Savage en Charles H. Shannon, allen
Engelsen, zijn de Belgen en Fransen alleen vertegenwoordigd door Fernand Khnopff
en Steinlen.78

3. The claims of decorative art bewerkt tot Kunst en samenleving
Hiermee zijn ontplooiing en teruggang van de belangstelling van de Nederlandse
avant-garde voor Walter Crane geschetst, en wordt het tijd terug te keren naar het
uitgangspunt van dit hoofdstuk: De Nederlandse bewerking van Cranes The claims
of decorative art door Jan Veth. Het Engelse origineel, verschenen ten tijde van de
expositie van Derkinderens eerste wandschildering voor Den Bosch,79 bevat een reeks
opstellen door Crane eerst afzonderlijk gepubliceerd als verdediging van het goed
recht der decorative kunst en daarna gebundeld onder de titel van het eerste opstel.
Veth besluit waarschijnlijk al vóór 16 augustus 1892 deze bundel in vertaling te doen
verschijnen.80
Kunst en samenleving,81 de Nederlandse bewerking van The claims of decorative
art, is bedoeld als handboek der Nieuwe
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Het geëxposeerde staat vermeld in de Catalogus van de zevende tentoonstelling der
Nederlandsche Etsclub in Pulchri Studio. 's-Gravenhage, september-oktober 1894.
De inleiding van het boek draagt de datering ‘January 1892’.
In het Nieuwsblad voor den Boekhandel van die datum kondigt Scheltema & Holkema's
Boekhandel aan dat zij de vertaling van The claims of decorative art op zich zal nemen.
J. Veth, Kunst en samenleving. Naar Walter Crane's Claims of decorative art, in het
Nederlandsch bewerkt, en vercierd met talrijke vignetten, in hout gesneden door G.W.
Dijsselhof. Amsterdam 1894.
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Kunst en vormt daarom een van de bronnen waarmee de ontwikkeling van de
Gemeenschapskunst sinds Veths brochure over Derkinderens wandschildering kan
worden gepeild.
In Veths brochure over de Bossche wandschildering wordt de Gemeenschapskunst
nog getekend in een sfeer die herinnert aan de beweging van Tachtig. De individuele
kunstenaar, god in het diepst van zijn gedachten, schept, denkende aan de
gemeenschap, het hoogste wat er in die gemeenschap leeft. Veth verwacht een nieuwe,
religieus doorgloeide samenleving waarin de kunsten zullen zijn opgenomen op de
wijze die men uit de middeleeuwen kent. Uit zijn redactie van Kunst en samenleving
blijkt evenwel dat zich bij Veth sindsdien belangrijke verschuivingen hebben
voorgedaan.

4. Kunst en samenleving. Algemene ideologie
Veth betoogt in de Inleiding van Kunst en samenleving dat de vormen van kunst die
ons uit vroeger tijden zijn overgeleverd in de meest letterlijke zin niet meer tot ons
spreken. Wij kennen de taal niet meer waarvan die kunstvormen de neergeschreven
tekens zijn, wij zijn niet meer in staat het levensbeginsel te doorgronden waarvan zij
de bloei vormen. Het zijn fraaie, maar voor ons zinloze vormen geworden. Veth ziet
in zijn eigen tijd deze uiterlijke vormen van het verleden onbegrepen, en daarom
verkeerd, toegepast. Nog steeds wordt het oog uitsluitend bekoord door de uiterlijke
verschijning van wat eens deel uitmaakte van een levende eenheid. Maar niet de
toepassing van onbegrepen vormen, die losse bloemen van de harmonische groei
van vroeger tijden, maar eigen, harmonisch gegroeide vormen, voortgekomen uit de
eigen samenleving, dienen de bloei der kunsten uit te maken: de bloei van alle kunsten,
vanaf de samenstellende, toegepaste, tot de abstraherende, de hoogste, immateriële
vorm der schilderkunst.
Wil men een kunst voortbrengen die niet langer zich beijvert onbegrepen vormen
na te bootsen, een kunst die tot eigen vormen komt, dan dient die kunst de
harmonische bloei te zijn van een harmonisch gegroeide gemeenschap. Want tussen
kunst en ge-
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meenschap bestaat een band, die maakt dat kunst kwijnt bij gebrek aan innerlijke
levensrichting in de gemeenschap. Kunst en samenleving stelt, dat de kunst een
‘natuurlijk’ gevolg dient te zijn van de samenleving. De kunst dient een organisch
geheel met de gemeenschap uit te maken.
Veth ziet kunst en samenleving als een werkelijk levend organisme, als een plant
waarvan de bloemen de kunst zijn die uit de samenleving ontbloeit. Deze gedachte
komt niet alleen in de Inleiding van Kunst en samenleving naar voren, maar zij vormt
een van de uitgangspunten van het boek. Hier vindt men een raakpunt met de
‘natuurlijke’ gerichtheid in de decoratie die als produkt van de werkzaamheid aan
de Museumscholen is gesignaleerd. Maar waar dáár werd ingegaan op theorieën
ontleend aan de middeleeuwen,82 beroept Crane, en daarmee ook Veth, zich op
natuurwetten zoals die door Charles Darwin o.a. zijn vertolkt in diens Origin of
species. Cranes overtuigingen ten aanzien van de samenhang van kunst en
maatschappij zijn gefundeerd op Darwins evolutieleer.83 Hij betoogt dat kunst en
maatschappij zich als een levend organisme moeten ontwikkelen en dat de kunst het
natuurlijke gevolg dient te zijn van de samenleving. Een gezonde, niet op het kapitaal
gebaseerde samenleving, doet het ambacht bloeien, de volkskunst floreren waaruit
als vanzelf de hogere vormen van kunst voortkomen: een evolutie van het materiële,
lagere naar het abstracte, hogere.
De diepe doorwerking van Darwins evolutieleer merkt men ook buiten de Inleiding
op. Zo ziet Crane in de schoonheid die zich nog steeds manifesteert in de brokstukken
van het Parthenon een overtuigend bewijs van de juistheid van Darwins these van
het voortleven van de best toegeruste in de strijd om het bestaan.84 Hij voert de
superioriteit van de geest over de materie als
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Zie II.B.
Dat Crane de maatschappij zo zag moge bijvoorbeeld blijken uit wat hij op p. 142-143 (Kunst
en samenleving), resp. p. 152-153 en 155 (Claims) medeelt. De relatie tussen Kunst en
maatschappij wordt vooral belicht op p. 119 (Kunst en samenleving), resp. 127-128 (Claims).
Het beeld van evolutie op p. 142 en 143 gegeven sluit aan bij de symbolische verbeelding
op de band van Darwins Origin of species (Kunst en samenleving: p. 31; Claims: p. 29).
Kunst en samenleving, p. 26-27.
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reden aan waarom zelfs deze fragmenten nog niet aan kracht hebben ingeboet.
Een ander voorbeeld treft men aan, waar de auteur de grondvormen van het
decoratieplan bespreekt. Hij rust niet voordat hij heeft aangetoont dat die grondvormen
onder de handen van de ambachtsman als vanzelf ontstaan, en dat zij tenslotte ook
deel uitmaken van de schepping der levende natuur.85 Het beginsel van de decoratie
wordt daarmee aanvaardbaar gemaakt.
Ook elders treft men dit verlangen om te bewijzen dat niet tegennatuurlijk gewerkt
wordt. Wanneer Crane spreekt over de noodzaak tot reductie van aan de natuur
ontleende motieven, tot eenvoudige decoratief toepasbare grondvormen, dan ziet hij
zich geroepen deze ingreep te verdedigen met het argument dat ook in de natuur het
geschapene zich dient aan te passen aan de omstandigheden, op straffe van uitsterven.86
Crane betreurt het dat het noodzakelijke verband tussen kunst en samenleving en
tussen de kunsten onderling in de moderne maatschappij grotendeels verloren is
gegaan.87 Een scherp klassenonderscheid verdeelt de kunsten in toegepaste en zuivere
kunst en doorsnijdt daarmee een organische eenheid, waarin de ‘lagere’ kunsten de
hogere zouden moeten voortbrengen, zoals de groei van de gehele plant verband
houdt met de bloei daarvan.88 De schilderkunst, losgeraakt uit het organisch verband,
jaagt uiterlijk effect na en biedt dus niet meer dan toevallige aspecten en impressies,
terwijl het toch haar eerste taak behoort te zijn in organisch verband met de overige
kunsten en de maatschappij de subtiele en expressieve taal te vormen, waarmee de
hoogste uitingen van de idealen der gemeenschap in een aldus ontstaande schoonheid
worden vertolkt.89 De schilderkunst beantwoordt niet langer aan haar taak de
vertolkster te zijn van hoogste schoonheid binnen een gemeenschap.90 Zij is
handelswaar geworden en
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Kunst en samenleving, p. 47.
Kunst en samenleving, p. 95.
Kunst en samenleving, p. 9.
Kunst en samenleving, p. 15.
Kunst en samenleving, p. 14.
Kunst en samenleving, p. 17 en 22.
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afgestemd op de grillen van de enkeling, terwijl zij juist Gemeenschapskunst,
monumentale kunst zou moeten zijn waartoe een ieder toegang heeft. De kunst zou
moeten spreken ter opheffing van de maatschappij. In de moderne, door winstbejag
bepaalde samenleving zijn de organische verhoudingen teloorgegaan.
Onder het juk van de moderne verhoudingen, onder de druk van de machine en
de eeuwige drang naar winstbejag is de creatieve werker van voorheen afgegleden
tot arbeider, verrichter van dode, mechanische handelingen. De machine is de schepper
van mechanische, steeds zich herhalende, gladde en dode vormen.91
Binnen deze verhoudingen is de voedingsbodem der kunsten, de door Veth
burgerlijke gemeenschapskunst genoemde volkskunst, met totale ondergang bedreigd,
waardoor de fundamentele band tussen gemeenschap en datgene wat zij voortbrengt
voorgoed dreigt te worden doorgesneden.92
Het herstel van de harmonische verhouding tussen kunst en maatschappij dient
van twee zijden ter hand te worden genomen. Van maatschappelijke zijde wijzen
moderne stromingen op een doorbraak van het socialistische ideaal. Een nieuwe
maatschappelijke structuur staat op het punt geboren te worden. Het socialisme zal
een ideaal bieden, waardoor de mens binnen zijn gemeenschap opnieuw vrij zal
kunnen scheppen. De machine wordt binnen de productie niet meer dan ternauwernood
getolereerd: een instrument ter bespoediging van geestdodend werk en ter verlichting
van zware arbeid: lastdier, geen meester.93 Binnen de eenheid van die nieuwe
gemeenschap kan éérst de burgerlijke gemeenschapskunst, de volkskunst, weer
ontbloeien, daarna kan het complex der toegepaste kunsten opnieuw ontstaan op
gezonde basis en tenslotte kunnen ook de monumentale kunsten als hoogste uitingen
organisch voortkomen.
Niet uitsluitend van maatschappelijke zijde evenwel kan het ontstaan van deze
nieuwe wereld worden bevorderd. Ook de kun-
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Kunst en samenleving, p. 109 en 159.
Kunst en samenleving, p. 76, 119 en 166.
Kunst en samenleving, p. 75.
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stenaar kan direct al bijdragen tot de nieuwe gemeenschap, namelijk door de
toekomende schoonheid nu al in zijn vormen te verbeelden. Dit kan dienen tot
inspiratie en aanmoediging van diegenen die onderweg zijn naar de wereld van
morgen.
Dat organische opbouw van de maatschappij en de daaruit voortkomende kunsten
tenslotte de hoogste kunst vermogen voort te brengen, ziet Walter Crane bewezen
in de kunst van grote culturen in het verleden. De Griekse en middeleeuwse
gemeenschappen, door één ideaal bezield, in hechte verbinding met de kunsten die
uit hun midden voortkwamen, zijn immers in staat gebleken onsterfelijke kunst te
scheppen.94
Samenvattend kan men zeggen dat Veth, blijkens Kunst en samenleving, sinds
zijn brochure over Derkinderens wandschildering een evolutie heeft doorgemaakt.
De plaats van een werk als dat van Derkinderen heeft zich gewijzigd: De ‘Kunst
waarbij aan een gemeenschap gedacht wordt’, het eenzijdig individuele ‘God in het
diepst van mijn gedachten’, wordt ingepast in een ander aspect. Gemeenschapskunst
maakt nu deel uit van de samenleving en ontbloeit organisch daaraan. De kunstenaar
is niet meer de hogepriester die onafhankelijk van de gemeenschap zijn kunst
voortbrengt, maar hij maakt deel uit van de samenleving en openbaart aldus de
gevoelens van die samenleving. Een onoverbrugbare kloof heeft zich gewijzigd tot
een hiërarchie. Kunst als die van Derkinderen vormt in de opbouw van samenleving
nog steeds een top, een hoogste vergeestelijking. Maar die hoge positie is alleen
mogelijk dank zij het fundament van de overige, in de materie werkende kunsten. In
Kunst en samenleving is een verlies op te merken van het sacrale element dat in de
brochure van Veth nog een zo belangrijke plaats innam. Dit wordt ook door
Vermeylen opgemerkt, wiens artikel tegen Kunst en samenleving, gepubliceerd in
Van Nu en Straks, in ander verband zal worden besproken.95 Maar bij al deze
wijzigingen is toch één ding onveranderd gebleven: de eis dat het kunstwerk van de
persoonlijkheid van de kunstenaar dient te getuigen.96

94
95
96

Kunst en samenleving, p. 17 en 9.
Men zie hiervoor II.E.2.
Kunst is immers, naar Kunst en samenleving p. 73 en 76 getuigt, een vorm van levenskracht.
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5. Kunst en samenleving. Voorschriften voor de praktijk97
Kunst en samenleving houdt zich naast de hierboven aangeduide ideologische
grondslagen ook bezig met de praktijk van het ontwerpen van toegepaste kunst.
Uitsluitend de decorative kant daarvan vormt echter bij Crane onderwerp van
bespreking. De versiering van het object vormt voor hem blijkbaar het meest essentiële
element van het werk. Dat is aan de hand van Cranes eigen uiteenzettingen ook wel
te verklaren. De versiering vormt immers van het object het meest vergeestelijkte
element, de drager en overdrager van schoonheid. De vormen die het gevolg zijn
van het werken in de materie zijn niet in staat zonder de steun van de versiering deze
abstractie te bereiken. Het is de decoratie die toelicht, verhoogt, het schoonheidsgevoel
opwekt.
Over het ornament nu tekent Crane aan, dat het karakter daarvan is bepaald door
plan, bestemming en stoffelijke voorwaarden.
Onder plan wordt de architectonische grondslag van het ornament verstaan. Een
zeker constructief begrip, hoewel dat natuurlijk niet zo strikt bindend is als voor de
architect, moet aan de decoratie ten grondslag liggen. Is een dessin in zijn hoofdvorm
rechthoekig, dan moet die grondslag, zelfs bij zeer gedetailleerd ornament, erkend
blijven. De lijnen die in een zeker ritme van bouw en verhoudingen het ornament
vormen, moeten worden opgebouwd volgens een systeem van evenwicht: de ene lijn
wekt daarbij de andere als tegenwicht op. Als grondslag voor het plan en als meest
beknopt ornament kunnen dienen: lijn, vierkant (en de daarvan afgeleide ruit, meander,
zigzag en diaper) en cirkel (en de daarvan afgeleide krul, spiraal, palmet, rozet, ovaal).
Deze grondvormen, zo betoogt Crane, kunnen worden teruggebracht tot een
natuurlijke oorsprong: men treft ze aan in het ambachtelijk werk als het gevolg van
rangschikking, vlechting en waaiering; men vindt ze ook in de natuur terug, die met
dezelfde grondvormen schept.
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Het hier volgende is ontleend aan het hoofdstuk ‘Over bouw en ontwikkeling van het
ornament’, in: Kunst en samenleving, p. 41-49.
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De vorm van het ornament wordt mede bepaald door de bestemming die eraan wordt
gegeven. Een ontwerp voor een lopende band of fries wordt door heel andere wetten
beheerst dan een ontwerp dat bedoeld is om een over breedte en hoogte van een groot
vlak zich te doen herhalen. Een ontwerp dat bedoeld is voor een horizontaal vlak,
een vloer of zoldering, is niet bruikbaar voor het verticale vlak van een wand.
Het ontwerp dient de bestemming van de decoratie duidelijk te maken. Het dient
zich daarbij te houden aan de beperkingen gesteld door het materiaal waarin het
ornament wordt uitgevoerd. De eigenschappen en limieten van het materiaal dienen
uit het plan te blijken (stoffelijke voorwaarden).98
De decoratieve tekenaar vermijdt bij zijn werk het nabootsende, picturale. Hij
zoekt naar een voorstelling waarbij het toevallige geen voorbijgaande vormen krijgt,
maar algemenere, samenvattende. Ook de kleuren worden gereduceerd,
‘veralgemeend’. Daarbij moet opnieuw aan plan en bestemming worden gedacht.
Bij de vervaardiging van zijn motieven poogt de kunstenaar datgene wat hem
daartoe in de natuur geschikt voorkomt, te schematiseren tot een hoofdvorm die zich
richt naar de aard van het materiaal waarin de decoratie dient te worden uitgevoerd.
De kunstenaar volgt hiermee een weg die hem door de natuur zelf is aangewezen.
Ook de levende wezens dienen zich immers aan te passen aan de omstandigheden
waaronder zij leven.
De decoratieve kunstenaar beschikt over de lijn als subtielste bepaling van de
vorm. Met zijn lijn kan hij zijn ontwerp richten naar de aard van het materiaal en de
bewerking daarvan: de dobbelsteencontouren van het mozaïek of de zware contouren
voor loodzetting van het gebrandschilderd raam kunnen ermee worden aangegeven.
De onderwerping aan de materiële eisen kan de inventiviteit van de ontwerper alleen
maar prikkelen en hem op vondsten brengen, zoals die ontstaan wanneer ontwerper
en uitvoerder een zijn.
Een schone lijn ontstaat wanneer materiaal en bestemming de
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Vanaf dit punt is gebruik gemaakt van het hoofdstuk ‘De eischen van bestemming en
materiaal’, in: Kunst en samenleving, p. 90-101.
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vorm mee bepalen. Dat is het geval bij zeis, sikkel, brug en schip; de constructieve
lijnen op zichzelf bieden daar al een eigen schoonheid. Decoratie die zomaar los
gestrooid ligt zonder relatie met materiaal en bestemming en er geen natuurlijk
uitspruitsel van is, kan beter niet worden aangebracht. Het zou beter zijn zich in zo'n
geval maar te bepalen tot de lijnen door de eenvoudige constructie geboden.
Het werk van de decorator mag niet spreken van machinale gladheid, maar moet
uiting geven aan het gevoel, aan het plezier ook van degene die het werkstuk maakte.
Het werk moet zijn gemaakt op een wijze waaruit nadenken en liefdevolle zorg blijkt.
Crane is een ontwerper die, het materiaal en de technische mogelijkheden daarvan
doorgrondend, zijn tekentafel nimmer verlaat om zelf in de materie te werken. Hij
stelt niet als eis dat de ontwerper, persoonlijk aan de draaischijf staande of het
weefgetouw hanterende, tot nieuwe vormen dient te komen. Deze eis vindt men bij
de Negentiger juist wél gesteld.

6. Twee bijzondere afwijkingen van het Engelse origineel
Kunst en samenleving is te beschouwen als het handboek der Nieuwe Kunst in 1893.
Het is daarom dat niet zonder meer voorbijgegaan kan worden aan twee varianten
in Veths bewerking ten opzichte van het Engelse origineel. Deze varianten brengen
de onderzoeker op het spoor van een aanpassing van de door Crane geformuleerde
grondslagen aan een onderstroom van in Nederland levende overtuigingen.
In de eerste plaats wordt in Veths vertaling iedere passage die betrekking heeft op
het zogenaamde ontwerpen op systeem (de wijze van decoratie waarbij de motieven
zich voegen naar of bepaald worden door een mathematisch raamwerk) vermeden.
Zo wordt bijvoorbeeld de passage waarin onder meer wordt verwezen naar Lewis
F. Day, The anatomy of pattern en The planning of ornament zonder meer
overgeslagen.99 Uit Veths bewerking leest
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men wel dat het plan door zekere grondvormen wordt bepaald, maar men vindt geen
aanwijzingen dat die grondvormen ook tot een systeem zouden kunnen worden
tezamengevoegd.
Deze afwijking van het Engelse origineel is indicatief voor een aversie die in de
Nieuwe Kunst vóór 1895 bestaat tegen wiskunde. Wiskunde, het mathematische, de
exacte belijning staat imners vijandig tegenover een kunstvorm die zo sterk door het
gevoel wordt bepaald, die lévend wil zijn, door de voorbeelden van de levende natuur
geïnspireerd.
Behalve deze opvallende eliminering van ornament op systeem, vraagt nog een
andere, schijnbaar onbeduidende, maar, zoals in het verloop van dit hoofdstuk blijken
zal, veelbetekenende variant de aandacht. Waar Veth in het hoofdstuk ‘Over bouw
en ontwikkeling van het ornament’ spreekt over het feit dat bij een rechthoekig
hoofdplan de grondslag van de fundamentele constructie erkend dient te blijven,
geeft hij met het woord erkennen een accurate vertaling van het door Crane gebruikte
acknowledge.100 Hoewel de bewerker de juiste betekenis van het woord acknowledge
dus blijkbaar heel goed kent, vertaalt hij het woord een bladzij verder als blijken.101
Veth geeft: ‘in haar bewerking [van het dessin] moeten de eigenschappen en limieten
blijken van de grondstof en de methode waarin zij is uitgevoerd.’ Crane zegt: ‘its
treatment [should] acknowledge the limitations and necessities - the characteristics,
in short, of the material in which it is produced, and the method by which it is worked.’
Het is een futiel onderscheid dat hier aan het licht komt, maar wanneer men werkelijk
leest wat er staat, heeft Veth in Cranes tekst blijkbaar iets heeft willen leggen, dat
daar niet gegeven is. In de decoratie moeten volgens Veth materiaal en bewerking
niet alleen worden geëerbiedigd, maar zelfs uitgedrukt! Dat deze tweede variant in
Veths bewerking niet op een vergissing berust, maar wel degelijk bedoeld is, kan uit
het volgende overzicht worden afgeleid.
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7. Crane in Veths versie en de theorie van het boek
Al ver voordat de eigenlijke verschijning van Kunst en samenleving plaatsvindt,
eigenlijk al bij de aanvang van de vertaling van de Engelse tekst, werkt Cranes boek
via de invloedrijke Jan Veth in op de vriendenkring en ook ver daarbuiten dank zij
de bijdragen in De Amsterdammer. Dijsselhofs decoratie voor de band van Een
pic-nic in proza demonstreert de invloed binnen de directe kring.102 Uit de artikelen
in De Amsterdammer kan men aflezen op welke wijze Cranes zienswijzen (door
Veth overgenomen en naar eigen inzicht gewijzigd) in ruimer kring worden verspreid.
a. Over boek-kunst. Op 4 december 1892 verschijnt als eerste artikel over de vorm
die het moderne boek zal moeten krijgen, Jan Veths ‘Over boek-kunst’, dat hier
vrijwel in zijn geheel zal worden opgenomen.103 Het artikel wordt herhaaldelijk
aangehaald als voorbeeld van nieuw typografisch bewustzijn tegenover de verdorven
boekkunst van de negentiende eeuw. Die indruk wordt bij nauwkeuriger lezing van
Veths bijdrage niet bevestigd.
‘Men behoeft’, aldus Veth, ‘juist niet zoo pas bekeerd te zijn door de
rijk-geargumenteerde sermoenen van Walter Crane in zijn Claims of Decorative Art,
om zich overtuigd te gevoelen dat, als zoovele kunsten, de boekkunst tegenwoordig
door het industrialisme vrijwel vernietigd ligt. Er is bij het bezorgen van het boek
heden ten dage ongeveer geen bemoeiing waarmee het nog in den haak bleef. De
boekkunst toont zich al verbasterd wat er aan is.’
Veth licht deze uitspraak daarna toe:
‘De universeele eisch van veel, goedkoop en vlug, heeft ook hierbij alle karakter
en waardigheid uitgedoofd. Het aanbieden met het oog op de gemeene vraag, en het
demoraliseeren van die vraag door het industrieel aanbod, zijn dingen die alle kunst
ten gronde richten. Er is in wat voor de boekkunst in de plaats kwam, geen besef
meer van de idee bij het wel belichamen, bij het wel verbeelden der afgeronde
gedachte, er is geen eerbied meer voor
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het edele handwerk, geen zorg meer voor de stof waarmee moet worden gewerkt.
De verluchting van het boek wordt gemeenlijk opgedragen aan de industrieelen
van het illustratievak, hoe mechanischer het werk gaat hoe vlugger. Men is, o, enorm
veel verder gekomen... in procédés, maar vervaarlijk verloopen in begrip van de
zaak. Bij het komponeeren van de bladzij, bij den druk, wordt het genivelleerde
verkozen boven het kernachtige, karaktervolle. Emblemen, omlijstingen, sierletters,
passende kop- en sluitstukken, zijn vervangen door wat kokette tierlantijntjes uit de
schablonendoos: dingsigheidjes die als passepartout dienst doen. Het papier wordt
alleen wat minder dun en slap genomen, wanneer het boek wat volumineuzer lijken
moet dan het is. Over het algemeen, wanneer er eens kostbare werken worden
gemaakt, is dat niet uit schoonheidsbehoefte, maar om verfijnd speculatieve bedoeling.
Die kostbaarheid wordt echter ook goedkooper verstrekt in de bekende prachtbanden,
en men is bij de keuze van het leder voor die banden minder kieskeurig op de deugd
dan bij het keuren van ons schoeisel-leder. En aan het linnen dat dit eigenlijk nog te
dure leer verving, wordt een prijs per el besteed, heel veel geringer dan men overheeft
voor de stof waaruit beddelakens of manshemden bij een armenbedeeling gemaakt
worden. Men heeft lang gezocht naar het slechtste goud voor de snede en de letter,
en vindt naar alle kanten dagelijks nog iets uit, om de luttel gebleven waardigheid
van het boek te beknibbelen en schijn voor gehalte te geven.’
Uit de kritiek van Veth valt het volgende te distilleren: het boek moet karakter en
waardigheid bezitten; het moet karaktervol van decoratie zijn, kernachtig ook; het
dient de afgeronde gedachte, die aan de versiering ten grondslag ligt, op de juiste
wijze te verbeelden en te belichamen; ook de druk dient kernachtig en karaktervol
te zijn, het papier stevig; de band moet zijn gemaakt met deugdelijk leer of, zo dat
al zou moeten worden toegepast, deugdelijk linnen; echt goud moet worden verwerkt
bij bestempeling en sneevergulding.
Veth eist deugdelijkheid in het gebruik van materiaal. Hij wijst
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de schijn van deugdelijkheid af. Hij eist een niet-mechanisch bewerkingsproces. Hij
eist tenslotte besef ‘van de idee bij het wel belichamen, bij het wel verbeelden der
afgeronde gedachte’. Deze passage kan worden gelezen als de eis dat naar juiste
grondslagen dient te worden gewerkt.
Veth ziet in de medewerkers van The Dial, het door Shannon en Ricketts uitgegeven
tijdschrift dat geleid heeft tot de beginselverklaring ‘Over boek-kunst’, pioniers die
zich inzetten voor de hierboven geformuleerde beginselen. Ze hebben hun tijdschrift
zelf geschreven en er illustraties en houtsneden voor gemaakt. Alleen het drukken
hebben zij nog overgelaten. Het zijn mensen die de strijd tegen het industrialisme
hebben ingezet, hoe hopeloos die strijd dan ook schijnen mag:
‘Zij beginnen met het allermoeielijkste en allerbelangrijkste: het karakter der
verluchting, - met het vaste voornemen in de noodige konsequenties der uitmonstering
verder te gaan.’
‘Alles wordt door kunstenaars gedaan: geschreven, geteekend, de houtblokken
gesneden; later zelfs zullen zij het boek drukken.’
‘Naar het zoo lang miskende grondbegrip van het boek-uitdossen, is door hen met
fierheid en kracht, tegen groote moeielijkheden op, principiëel ongerept werk
geleverd.’
Deze uitspraken van Veth en zijn kritiek op het traditionele boek wijzen erop dat
in 1892 het zwaartepunt van de boekverzorging niet valt op de typografie: die moet
alleen kernachtig, karaktervol zijn. Het zwaartepunt valt op de uitdossing, het
uitgangspunt van de boekverzorging, waarmee de waardigheid van het boek zozeer
wordt bepaald. De verluchting wordt het allerbelangrijkste geacht omdat die in de
hiërarchie van kunsten en toegepaste kunsten (waarvan Crane schilderkunst en
beeldhouwkunst als top beschouwt) het hoogste niveau benadert. De verluchting is
daarom te plaatsen boven de andere vormen van toegepaste kunst in het boek.
‘Over boek-kunst’ bevestigt in de eerste plaats dat Cranes overtuigingen in de
wereld van het Nederlandse boek al vér voor de uitgave van Kunst en samenleving
hun rol spelen. Maar uit de bespreking blijkt ook dat Veth, zeer veel meer dan Crane,
belang
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hecht aan het gebruik van karaktervol en echt materiaal en dat hij een kloeke
bewerking daarvan eist. Met deze eisen stelt hij zich extreem op tegenover dat wat
hij ziet als de grauwe en krachtloze vormenwereld van zijn eigen tijd. Hij eist
eerlijkheid, gespierd geweld van materiaal en durf van vormen.
Materiaal en bewerking worden binnen de overtuigingen van Veth, zoals die blijken
uit ‘Over boek-kunst’, centraal gesteld. Toch wordt de eis uit Kunst en samenleving,
dat materiaal en bewerking ook inderdaad tot de beschouwer dienen te spreken, hier
nog niet expliciet gesteld. Die overtuiging ten aanzien van boekverzorging komt in
geschrifte naar voren in mei 1893. Veth bespreekt in die maand Erens' jongste boek
dat door Israëls van een band- en omslagtekening is voorzien.
b. Dansen en rhytmen. Op 7 mei 1893 schrijft Veth naar aanleiding van de uitgave
van Dansen en rhytmen door Frans Erens met bandversiering door Israëls in De
Amsterdammer:
‘Het is volkomen oneigenlijk, een hoezeer ook fijn-expressieven pittoresken
krabbel, zoo maar te doen reproduceeren voor een stempelband. Evenzeer als b.v.
ook alle muziek toch noodwendig gezet wordt naar den aard van het instrument
waarop zij wil worden uitgevoerd, - evenzoo is het fondamenteel dat elk teekenaar
in den stijl van het ontworpene, geheel zich richte naar het karakter in aard en
grondstof van zijn werk.
Een in linnen af te drukken stempel nu, is iets dat hard in stugge stof geprent wordt,
en daardoor al vaste kontoeren vraagt, - en het vierkante buitenste van een boek, het
stijve schuttende, het schild dat door de handen gaat, eischt ook vanzelf naar den
aard van zijn bestemming dat kantig gestempelde, dat bouwkunstig principieele, dat
decoratief stevige van lijnenvulling.’ ‘Het smakelijk zich voordoende bandje schijnt
ons waarlijk, - juist nu in den laatsten tijd de artiesten deze dingen weer zooveel beter
gaan begrijpen - een opmerkelijke dwaling van den zooveel vermogenden en
approfondeerenden teekenaar. Wat Israëls bij de prozaschetsen van Erens wilde laten
zien, is bizonder, maar zooals hij het gaf, is het als boekband-decoratie zeker niet op
zijn plaats. En
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dat bij versiering van het deel in een geheel, alles toch door de plaats bepaald wordt,
nietwaar? dat is wat algemeen te constateeren blijft, en waaraan dit geval raakt. In
vroeger dagen toen de plastische kunsten organiesch voortkwamen uit de behoeften
van het leven, en zij te zamen door een algemeen architecturaal begrip geregeerd
bleven, zou het niet denkbaar geweest zijn, dat, zooals men thans zooveel gebeuren
ziet, werkelijke artiesten in versieringswerk de plank zoo misslaan. Dat komt nu
alleen van de zegeningen van het individualisme of de losloopingsleer, - een leer,
die, in een tot spotvorm uitgewassen vrijheidszin, voorbij zag, dat juist de bizondere
gave van het individu, alleen op den breeden grondslag van algemeen ingewortelde
begrippen zonder keus van tuimelen, kunnen uitgroeien tot iets groots.’
Niet alleen blijkt uit deze bespreking de verering van Veth voor materiaal en
bewerking, maar vooral ook blijkt zijn eis dat materiaal, bewerking en zelfs de
bestemming van het gedecoreerde in de verciering dienen te worden uitgedrukt.
De aanvang van deze ontwikkeling in Veths overtuiging is al aan te tonen aan het
eind van 1892, wanneer deze kunstenaar-criticus een aantal korte berichten wijdt
aan de herleving van de moderne houtsnede, waarbij hijzelf ten nauwste betrokken
is.

8. Crane in Veths versie en het ontstaan van de moderne houtsnede
Omdat in de ontwikkeling van de moderne houtsnede de door Dijsselhof, Nieuwenhuis
en Lion Cachet gesneden diploma's voor de Boekhandel een belangrijke rol hebben
gespeeld (en omdat in de geschiedenis daarvan enkele onnauwkeurigheden zijn
geslopen) volgt hier allereerst in het kort een overzicht van het ontstaan van deze
belangrijke documenten.
In de eerste dagen van augustus 1892104 exposeert K. Groesbeek in zijn zaak,
Scheltema & Holkema's Boekhandel, een drietal opzienbarende diploma's die, in
besloten wedstrijd tussen de kunstenaars Dijsselhof, Nieuwenhuis en Lion Cachet
vervaar-

104

De diploma's waren nog maar korte tijd tentoongesteld, toen Veth er op 7 augustus 1892 in
De Amsterdammer een bespreking aan wijdde.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

76
digd, bedoeld zijn als huldeblijk aan de in Rome jubilerende grote Nederlandse
geleerde J.M. Moleschott.105
De expositie van deze diploma's heeft mogelijk ertoe bijgedragen, dat zich in de
voorgeschiedenis van de diploma's voor de Boekhandel (die enkele maanden later,
door dezelfde kunstenaars vervaardigd, werden tentoongesteld) een tweetal fasen
aftekent. De eerste fase is die, waarbij de jury van de Tentoonstelling voor de
Boekhandel onder een groot aantal kunstenaars een besloten prijsvraag uitschrijft
voor het vervaardigen van een diploma. De tweede fase, waarbij alleen Dijsselhof,
Nieuwenhuis en Lion Cachet als mededingers zijn uitgenodigd, zet in wanneer de
eerste prijsvraag geen positief resultaat heeft opgeleverd.
De eerste wedstrijd was op 25 juni 1892 al uitgeschreven. De jury bestond uit Dr.
P.J.H. Cuypers, Prof. A. Allebé en Prof. C.L. Dake.106 Op de lijst van de voor deze
besloten prijsvraag genodigden leest men o.a. de namen van Berlage, Dijsselhof,
Theo en Antoon Molkenboer, Willem Steeling, A.Th. Gips, F.W.M. Poggenbeek en
T. Van der Laars.107
Dijsselhof schrijft al onmiddellijk dat hij niet kan deelnemen.108

105
106

107

108

Ik meld deze feiten wat expliciet omdat L. Gans, Nieuwe Kunst. De Nederlandse bijdrage
tot de Art Nouveau, Utrecht 1966, p. 96 en 109, minder juist geïnformeerd blijkt te zijn.
J.F.M. Sterck, secretaris van het uitvoerend comité, bericht op 25 juni 1892 aan het bestuur
van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels: ‘Een 12 tal kunstenaars
is uitgenoodigd voor de bekroning een artistiek Diploma te ontwerpen. Wij hopen de
ontwerpen daarvoor tentoon te stellen en hebben de HH Dr. P.J.H. Cuypers, Prof. Allebé,
prof. Dake uitgenoodigd zich tot een jury te constitueeren om hen hun inziens beste ontwerp
te bekronen.’ Dit bericht en de in de volgende noten vermelde stukken berusten in het archief
van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels (hier verder aangeduid
als Archief Boekhandel). (69:1).
De namen van de geïnviteerden komen voor in een aantekening van C. Schillemans, lid van
het uitvoerend comité, d.d. 30 juli 1892 (Archief Boekhandel 64:1). Het is niet geheel zeker
of Antoon Molkenboer ook deelnam aan de prijsvraag, maar zijn naam wordt genoemd in
een brief van diens vader W.B.G. Molkenboer aan het comité gedateerd 27 juni 1892 (Archief
Boekhandel 64:3).
Deze brief uit Dalmsholte is gedateerd 27 juni 1892 (Archief Boekhandel 64:4).
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Dat is op die datum niet zo verwonderlijk. Hij is dan, met zijn vrienden Nieuwenhuis
en Lion Cachet, ongetwijfeld nog druk bezig aan het Diploma-Moleschott.
Bij de opening van de Tentoonstelling van de Boekhandel in het Paleis van
Volksvlijt hangen de gereedgekomen ontwerpen voor het Diploma in een van de
tentoonstellingszalen te wachten op de jury.109 Onder die diploma's is in ieder geval
dat van Berlage, door Gans afgebeeld.110 De jury vergadert op 3 augustus 1892 en
komt tot de conclusie dat drie diploma's in aanmerking komen, wanneer daarin
tenminste de nodige wijzigingen zouden kunnen worden aangebracht.111
Het uitvoerend comité van de tentoonstelling maakt hieruit ter vergadering van
25 augustus 1892 op, dat de jury niet tot een definitieve aanwijzing is gekomen,
omdat eigenlijk geen van de stukken aan de eisen kon voldoen. Zij stelt daarom voor
een nieuwe wedstrijd uit te schrijven, ditmaal tussen Dijsselhof, Nieuwenhuis en
Lion Cachet, de makers van de zo kort tevoren geëxposeerde Moleschott-diploma's.112
Het is zeer waarschijnlijk dat het energieke bestuurslid K. Groesbeek, directeur van
Scheltema & Holkema's Boekhandel en van Van Wisselingh & Co, hier zijn invloed
heeft doen gelden.113 De drie jonge kunstenaars worden uitgenodigd tot een nieuwe
wedstrijd.
De kleurige oorkonden voor Prof. Moleschott zullen de opdrachtgevers voor ogen
hebben gezweefd, en zeker is niet gedacht
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‘Ieder, die de ontwerpen gezien heeft (ze hangen op de zaal in het Paleis v. Volksvlijt, boven
den hoofdingang)’, zegt het Nieuwsblad voor den Boekhandel van 23 augustus 1892.
L. Gans, Nieuwe Kunst. De Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau, Utrecht 1966, afbeelding
198.
Het juryrapport berust in het Archief Boekhandel (86) en is ook in zijn geheel gepubliceerd
in het Nieuwsblad voor den Boekhandel van 26 augustus 1892.
Men vergelijke de notulen van het uitvoerend comité d.d. 25 augustus 1892 in het Archief
Boekhandel (86).
De diploma's liggen in de zaak van Groesbeek tentoongesteld. Groesbeek is een van de
bestuursleden van de Vereeniging van de Boekhandel en hij is ook degene, die tenslotte het
werk van de drie jongeren verdedigt op de in de volgende noot te noemen vergadering.
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aan de donkere houtsneden die, op 5 januari 1893, de vriendelijke sfeer van de laatste
bijeenkomst van het uitvoerend comité versomberden en daar zelfs stemmen deden
opgaan de diploma's maar niet te gebruiken.114
De herinneringen van Jan Veth, dat Groesbeek de drie kunstenaars een
steendrukpers bezorgde, en dat ná dat lithograferen Dijsselhof de eerste was die op
de gedachte van houtsnijden kwam, doet vermoeden dat oorspronkelijk gedacht is
aan diploma's in steendruk.115 Nieuwenhuis schijnt dit oorspronkelijke plan nog het
langst te hebben aangehouden. Op 27 november 1892 nog vermeldt Veth in zijn
rubriek in De Amsterdammer, in een waarderend woord over diegenen, die bezig
waren de houtsnede een nieuwe herleving te bezorgen, alleen nog maar Dijsselhof
en Lion Cachet. In de eerste dagen van 1893 ligt bovendien naast de drie diploma's
in houtsnede door Dijsselhof, Lion Cachet en Nieuwenhuis, nog een vierde diploma,
in steendruk door Nieuwenhuis, geëxposeerd.116
Het besluit van Dijsselhof om tot het snijden in hout over te gaan, valt wel láter
dan de dag van de opdracht: 25 augustus 1892. De beslissing is waarschijnlijk kort
voor 25 september genomen, wanneer Veth in zijn rubriek in De Amsterdammer
meldt, dat Dijsselhof kopstukken tekent voor de Nederlandse bewerking van Cranes
boek, ‘die hij, naar den eigenlijken aard, zelf in hout zal snijden’. Derkinderen zelfs
weet op dat moment nog niet dat Dijsselhof en Veth zullen gaan samenwerken.117
Het is niet waarschijnlijk dat het Veth is geweest die Dijsselhof op de gedachte
van houtsnede gebracht heeft. Veth zelf vertelt -
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In het notulenboek van het comité liggen losse kladden over de laatste vergadering, waaruit
blijkt dat de vreugde over het nieuwe dat geschapen is, maar zeer gering is (Archief
Boekhandel 86:1).
J. Veth, ‘De houtsneden van Dijsselhof’, in: Jaarboekje voor grafische kunst 1921-1924,
Rotterdam 1925, p. 9-17. Op p. 10 de herinnering aan Groesboeks steendrukpers.
Men zie de bespreking in het Nieuwsblad voor den Boekhandel van 30 december 1892.
Derkinderen schrijft zijn waardering over de samenwerking met Dijsselhof pas op 3 oktober
1892 aan Veth. Deze brief berust in het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie te
's-Gravenhage.
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in 1924 - dat Dijsselhofs geest van onderzoek naar alle mogelijk technieken hem
bracht tot het snijden in hout, dat door de moderne grafici te zeer verwaarloosd was:
‘Hij wilde in de eerste plaats nagaan, hoe er gewerkt was door de middeneeuwsche
houtsnijders en de Japanners, en kwam al dadelijk tot het inzicht, dat zij zóó in de
plank gesneden hadden, in langshout dus, en niet in het kopshout van de latere
houtgraveurs, die toch in den grond eer het effect van kopergravure najoegen.’
Uit deze aantekening blijkt wel dat Dijsselhof zelf experimenteerde en dat Veth
ten hoogste de stoot kan hebben gegeven die leidde tot de renaissance van de
houtsnede in Nederland.118
In het hierboven geciteerde bericht van 25 september 1892 komt Veth naar voren
met een aanwijzing hoe de houtsnede dient te worden uitgevoerd. De kunstenaar
diende het werk persoonlijk te doen en dan nog ‘naar den eigenlijken aard’. Deze
benadering van de houtsnede garandeert namelijk dat het persoonlijke karakter van
de kunstenaar uit zijn eigen handwerk spreken zal. ‘Naar den eigenlijken aard’ houdt
in, dat de houtsnede niet als een nagebootste tekening zal worden geboren, maar als
het produkt van een eerlijke ontmoeting tussen mes en hout. Veths afkeer van
krachteloze, grauwige schaduwing en onbepaaldheid van lijn in de houtgravure maakt
de eerste houtsneden van Dijsselhof, Lion Cachet en Nieuwenhuis tot het tegendeel
daarvan: kloeke, onbehouwen en allerminst gelikte vormen.
In de loop van november-december 1892 komen de beginselen ook in twee andere
besprekingen van de houtsneden naar voren.119 Cachets Meerbodekalender, de eerste
moderne houtsnede
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J. Veth, ‘De houtsneden van Dijsselhof’, in: Jaarboekje voor grafische kunst 1921-1924,
Rotterdam 1925, p. 9.
J. Veth in De Amsterdammer van 27 november 1892. Hier zij nog even aangetekend, dat
Veths bespreking in De Amsterdammer van 11 december 1892 (hij bespreekt daar de
Meerbodekalender en een nimmer verschenen uitgave van Kloos' Gedichten, beide in
houtsnee), niet impliceert, dat in december 1892 het inzicht groeiende is, dat typografie,
althans de boekletter, van evenveel belang is als de versiering. Uit de bespreking blijkt
immers, dat de tekst bij de versiering in hout zal worden gesneden om daarmee de
mogelijkheid te scheppen de houtsnee op de Japanse manier af te drukken met een dunne
inkt en niet (zoals bij de Meerbodekalender nog het geval was) in de vette drukinkt. Hier
past de typografie zich in technisch opzicht aan bij de versieringen.
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die verschijnt, noemt Veth: ‘reeds een schitterend bewijs [...] van een zeldzaam
zuiveren zin voor het zoo altoos en altoos miskende karakter van de echte houtsnee’.
Hij ziet hoe Dijsselhof en Cachet ‘met tegelijkertijd intelligent bewustzijn en naïeve
kracht’ koers zetten naar ‘een frissche, van commercieele saaiheid vrije kunst van
boek-decoratie’. Twee weken later schrijft hij weer naar aanleiding van deze kalender
over ‘Het karakter van houtsneê, dat hierin met zooveel talent wordt gezocht’.
Veth stelt zich duidelijk op tegenover de houtgravure omdat in de hantering dáárvan
de onverzwakte lijn was verdwenen en omdat de graveur tracht het karakter van een
tekening na te streven, zonder dat in die tekening aan het medium was gedacht,
waarin het werk diende uitgevoerd. De slaafse arbeid van de graveur vernietigde de
eigen aard van het werk van de tekenende kunstenaar en deed het karakter van de
houtsnede geweld aan. Veth herhaalt deze beginselen enkele maanden na de
verschijning van Kunst en samenleving:
‘Wie in onzen tijd tegen de half-mechanische en verslapte opvatting in, zich aan
het houtsnijden, naar ik zal maar zeggen de klassieke wijze neerzet, hij begint met
op te merken, hoe met al dat subtilizeeren van de gravure, het gebruik van de
onverzwakte lijn totaal veronachtzaamd is, en met meer geloof dan de mechanische
graveurs aan het werk tijgend, zal zijn eerste werk in forsch effekt van zwart-en-wit,
vooral door breedgekorven omtrekken naar stevigheid van karakter streven. Zoo was
het met de eerste ornamentale houtsneden van Dijsselhof.’120

9. Veth blijkt beïnvloed door het materieel rationalisme. Herkomst en theorie
daarvan volgens W. Kromhout Czn.
In de vorige paragrafen is aan de hand van Veths besprekingen van boekdecoratie
en zijn oordeel over de eerste moderne hout-
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J. Veth, ‘Nieuwe boek-kunst’, in: De Amsterdammer van 17 juni 1894.
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sneden, aangetoond, dat de schijnbaar onbeduidende variant, die is vastgesteld tussen
Kunst en samenleving en The claims of decorative art, wel degelijk is veroorzaakt
door een in Nederland blijkbaar bestaande afwijking in inzichten. Veth heeft een
uitgesproken verering voor materiaal en juiste bewerking. Hij formuleert dat materiaal
en bewerking tot de beschouwer dienen te spreken. Waar komen deze overtuigingen
vandaan?
De overtuigingen, die leiden tot de deviatie van Veth ten opzichte van Crane, zijn
ingegeven door ideeën die aan het einde van 1892 worden aangehangen binnen het
Genootschap Architectura et Amicitia. Een vooralsnog kleine kring jongere
Nederlandse architecten koestert daar nieuwe idealen die zij tracht uit te dragen
binnen het grotendeels nog traditionele Genootschap. De verbinding tussen deze
groep en Veth is waarschijnlijk gelegd door Dijsselhof. Dijsselhof is immers niet
alleen bevriend met Lambert Zijl en Mendes da Costa (beiden lid van het
Genootschap) maar hij onderhoudt ook contacten met W. Kromhout Czn., bestuurslid
en actief verdediger van een rationalistische stroming die is overgekomen uit Frankrijk
en die daar op zijn beurt teruggaat op overtuigingen van de grote architect
Viollet-le-Duc.121 Dit rationalisme, door de Nederlandse architecten op hun beurt
voor Nederlandse inzichten pasklaar gemaakt, vormt de bron waaruit Veth zijn van
Crane afwijkende theorieën put.
Geheel naar de lijn die tot dusver gevolgd is, gaat Kromhout (in de lezing die hij
in september 1892 aan de nieuwe overtuigingen wijdt)122 voorbij aan Viollet-le-Ducs
stokpaardje van mathematische verhoudingen en proportieleer. Kromhout gaat, juist
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De contacten tussen Dijsselhof en Kromhout treden begin 1893 duidelijk aan het licht. Op
de vergadering van 1 maart 1893 houdt Kromhout een voordracht aan de hand van tekeningen
van o.a. Dijsselhof (Zie hiervoor Architectura van 4 maart 1893, p. 37-38). Het omslag van
Kunst en samenleving wordt enige tijd later door Kromhout afzonderlijk van de rest van het
boek en met veel nadruk geprezen in Architectura van 2 december 1893 (p. 207). De contacten
met Architectura et Amicitia stammen overigens al uit begin 1891, toen Dijsselhof onder de
vleugels van dit genootschap verrassend debuteerde op een expositie georganiseerd van 1
tot 17 (aanvankelijk 15) februari 1891.
W. Kromhout Czn., ‘Het rationalisme in Frankrijk. Voordracht gehouden in de vergadering
van 21 Sept. '92’, in: Architectura vanaf 7 januari 1893, p. 2-3, 5-6, 10-11, 18-20, 25-27.
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zoals Veth naar zijn voorbeeld zal doen, uit van het materiaal als constructiebasis.
De jonge architect is van oordeel dat stijl steeds moet zijn ‘de afspiegeling van
een tijdgeest en het innerlijke leven der menschen op de Bouwkunst, de vormenspraak
in overeenstemming met den aard en het karakter der beschaving uit zoo'n periode’.123
Hieruit leidt hij af, dat de vormentaal van de eigen beschaving niet kan worden
gezocht in die van vorige generaties. Zelfs wanneer er twee generaties zouden bestaan,
wier karakter in hoge mate overeen zou komen, dan nóg zou de vormgeving van die
generaties verschillend moeten zijn, waar zij met verschillende materialen zouden
werken.
Met voorgaande generaties kan alleen dáár overeenkomst in vormgeving bestaan,
waar de vormen die aan het materiaal worden gegeven, gedicteerd zijn door het
materiaal en de juiste toepassing daarvan. Op een door oordeelkundig gebruik van
materiaal gevormde basis van vormgeving dient de architect, voelend de gedachten
en stromingen van zijn tijd, zijn persoonlijk stempel te drukken.
‘Niet langer is het de vraag,’ zegt Kromhout resumerend ‘moderne vraagstukken
pasklaar te maken naar het antieke kleed, zooals dit eeuwen lang geschiedde, doch
het juiste kleed te zoeken, geschikt voor de moderne gegevens. Niet de vorm kan
langer uitgangspunt zijn, maar de stof, de nieuwe elementen waarover wij beschikken,
moeten de gegevens zijn, waarnaar de vorm zich plooien moet en waarvan zij het
gevolg moet zijn.’124
Deze logische, rationele benadering, vormt de stormram waarmee de Franse
rationalisten, voortzetters van de idealen van Viollet-le-Duc, het academisme belagen.
Blijkbaar in verdediging tegen een mogelijk verwijt dat de architect door de
aanvaarding van de rationalistische grondslag niet meer zou zijn dan
constructeur/ingenieur, voert Kromhout aan,
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Kromhout, o.c., p. 6.
Kromhout, o.c., p. 10-11.
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dat de architect de rationalistische benadering dient te hanteren als basis waarop hij
zijn eigen, door de tijd geïnspireerde kunstwerk schept.125 Zijn overtuiging dat de
architect-kunstenaar resoneert wat zijn tijd beweegt, herinnert aan Veths brochure
over Derkinderens wandschildering, waaruit dan ook een citaat in Kromhouts
voordracht is opgenomen.126
De overtuigingen van de rationalistische richting zoals die door Kromhout zijn
weergegeven, kan men ook in praktische toepassing uitgesproken vinden. In het
voorjaar van 1893 levert Kromhout kritiek op een bouwwerk van Van Gendt, dat is
verrezen op de hoek van Binnen-Amstel en Muntplein.127 De bezwaren van Kromhout
richten zich tegen het gebruik van zink en hout met de schijn van steen:
‘Waàrom de aard van dit materiaal niet daarin uitgedrukt, waàrom eene nabootsing
te geven van natuurlijke steen, niet alleen in den vorm, maar ook in de kleur?’
‘Eveneens maakt de kroonlijst, blijkbaar van hout, vormen na van steen. [...]
waarom geen hout gemaakt ook in zijne vormen?’
Kromhout merkt op dat in de bouwkunst van de zogenaamde onbeschaafde landen
en volkeren: ‘den diepsten zin [te] vinden [is], voor natuurvereering, voor een bijna
angstvallige trouwhartigheid in het weergeven der materiaal eischen, wat ook
natuurvereering is.’

10. Kentering in de eenzijdigheid van het materieel rationalisme blijkens
een discussie tussen Veth en Derkinderen
De rationalistische beginselen die binnen de kringen van Architectura opgeld doen,
hebben, zoals in de voorgaande paragrafen is aangegeven, ook Jan Veth beïnvloed
in zijn beoordeling van houtsnede en boekverzorging. Die invloed is zelfs zover
gegaan dat hij bewust veranderingen heeft doorgevoerd in de tekst van The claims
of decorative art. In het vervolg van deze studie zal
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Kromhout, o.c., p. 6: ‘Maar daarom ook moet een Bouwmeester vóór alles, artist zijn, dat
is: gevoelsmensch’.
Kromhout, o.c., p. 10.
W. Kr[omhout], ‘Op het Sophia-plein te Amsterdam’, in: Architectura, 1 april 1893, p. 58-59.
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blijken dat Architectura et Amicitia de bron is van waaruit nieuwe impulsen voor de
ontwikkeling der Nieuwe Kunst zullen blijven voortkomen. De belangrijke bijdragen
die figuren als Lauweriks en De Bazel daartoe hebben geleverd zullen eveneens ter
sprake komen.
Veths bekering tot de rationalistische overtuigingen impliceert intussen niet dat
ook zijn vrienden allen zonder meer tot zijn standpunt zijn overgehaald. Het
vooropstellen van het materiaal en vooral het laten bepalen van de vormgeving door
de eisen van het materiaal is in ieder geval iets waartegen Derkinderen zich krachtig
verzet. Het is in 1894 dat Derkinderen zelfs met iets van ontsteltenis waarneemt in
welke richting Veth zich heeft bewogen sinds de aanvang van 1892. Een blijkbaar
geëmotioneerd gesprek wordt gevolgd door een korte briefwisseling. Derkinderen
begint te schrijven:
‘Ons meenings-verschil over idée en materie accentueerde je door de bewering
dat het principe der groote lijnen van Giotto te zoeken was in de techniek der
fresco-schildering. Tegen deze bewering verzette ik me, maar ik moet je zeggen dat
ik me evenzeer verzet heb tegen de kern van sommige beschouwingen van Fons
[Diepenbrock] (ook in zijn “Schemeringen”) waarin ik alléén de “idée” erkend zie
bij miskenning der materie.
Jij meent dat de lijnen van Giotto gevonden zijn, voorgeschreven zijn door de
techniek ik versta dit niet, want techniek is niets op zichzelf.
Voor mij zijn de lijnen van Giotto getrokken door zijn idée geleid door de techniek.
ai - dit is niet te beredeneeren.
Voor eenige jaren toen we er over dachten om samen over Thijm te schrijven, toen
schreef ik je eens, dat ik Thijm nog altijd waardeerde en van hem hield, maar dat we
verder waren dan hij en zuiverder kenden de essence van het geestelijk sijsteem dat
hij meende te verdedigen. Ik vind dit nog. Vooral vind ik dat Viollet-le-Duc
gecomplementeerd moet worden, verhoogd en vergeeste-
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lijkt. De huidige beweging van sommige [-jonge] architecten-bureau-teekenaars naar
het “rationalisme” is waarlijk te onnoozel.’128
Korte tijd later herhaalt Derkinderen:
‘Ik heb over onze gesprekken nog veel gedacht. - Ik onderschrijf de stelling:
materiaal geleider der idée. - Maar voor mij ligt de consequentie dezer stelling dat
de idée de eerste, het materiaal de tweede is [...] Viollet-le-Duc was een materiaal
vereerder. Zie nu zijn eigen werk. Puvis de Chavannes is een materiaal miskenner
(zie Lyon.-Museum).’129
Veth blijkt zijn inzichten wel te willen aanpassen aan die van Derkinderen. In april
1894 schrijft hij in een bespreking van diens Utrechtse gebrandschilderde raam:
‘Het blijft van een kortzichtig rationalisme den stijl van een kunstkonceptie strikt
uit den aard van het materiaal verklaard te willen zien, maar ik deed het hiervóór
reeds uitkomen dat het materiaal als de geleider van dien stijl moet worden
beschouwd. De stijl zelve, het door den geest beheerschte, woont in den mensch
alleen, en het beste zou deze kwestie misschien voorloopig geformuleerd zijn met
te zeggen, dat de stijl in een architekturaal kunstwerk geschapen wordt door de idee,
geleid door den aard der techniek.
En omdat die techniek zelve, bij het belichamen der idee de geleider is, moet men
het zoo verkeerd achten wanneer ontwerper en uitvoerder worden gescheiden of
elkaar vreemd blijven.’130
De tegemoetkoming van Veth aan Derkinderens standpunt is waarschijnlijk ook
te verklaren door de ervaring die Veth zelf heeft gehad met het werk aan Kunst en
samenleving. De aanvankelijk grove snede in het hout was daar bij de toename van
vaar-
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Deze brief, door Veth(?) gedateerd maart 1894, berust in het Delprat-Veth-archief.
Ook deze brief, door Veth gedateerd 15 april '94, berust in het Delprat-Veth-archief.
J. Veth, ‘Een gekleurd glasraam in het nieuwe Utrechtsche Universiteitsgebouw, geschilderd
door A.J. Derkinderen’, in: De Gids, mei 1894, p. 307-316. Het artikel draagt de datering
‘Eind April '94’. Het citaat komt voor op p. 312.
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digheid bij Dijsselhof verfijnd, totdat het resultaat van het werk een sierlijk kantwerk
geworden was, dat zich duidelijk onderscheidde van het beginwerk:
‘Zoo was het met de eerste ornamentale houtsneden van Dijsselhof, maar in zijn
vignetten voor Kunst en Samenleving is, van die primitieve houtbehandeling uit, de
beschaving al merkbaar. - want terwijl daarin de vroegste proeven bij zekere stoerheid
toch niet vrij bleven van iets plomps en zich nog weinig verhouden met den letterdruk,
geeft hij in datzelfde boek al zoo veel heel veel volkomener vignetten, die bij meer
gratie en fijnheid, aan karakter evenwel het tegendeel van iets blijken in te boeten.’131

11. Afscheid van de eerste fase van de Nieuwe Kunst. Gemeenschapskunst
verandert van karakter
In het voorgaande onderdeel van deze studie is de discussie besproken, die tussen
Derkinderen en Veth ontbrandt over de materiële grondslag van hun werk.
Derkinderen weigert daarbij aan te nemen dat het materiaal zijn lijnen zou moeten
dicteren. Hij stelt het materiaal ondergeschikt aan de geest, de idée. Daarbij geeft hij
te kennen dat hij ook Diepenbrock niet in alles wil volgen, zelfs niet waar het om
‘Schemeringen’ gaat. Hij wenst ergens in het midden van de twee overtuigingen te
blijven. Men kan zich afvragen of deze uitspraak tegen de opvattingen van
Diepenbrock nu werkelijk ernstig gemeend is door Derkinderen, of dat ze meer
ingegeven is door de gedachte dat hij zich tegenover Veth in de discussie
onafhankelijk wil opstellen. ‘Schemeringen’ blijkt immers - hierop kom ik nader
terug - een inspiratiebron te zijn van de Tweede Bossche wand door Derkinderen.
In ‘Schemeringen’, verschenen in augustus 1893, geeft Diepenbrock aan wat het
onderscheid is tussen Gemeenschapskunst en Symbolisme:
‘Er is een lang niet genoeg erkend verschil in essentie tusschen de kunst, die men
wel eens gemeenschapskunst heeft genoemd, en de symbolistische schilderkunst.
Tusschen beiden bestaat
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slechts negatief de overeenkomst, dat er de mensch niet, naar de woorden van Bacon,
onmiddelbaar bij de natuur is gevoegd, of positief, dat tusschen object en subject,
tusschen de natuur en den mensch bij de vertegenwoordigers van beide richtingen
werkzaam is een verbindingselement.
Dat is de reflectie die de herinnering der primitieve aandoening vervormt. Maar
van lijnrecht tegengestelden aard is de oorsprong en de natuur der beide reflecties,
daar deze is individualistisch, gene monumentaal-politisch, deze van de natuur der
lyriek: subjectief-solitair, gene van de natuur van het epos: objectief-communaal.
Het symbolisme is een uiterste in de kunst der lyrische zelf-exaltatie, analoog aan
het anarchistisch beginsel in het maatschappelijke rijk en aan het “dillettantisme” in
het rijk der ideeën. Het Middeleeuwsche gemeenschapsleven, het religieuze en het
maatschappelijke, waarin het Geloof, dit is de harmonie-uit-zelfverloochening
tusschen Daad en Gedachte, Gevoel en Rede, het leven in zijn geheel in zijne kleinste
deelen overstralend verheerlijkte, - daarvan leefde een verre conscientie, een
“herinnering” in Platonischen zin, in de ziel van Alberdingk Thijm, en maakte hem
rijk met een Liefde-uit-Weten. Zulke verlangens, versterkt door impulsies van
Wagner's werken en meeningen, zijn conceptie van een volk als een menschheid
door gemeenschap van geestelijke verlangens gegroeid tot een éénheid, als
voorwaarde, als ontvangster van het kunstwerk, - dit is de oorsprong van het werk,
dat de kunstenaar zelf aanduidde met den naam “gemeenschapskunst”.’132
Diepenbrocks opstel richt zich, naar men uit een brief aan Derkinderen kan afleiden,
‘tegen het Individualisme, om het eens heel plat en grof uit te drukken’:
‘Nu kan ik in de symbolieke schilderkunst niets anders zien dan het meest
geoutreerde individualisme, dat in den waan bevangen is van algemeene
metaphysische dingen uit te drukken, dus het tegenovergestelde van individueele
dingen, en tot dezen waan is
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A. Diepenbrock, ‘Schemeringen’, in: De Nieuwe Gids 1893, p. 419-464. Het opstel is
opgenomen in Verzamelde geschriften van Alphons Diepenbrock. Bijeengebracht en toegelicht
door Eduard Reeser in samenwerking met Thea Diepenbrock, Utrecht-Brussel 1950, p. 55-66.
Deze laatste bron (p. 62-63) is hier geciteerd. De bij de tekst behorende voetnoten zijn hier
niet overgenomen.
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gekomen door het element der reflexie, en door het werken met anti-naturalistische
motieven. Maar wat anti-naturalistisch is, is nog niet supra-naturalistisch, noch minder
metaphysisch en naderend tot het Absolute. Dit misverstand heb ik gemerkt dat door
mijn stuk over Le Latin Mystique in de hand is gewerkt.’133
De verschuiving van de inzichten van Diepenbrock laat zich in de jaren 1892-1893
peilen aan de hand van diens artikelen in De Nieuwe Gids. De aanvankelijke
overtuigingen, neergelegd in de reeks opstellen ‘Melodie en gedachte’ zijn samengevat
in het eerste hoofdstuk van deze studie.134 Daar is het nog de ‘zichzelf beluisterende
emotie’ die centraal is gesteld in het scheppend werk van de kunstenaar. Maar terwijl
Diepenbrock bezig is met het schrijven van deze opstellen wordt De Gourmonts
bloemlezing Le Latin mystique aangekondigd.135
Deze bloemlezing van vroeg-christelijke Latijnse gedichten boeit Diepenbrock al
voor de verschijning daarvan in die mate, dat hij er een opstel over voorbereidt dat
in De Nieuwe Gids zal gaan verschijnen.136 Wanneer hij het boek dan eindelijk ont-
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Brief van 19 augustus 1893. Zie: Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten bijeengebracht
en toegelicht door Eduard Reeser, Den Haag 1962, deel I, p. 501.
Zie II.A.3.
Le Latin mystique. Les poètes de l'antiphonaire et la symbolique au Moyen Age. Par Rémy
de Gourmont. Préface de J.K. Huysmans, Miniature de Filiger. Paris, Edition du ‘Mercure
de France’, 1892. Willem Kloos maakt Diepenbrock op de uitgave attent op 28 maart 1892
(Diepenbrock, Brieven I, p. 347). Diepenbrock tekent binnen enkele dagen in voor zichzelf
en Derkinderen (Diepenbrock, Brieven I, p. 350). Het feit van inschrijving blijkt uit de
Mercure de France van mei 1892, waarin ook Arij Prins als intekenaar is vermeld. In juni
1892 wordt het bericht in de Mercure de France herhaald. Nu blijkt ook Willem Witsen zich
(voor twee exemplaren) te hebben opgegeven. In oktober 1892 blijkt ook Roland Holst nog
te zijn toegevoegd aan de reeks namen. De laatste ontvangt het boek op 28 oktober 1892
getuige Bettina Polak, Het Fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst, 's-Gravenhage
1955, p. 245.
Diepenbrocks belangstelling voor Le Latin mystique spiegelt zich af in zijn correspondentie.
Men zie hiervoor Diepenbrock, Brieven I, p. 380, 393-395 passim. Dat Diepenbrock bezig
is aan de voorbereiding van een opstel over Le Latin mystique blijkt op p. 380.
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vangt,137 blijkt evenwel dat niet de tekst zelf, maar vooral de inleiding van Huysmans
(over wie hij in ‘Melodie en gedachte’ had getuigd: ‘Maar wie dezen tijd zoo innig
veracht als Huysmans, hem is de muziek dezer eeuw niet gedaagd in haar heerlijkheid
- zoals zij Derkinderen is verschenen’)138 hem grijpt. Wanneer het opstel ‘Le Latin
mystique’ in De Nieuwe Gids zal verschijnen,139 zegt Diepenbrock er zelf van: ‘Het
handelt eigelijk meer over Huysmans dan over le Latin Mystique.’140 De lezer moet
hem gelijk geven. Alleen enkele regels in Diepenbrocks beschouwing, die op 6 januari
1893 het licht ziet, zijn aan De Gourmont en diens bloemlezing gewijd.
Met instemming sluit Diepenbrock zich aan bij Huysmans die zijn bittere hoon
uitgiet over ‘de verachtelijke bende der mode-jongleurs-met-religieuse motieven’;
‘zij zullen voorzeker niet maken het mystische boek, “het witte boek”, maar hun is
met de waarlijk-mystieken van nu niets gemeen, en zij zijn nog niet goed genoeg om
veracht te worden’.
Diepenbrock herhaalt in beginsel wat hij in ‘Melodie en gedachte’ aan principes
heeft geformuleerd. Maar nu voegt hij daar een element aan toe:
‘Want dat de Wijsheid een gave is en een genade, de Schoonheid de beeldwording
der Wijsheid, en beider moeder de Liefde, “die rust boven alles in het eene hoogste,
waaruit alle goed vloeyt en voortkomt”.’141
Deze toevoeging geeft een verwijding in de dimensie te zien van de ‘zichzelf
beluisterende emotie’ naar ‘de onmiddellijke aandoening van het eeuwige, niet
gewordene’, van de diepste emotie naar de diepste geestelijke bron.
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Namelijk op 27 oktober 1892 blijkens Diepenbrock, Brieven I, p. 398.
Diepenbrock, Verzamelde geschriften, p. 35-36.
A. Diepenbrock, ‘Remy de Gourmont: Le Latin mystique’, in: De Nieuwe Gids 1892-1893,
p. 263-274. In de Verzamelde geschriften opgenomen op p. 46-54. Voor de datum van
verschijnen zie Diepenbrock, Brieven I, p. 572.
Diepenbrock, Brieven I, p. 409. De eerste reacties van Diepenbrock, ook al over Huysmans
ibid. p. 398 en p. 400.
Diepenbrock, Verzamelde geschriften, p. 48 en 46. Het citaat binnen het citaat is van Thomas
a Kempis.
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Deze verschuiving is door de tijdgenoot blijkbaar niet verstaan. Diepenbrock ziet
zich genoodzaakt zijn standpunt te verklaren in zijn artikel ‘Schemeringen’ waarmee
hij zowel ‘Melodie en gedachte’ als ‘Le Latin mystique’ heeft willen afronden.142
Met zijn artikel ‘Schemeringen’ markeert Diepenbrock een wending van het
individuele naar het algemene, vanaf het lyrische en persoonlijke naar het epische,
aan de gemeenschap ondergeschikte, vanaf de pathos naar de ritus.
Deze overgang manifesteert zich in concreto wellicht het duidelijkst in het verschil
tussen Derkinderens Eerste Bossche wand en de heldere, droge vormen van de Tweede
wand, die is gegroeid onder de invloed van Diepenbrocks nieuw gewonnen inzichten.
Op 1 februari 1894 schrijft Derkinderen immers aan de componist, terwijl hij met
deze wand bezig is:
‘“Nog eenmaal moge...” enz. Dit is eigenlijk het thema van het Bossche werk en
de essence van het verlangen van eenige weinige artisten.’143
Diepenbrock zelf herschept in deze tijd zijn Missa:
‘Het is een noodwendige revolutie van het dillettantisch-artistieke naar het
simpel-architectonische. Eén ding heb ik van Cuypers geleerd dat een groote indruk
als jongen op mij maakte, dat hij zei dat de Gothiek dit voor had boven andere
“bouwstijlen”, dat ieder detail constructieve en tevens decoratieve waarde had. Dit
heeft langzamerhand mij ook de muziek leeren begrijpen en jij
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Het opstel ‘Melodie en gedachte’ is in drie gedeelten verschenen. De paragrafen I-III komen
voor in het decembernummer 1891 van De Nieuwe Gids. Paragrafen IV-VI komen voor in
De Nieuwe Gids van februari 1892. Paragrafen VII-VIII zijn in het augustusnummer
opgenomen. Onder het opstel in het augustusnummer 1892 kan men lezen: ‘wordt vervolgd’.
Op 22 december van dat jaar schrijft Diepenbrock aan H.J. Boeken: ‘Als ik in Jan. een beetje
frisch ben, schrijf ik het vervolg van L. Myst. en van het andere.’ Op 5 augustus 1893 schrijft
hij aan A. de Graaf: het ‘is à double usage, dat wil zeggen: kan meteen ook dienen als Epiloog
en Slot van Melodie en Gedachte.’ In diezelfde brief ook nog: ‘Dit is eigelijk de afsluiting
van wat ik verleden jaar September bedoelde naar aanleiding van Le Latin Mystique te
schrijven.’ (Diepenbrock, Brieven I, p. 416 en p. 498). ‘Schemeringen’ is in De Nieuwe Gids
dan ook voorzien van de aantekening: ‘slot van Melodie en Gedachte.’
Diepenbrock, Brieven II, p. 126.
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bent de eenige die begrijpt, wat ik bedoel met het overmaken van mijn Mis onder
dit gezichtspunt.’144
Wanneer Derkinderens Tweede Bossche wand voltooid is, blijkt dat deze overgang
van de pathos van het individuele naar de ritus van de gemeenschap niet door alle
betrokkenen te worden gezien als een werkelijke verrijking van gemeenschapskunst.
Jan Veth realiseert zich, dat het beginsel dat de kunst organisch dient voort te komen
uit de maatschappij, door Derkinderens laatste schepping in gevaar is gebracht:
‘zal het op den duur mogelijk zijn een nieuwe dekoratieve kunst te doen uitgroeien,
welke niet ten volle geworteld is, in de rijke instinkten van het ras en van den tijd?
Is een strikt figuratieve kunst, als welke Derkinderen in konsekwentie ten slotte wil,
niet alléén denkbaar bij een levende traditie van heel een menschengeslacht, en is er
in het persoonlijk-figuratieve niet eenige innerlijke tegenspraak?’145
Diepenbrock werpt zich nu als kampioen voor Derkinderen op. Hij geeft aan dat
Derkinderen zich nu heeft aangesloten bij een veel grotere gemeenschap, bij de stoet
waartoe Viollet-le-Duc, Lassus, Thijm en Cuypers behoren en behoorden.146
Derkinderen zet deze grote traditie met zijn laatste werk voort.
Hoe goed Diepenbrock het werk van Derkinderen ook verdedigt, de Tweede wand
wordt door de buitenstaander als katholiek werk gedoodverfd. Déze vorm van
Gemeenschapskunst heet in het vervolg een katholieke, een Roomse kunst.
Behalve de veroordeling van de symbolistische kunst door Diepenbrock barst, in
1894, ook de felle kritiek los van Pet Tideman tegen de ‘gemeenschapskunst’ - tegen
Veth en Roland Holst.147 Men kan zich afvragen in hoeverre deze aanval het einde
van de inhoudsverbeeldende symboliek in Nederland heeft verhaast. Omstreeks 1895
valt juist daarin een sterke verschraling op te merken. Ook de stem van Jan Veth, de
wakkere verdediger van de eerste fase der Nieuwe Kunst, wordt minder en minder
gehoord.
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Diepenbrock, Brieven II, p. 150.
J. Veth, ‘Derkinderen’, in: De Kroniek, 2 augustus 1896, p. 245-246.
Diepenbrock, Verzamelde geschriften, p. 160.
[P. Tideman], ‘Moderne kinderkamer’, in: De Nieuwe Gids 1893-94, p. 442.
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De Gemeenschapskunst als eerste fase der Nieuwe Kunst is hiermee wel overgegaan
in een beweging die door Diepenbrock even in zijn kern is genoemd, namelijk het
architecturale rationalisme, dat in wezen zoveel te danken heeft aan de grote architect
dr. P.J.H. Cuypers.

Eindnoten:
75 Deze brief, door Veth gedateerd 14 februari 1894, berust in het Delprat-Veth-archief.

D. Architecturaal rationalisme: 1894-95148
1. Rationalisme en Negentig. Cuypers
Mag dan ook omstreeks 1895 de Gemeenschapskunst een eigen, smalle bedding
hebben gezocht, de Nieuwe Kunst zet zijn tocht voort in de zich meer en meer
uitdiepende stroomgeul van het rationalisme. Het is daar eigenlijk eigenaardig mee
gesteld. Het materieel rationalisme ontspringt in de periode 1891-92 in Nederland
als navolging van de school van Viollet-le-Duc.149 Het ontwikkelt zich evenwel in
een klimaat dat bepaald is door Cuypers, die, juist als de jongeren, de wiskundige
modulus van Viollet-le-Duc niet heeft aanvaard. Cuypers geeft de schatplichtigheid
der jongeren impliciet te kennen, wanneer hij in het jaar 1900 zijn leerprogramma
aan de Museumscholen nog eens onder de aandacht van velen van zijn oudleerlingen
brengt.150 De jongere architecten en kunstenaars ontwikkelen het door hen ‘ont-
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De wijze waarop het architecturaal rationalisme doorwerkt in de wereld van het boek, is
allereerst in theorie gedemonstreerd aan de opstellen van Molkenboer (II.D.4) en Kalff
(II.F.1). De praktische doorwerking van deze beginselen is in beknopte vorm gedemonstreerd
in het overzicht in IV.B.2-3.
Een vroeg teken van aansluiting bij het jonge Franse rationalisme treft men in een opstel van
de jonggestorven architect W.C. Bauer: ‘Kunst en hervorming’, in: De Opmerker, vanaf 37
febr. 1892. Deze gerichtheid komt weer aan het licht in het hier al behandelde opstel van W.
Kromhout Czn., ‘Het rationalisme in Frankrijk. Voordracht gehouden in de vergadering van
21 Sept. '92’, in: Architectura vanaf 7 januari 1893, p. 2-3, 5-6, 10-11, 18-20, 25-27.
P.J.H. Cuypers, ‘Algemeene beginselen van den bouwstijl der Middeneeuwen’, in:
Architectura, 25 augustus 1900, p. 266. Onderaan staat: ‘Cursus in de Kunstgeschiedenis
aan de Rijks-Normaalschool voor Teekenonderwijzers en de Rijks-School voor
Kunst-Nijverheid. 1885.’
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dekte’ rationalisme vanuit materiaalverering naar een constructieuitgangspunt. (Deze
tweede fase in ontwikkeling is in deze studie gemakshalve met de term ‘architecturaal
rationalisme’ aangeduid.) De leerlingen van Cuypers zien zich evenwel ook hierin
niet als de leerlingen van de grote bouwmeester. Zelf hebben zij de weg gevonden,
zo stellen zij. En wie Kromhout bezig ziet ijzerconstructies te maken volgens de
wetten die de natuur aanwijst, moet dit beamen. Cuypers zal zeker niet hebben bedacht
plantenstengels en bladeren als vegetatief uitgangspunt voor ijzerconstructies te
gebruiken.151
Wanneer de leerlingen hun constructiefilosofie hebben voltooid, herontdekken zij
de grote Cuypers, de man die alles éérder, natuurlijk anders, maar éérder geleerd
heeft. Cuypers wordt feestelijk ingehaald. Maar niet als de vader. Hij is de gevierde
gelijkgezinde. Architectura huldigt hem uitbundig bij afscheid en jubileum. Cuypers
is niet de grote antipode der Nieuwe Richting, zoals Gans doet vermoeden:
‘De rede die in april 1901 door dr. P.J.H. Cuypers werd gehouden tijdens de
opening van een tentoonstelling, door Architectura et Amicitia in het Amsterdams
Stedelijk Museum georganiseerd, dreigde zijn feestelijk karakter te verliezen, toen
de drieënzeventigjarige nestor der Nederlandse architekten begon te spreken over
“een besmettelijke ziekte”, die “midden in de laatste tiental jaren der 19e eeuw” op
het vasteland was uitgebroken. Een kunstvorm, waarin “de gebogen lijn, het macaroniof
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Zie hiervoor Architectura, 21 oktober 1893, p. 178. De erkenning van de verdienste van
Cuypers treedt aan het licht, nadat het rationalisme in de theorie van Cloquet het meest
expliciet is gefundeerd. Een eerste teken is een redactioneel(?) artikel in Architectura van
28 april 1894. Daarin wordt gezegd: ‘eerst aarzelend, later meer toenaderend, hebben wij
moeten erkennen, dat hij gelijk had, en dat een rijke schat van rationeel denken daar [in de
gotiek] lag opgestapeld.’ Lauweriks tekent in het Cuypersnummer van Architectura (16 mei
1897) aan: ‘En daar hij nu wist dat de middelen hoofdzakelijk aan het beginsel hunne
draagkracht ontleenen, moest hij er licht toe overgaan de proefhoudend gebleken traditiën
der middeneeuwen, mits principieel opgevat, over te nemen desnoods in den vorm waarin
zij tot ons gekomen zijn.’ (p. 8).
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vermicellimotief, de aaneenschakeling van parabool en zweepslag, als enige
getolereerde grondslag voor alle compositie” is.’152
Nog afgezien van het feit dat de feestredenaar het achteraf blijkt te hebben betreurd
dat hij deze woorden niet tot de vergaderde feestvierders kon richten (was hij niet
genoodzaakt juist het deel van zijn toespraak dat betrekking had op de moderne tijd
te laten vervallen omdat zijn gehoor moest staan en hij dat daarom niet te lang op de
proef wilde stellen?),153 meen ik toch dat, zo hij die woorden wél tot zijn aandachtig
gehoor had gericht, hij daarmee alleen maar instemming en goedkeuring zou hebben
geoogst bij de modernen.154 De feestvreugde zou alleen maar zijn verdiept door deze
woorden, waaruit zo duidelijk afkeer bleek van een richting die, met volkomen
verachting voor de eisen van materiaal en constructie, ‘tegennatuurlijk’ werkte, het
materiaal verkrachtend zonder enig begrip daarvoor. Het architecturaal rationalisme,
ruggegraat der Nieuwe Kunst, heeft juist tegen de eeuwwende de gelederen dicht
gesloten in een strijd tegen die vermicellistijl, tegen ‘Van de Velde’, tegen de
woekeringen van Arts and Crafts.155

2. Theorie van het architecturaal rationalisme. Cloquet
De ontwikkeling van het architecturaal rationalisme, binnen de materiaal vererende
kring van Architectura et Amicitia, onttrekt
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L. Gans, Nieuwe Kunst. De Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau, Utrecht 1966, p. 21.
Zie Architectura, 4 mei 1901, p. 137.
Een exponent daarvan vormt het in het jubileumnummer opgenomen hoofdartikel van W.
Kromhout Czn., ‘Vijf verloren jaren?’, in: Architectura, 25 augustus 1900, p. 265-266. Hoe
algemeen verbreid de rationalistische opvattingen op dat moment al waren, blijkt uit een
aantekening ontleend aan De Kroniek van 3 november 1900 (p. 353): ‘De nieuwere begrippen
omtrent toegepaste kunst zijn nu in die mate gemeen goed geworden, dat de couranten zelfs,
als dat zoo pas geeft, u weten te vertellen, bij voorbeeld dat de eischen van materiaal,
constructie en bestemming den vorm moeten bepalen; dat het materiaal en de goed
geproportionneerde bouw op zich zelf reeds een ding tot iets moois kunnen maken; dat
versiering secundair is en behoort voorttespruiten uit of althans gebazeerd te zijn op den
bouw zelf.’
Zie I.B, noot 50.
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zich grotendeels aan de waarneming. Zelfs Architectura vormt een donkere spiegel.
Aan het einde van 1893 heeft dit blad eigenlijk nog een wat behoudende redactie.
Hierdoor blijven tekenen van een doorbraak in nieuwe richting vrij schaars. In 1894
treedt Lauweriks tot de redactie toe. Dan verschijnt in februari 1894 de eerste
aflevering van een bewerking en vertaling van een artikel door de Belgische architect
Cloquet, waarin de moderne opvattingen blijken. Het oorspronkelijke opstel is onder
de titel ‘Essai sur les principes du beau en architecture’ verschenen in Revue de l'Art
chrétien.156 Dat artikel formuleert de filosofie van het rationalisme op diepgaande
wijze. Het feit alleen, dat dit artikel in vertaling is opgenomen in Architectura, hoewel
het in zijn oorspronkelijke vorm al onder de leden had gecirculeerd,157 is een teken
van de principiële betekenis die de vertaler (en blijkbaar ook de redactie) aan het
stuk hebben gehecht. Daarbij komt nog, dat de oorspronkelijke tekst in de vertaling
is bewerkt naar Nederlandse (protestantse) en rationalistische overtuigingen. In de
eerste plaats ontbreekt in de Nederlandse tekst elke toespeling op een katholieke
autoriteit, terwijl in de oorspronkelijke tekst Thomas van Aquino herhaaldelijk wordt
geciteerd. Verder (en dit is veelbetekenend in het licht van het rationalisme) is het
deel, dat betrekking heeft op de harmonie van verhoudingen, ontkracht, vrij zinloos
gemaakt en zelfs gecoupeerd.
Enkele maanden na het verschijnen van dit artikel breekt wéér erkenning van het
rationalisme door. Nú heeft die erkenning de vorm van het weer-vinden van Cuypers.
Die grote voorganger heeft gelijk gekregen: in de kunst der gotiek schuilt het
rationalisme overduidelijk.158
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L. Cloquet, ‘Essai sur les principes du beau en architecture’, in: Revue de l'Art chrétien,
november 1893, p. 470-481.
De Revue wordt door Jos. Th.J. Cuypers geïntroduceerd bij de leden van Architectura et
Amicitia (Architectura 1893, p. 30) en is daarna door de bibliotheek van het Genootschap
besteld bij besluit van de vergadering van 1 maart 1893 (Architectura 1893, p. 37). De
nummers liggen gewoonlijk eerst ter inzage op de leestafel en circuleren daarna in portefeuille
bij de leden die in Amsterdam wonen (Architectura 1894, p. 4).
Architectura, 28 april 1894.
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Na het zomerseizoen doet zich een conflict voor: de oude generatie verzet zich tegen
de wat onstuimige rationalistische opvattingen van H.W. Mol; Lauweriks mengt zich
in de strijd.159 Uit dit conflict blijkt opnieuw het bestaan van het architectonisch
raitionalsme. Nóg helderder tekent het zich in een (in diezelfde periode verschijnend)
artikel: ‘De stijl in de architectuur’, dat bewerkt is naar Viollet-le-Duc, met vermijding
van iedere passage die betrekking heeft op wiskundige harmonie.160
Geen artikel uit de betrokken periode vertolkt evenwel op een diepzinniger wijze
de grondslagen van het architecturaal rationalisme dan de ongesigneerde bijdrage
naar Cloquets opstel: ‘Beginselen van het schoone in de bouwkunst’. Het is daarom
dat op de volgende bladzijden een overzicht van de inhoud daarvan is gegeven.161
‘Beginselen van het schoone in de bouwkunst’ gaat ervan uit, dat in een
architectonisch werk drie hoofdeigenschappen verenigd dienen: soliditeit,
overeenkomst met de bestemming en schoonheid.
Om soliditeit te bereiken moet de architect allereerst constructeur, ingenieur zijn.
Stabiliteit, rationele verhoudingen en zuiverheid der vormen zijn belangrijke
eigenschappen van soliditeit. Dit onderdeel is ook van esthetisch belang omdat de
soliditeit zichtbaar en waar dient te zijn: ‘de architectonische lijnen moeten de
structuur uitdrukken en de middelen door den structuur gebruikt, zichtbaar aantoonen.’
De overeenkomst met de bestemming houdt bruikbaarheid en overeenstemming
met het doel in.
De schoonheid wordt gedragen door harmonie, (1) Een voorwerp dient in harmonie
te zijn met zijn bestemming. (2) De verschillende onderdelen van het voorwerp
dienen met elkaar in harmonie te zijn. (3) Het voorwerp dient met de beschouwer te
har-
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Architectura van 6 oktober 1894 t/m 27 oktober 1894.
‘De stijl in de architectuur’, in: Architectura, vanaf 17 november 1894, p. 195-196, 200, 205.
‘Beginselen van het schoone in de bouwkunst’, in: Architectura, vanaf 24 februari 1894, p.
35-36, 41-43, 48, 51, 58-59.
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moniëren. De twee eerstgenoemde voorwaarden vormen aspecten van het absoluut
schone, voortgekomen uit het rationele vermogen van zijn schepper. De derde
voorwaarde heeft betrekking op de relatie tussen beschouwer en object.
Het genieten van schoonheid is niet alleen het gevolg van een zintuiglijke ervaring,
maar vloeit voort uit een verstandelijke verwerking van ontvangen indrukken. Het
oog neemt de roos waar als kleur en schakering van vormen. De geest leest daarbinnen
het leven, de eenheid, de verhoudingen, de wijze waarop het beantwoordt aan het in
de beschouwer levende ideaalbeeld van het waargenomene. Hoe meer de beschouwer
dit ideaal door zien en denken geperfectioneerd heeft, hoe dichter het door hem
gestelde ideaal van schoonheid zal naderen tot het absolute ideaal van schoonheid:
de platonische idee. Het is daarom dat in de bestudering van kunst en natuur de smaak
voortdurend dient te worden ontwikkeld.
Dit intellectueel esthetische gevoel van schoonheid wordt opgewekt door
voorwerpen die uitdrukking bezitten; waarvan vormen en verhoudingen iets vertolken.
Het schone wordt dáár voortgebracht waar een zeker beginsel, een activiteit langs
bepaalde wetmatige banen ontwikkeld, tot uiting komt. In de natuur vindt men de
werkende levenskracht als beginsel, in de kunst de scheppende intelligentie, en in
de hogere natuuropenbaringen leest men als beginsel de macht van het Opperste
wezen. Bij de architect ontplooit het verstandelijke beginsel zich door de wetten
gesteld door materiaal, constructie en bestemming tot het door hem geschapen werk.
De scheppende intelligentie wordt door de beschouwer min of meer duidelijk
onderkend en als schoonheid ervaren. Om dit inzicht in het intelligente beginsel te
blijven behouden is waarheid in de bouwkunst een eerste vereiste. De uitwendige
vormen dienen het doorschijnend omhulsel te zijn van de structuur, ze dienen geheel
het inwendige samenstel weer te geven, geheel de verstandelijke werking aan te
tonen van de mens, die tot deze conceptie kwam. ‘Het is noodig dat de materialen
der constructie niet verborgen maar eerder duidelijk zichtbaar zijn; dat de lijnen der
structuur niet stelselmatig bedekt zijn
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door decoratie, maar integendeel aangewend zijn als decoratieve deelen; dat het
uitwendige van het gebouw in innerlijke overeenstemming is met het inwendige.’
(p. 43).
De hier gegeven eis van waarheid als grondslag van schoonheid vindt uitdrukking
in de hoofdeigenschappen van de schoonheid: soliditeit en overeenkomst met de
bestemming. Het derde aspect, dat de relatie tussen beschouwer en object aangaat,
vergt expressie van die waarheid der architectuur. De vorm van de constructie alléén
kan lomp, prozaïsch en onoverzichtelijk zijn. De uiterlijke zichtbare constructie kan
de inwendige zelfs gedeeltelijk verbergen. De decoratie dient de soliditeit en
overeenstemming met de bestemming duidelijk te maken aan de beschouwer. Zij
dient de betekenis van het werk te accentueren door een zekere graad van rijkdom
in de versiering van het geheel. Zij kan ook de structuur door rijkdom in onderdelen
beter doen uitkomen. Het ornament dient bij te dragen tot het algemene effect en
moet in harmonie zijn met de aard der constructie. Schilderkunst en beeldhouwkunst
zijn nu ondergeschikt aan de architectuur en dienen mede om die beter te doen
uitkomen. De hoofdlijnen van het gebouwde moeten worden opgehaald en op de
voorgrond gebracht. De verschillende vlakken moeten hun waarde krijgen. Aan het
geheel moet een zuiver karakter worden verleend. De versieringsmotieven
ondersteunen karakter en bestemming van het werk.

3. Rationalistische beginselen in de boektheorie van Kalff en Theo
Molkenboer
In de jaren voor 1895 is Jan Veth eigenlijk de enige die zich, in De Amsterdammer,
uitspreekt over de vorm die het moderne boek zal moeten hebben. Na 1895 wordt
die taak overgenomen door twee jongeren: Kalff en Molkenboer.
Theo Molkenboer komt voort uit de kring der Museumscholen. Hij is een
generatiegenoot van de groep Dijsselhof en sluit zich aan bij de beweging rond
Derkinderen. Hij is blijkbaar bijzonder getroffen door de wijze waarop die kunstenaar,
zijn neef, in de boekband van Alberdingk Thijm (930512), rationalistische
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principes tot uitdrukking heeft gebracht en volgt diens werkwijze in eigen werk
duidelijk na.
Jan Kalff is niet minder dicht verweven met de ontwikkelingen sinds 1892. Hij is
een heel stuk jonger dan de eerste groep boekversierders, maar zijn hechte vriendschap
met André Jolles brengt hem al in de aanvang van 1892 in direct contact met
Derkinderen. Zo schrijft hij al op 11 januari 1892 aan een vriend:
‘Der Kinderen logeert bij Jolles en ik heb em daar 'n paar maal gesproken. Hijzelf
heeft ons, André J. en mij, heel alleen zijn doek laten zien en uitgelegd vóór de
opening der expositie. Je kunt je voorstellen hoe ik genoten heb.
Jan Veth schreef 'n heel knap en hier en daar zeer litterair boekje erover, maar
alles wat daarin gezegd wordt, lei Toon ons uit in 'n paar mooie, kleine woorden en
met 'n enkel gebaar.’162
In 1896 blijken zowel Kalff als Molkenboer uitgesproken architecturaal
rationalistische overtuigingen in hun theorie van de boekband te hebben opgenomen.
Men kan zich afvragen hoe die adaptatie zich kan hebben ontwikkeld: daarmee is de
vraag actueel, wanneer zich voor het eerst architecturaal rationalistische beginselen
in de versiering van de boekband hebben voorgedaan. Het antwoord hierop is, dat
de tendentie om de functie van de boekband uit te drukken in de versiering, de
behoefte om de beschouwer duidelijk te maken dat hij met specifieke
boekbandversiering te maken heeft, zich eigenlijk al aan het einde van 1892
manifesteert in de doorwerking van Veths opvatting van Cranes beginselen.
Dijsselhofs Een pic-nic in proza (921125) vormt een eerste voorbeeld daarvan. Van
Deyssels Alberdingk Thijm, waarin Derkinderen het begrip binden op een zo
hardnekkige wijze tot uitdrukking brengt, vormt een tweede duidelijke indicatie dat
al voor 1895 de neiging bestond boekbandversiering er als een boekband uit te laten
zien. Dijsselhofs omslag- en bandversiering voor Kunst en samenleving (931128)
vormt een derde voorbeeld van dit type versiering waarbij zelfs de bindende draden
tot uitdrukking
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gebracht zijn. Dit alles beantwoordt aan de door Crane-Veth gestelde eis dat het doel
van de versiering moet blijken.
Het architecturaal rationalisme komt bij Kalff en Theo Molkenboer, dat is wel
duidelijk, niet uit de lucht vallen. Het is jarenlang voorbereid, maar wanneer het aan
het licht komt, betekent de intrede van deze fase toch een revolutie. De overwinning
van de rationalistische beginselen in 1894-95 houdt namelijk in, dat de versiering
wordt tot sluitpost (en sleutel!) van het gedecoreerde. De decoratie wordt nu primair
het middel waardoor de beschouwer de geest, de gedachte die achter het
geconstrueerde schuil gaat, kan lezen. Voor de kunstenaar vormt de versiering de
sleutel die hij de toekomstige beschouwer, tot het juiste begrip van het door hem
gebouwde, aanbiedt.
‘Dit’, zo zegt Jan Kalff, ‘heeft de boekbinder met den bouwmeester gemeen, dat de
vorm van zijn werk belijnd wordt door de eischen der constructie en niet onjuist is
dus de band van een boek wel met den gevel van een huis vergeleken.’163 Kalff
betoogt, dat de versiering in overeenstemming mag zijn met de inhoud van het boek,
mits zulks niet wordt verkregen ten koste der constructie. Hij stelt, dat de vermooiing
van een band pas mag komen ná verbetering van het boek: ‘Ik hecht zooveel waarde
aan de constructie, omdat juist die den aard der versiering hoort te bepalen.’ Ook
noemt hij voorbeelden: ‘Een dergelijke versierde constructie pasten in onzen tijd o.a.
Dijsselhof en Derkinderen toe bij hunne banden om Kunst en Samenleving en het
boek van A.J. over Alberdingk Thijm, die meteen goede voorbeelden zijn van het
volgen van oude beginselen zonder in de fout van “in stijl werken” te vervallen.’
Kalff annexeert met deze zinsnede vormgevingen van Derkinderen en Dijsselhof,
die in 1892-93 uit enigszins andere overtuigingen moeten zijn ontstaan dan Kalff nu
aanhangt. Ook een ander essentieel element van vroeger laat Kalff niet los. Hij geeft
aan, dat het nobele van het bindershandwerk in de stempelband verloren is gegaan,
maar dat de gevoelige hand van de tekenaar

163

J. Kalff, ‘Boekbanden’, in: De Kroniek, 2 februari 1896, p. 34-35.
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bewaard kan blijven, wanneer de gewone zinco maar wordt vermeden en het
bandstempel door de versierder zelf in koper gestoken wordt.164

4. Theo Molkenboer: Philosophie van den boekband
Waarschijnlijk vormen de aantekeningen van Kalff niet meer dan een residu, vonken
uit de smidse waarbinnen Theo Molkenboer in 1896 bezig is met de voorbereiding
van een omvangrijk werkstuk dat in november 1896 verschijnt onder de titel
‘Philosophie van den boekband’.165 Het artikel is belangrijk genoeg om hier vrijwel
geheel te worden overgenomen. De auteur zegt:
‘Een band heeft twee constructieve beginselen, die beurt om beurt, zooals het wel
eens schijnt zich naar voren dringend, min of meer sterk in alle bindwerk van af de
klassiekste tijden kenbaar zijn, en dat is namelijk de idee, de gedachte van een band,
een verbinding van losse bladen, en tweedens de idee van beschutting van die bladen.
Dit voorop gezet hebbende, zal het betrekkelijk gemakkelijk zijn, min of meer in
den breede over de eischen van zulk een constructief, d.w.z. door de behoeften noodig
gemaakt ding, uit te wijden.
Ik zeg: niet altijd zijn deze twee bijzondere en noodzakelijke eigenschappen
evengoed in acht genomen bij alle bindwerk, en dit kan ik zeggen zonder nog juist
de meer moderne handelsmanier van boekbinden op het oog te hebben, die de boeken
gebrocheerd, d.w.z. alleen ingenaaid (en God weet hoe nog) de wereld in zendt, maar
ik doel dan voornamelijk op het ornament, de versiering van dien band.
Want een zoo mooi veld voor den decorateur als een boekband, kon niet lang
ongeëxploiteerd blijven.
Maar 't ging ook hier meê als met zooveel versiering, zij verloor haar doel, haar
eigenlijk beginsel uit het oog, en vaak werd
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J. Kalff, ‘Vliegende banden’, in: De Kroniek, 8 maart 1896, p. 75-76.
Th. Molkenboer, ‘De philosophie van den boekband’, in: Maandblad van het Teekenonderwijs,
november 1896, p. 49-51. Het artikel is ook opgenomen in De Boekband van 1 december
1896, p. 50-52. Bij het vroegste artikel komen ook illustraties van banden door Th.
Molkenboer voor. Zie (961100) in IV.C.15.
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het dan ter wille van de versiering alleen, dat een boek met allerlei onnoodige
illustratie aan de banden werd vermooit, wel is waar schoon om aan te zien, maar
voor den nadenkenden kenner van meer bedrog dan werkelijk artistieke waarde
getuigend. Want is het niet juist de hoogste kunst zich te schikken in de behoeften
en wetten, die het voorwerp waaraan wij ons te houden hebben ons stelt, en zich dan
gebonden wetend door die wetten, zich vrij te voelen in onderwerping aan deze
algemeenheid, wetend in samenwerken alleen den waren grondslag voor ware
decoratieve kunst te vinden.
Een band van een boek, zooals die sind al zes eeuwen en nog vroeger geweest is,
bestaat uit een rug en twee platen of platten, d.w.z. één deel dat den rug, den
saamgebonden kant der bladen beschut, èn twee platte stukken die over de volle
grootte de documenten tegen schade beveiligen.
Nu is het in de allereerste plaats noodig dat, indien de versiering worde aangebracht,
die versiering uitdrukke dat deze drie deelen onscheidbaar aan elkaar verbonden zijn,
en dat feitelijk, wel beschouwd, de rug het voornaamste deel van het boek is, daar
die de samenverbinding van het boek vormt, zonder welke de twee zijbladen - dus
zonder die samenbinding - overbodig zouden zijn. Want eerst moeten de bladen
verbonden zijn, dan eerst wordt dit geheel beschut, en zoo redeneerend kan men
gemakkelijk aantoonen dat de rug het voornaamste deel van den band is. Dit wil nu
niet zeggen dat de versiering daar dan ook het sterkst, of het rijkst moet zijn, neen,
maar de versiering moet uitdrukken dat de rug het voornaamste deel is, en moet in
alles naar den rug wijzen, in alles van den rug afgeleid zijn.
En dit is niet altijd geschied. En dit niet zonder reden. Maar meer is dan de oorzaak
te zoeken en te vinden in de al te groote artisticiteit van de ontwerpers dan wel in
hun beredeneerd verstand van de constructieve beginselen, die alle stukken
architectuur tot grondslag dienden te liggen. Want een boekband is eigenlijk een
architecturaal geheel, een band, een verband, een door de nood-
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wendigheid geheel bepaald gebruiksding, zooals dat ook een huis is, een tafel, een
stoel, een kan, pot, kruik of wat dan ook.
En hij nu, die daar niet op let, die niet nagaat wat de constructie is van het ding
dat hij maakt, maakt een fout tegen de architectuur; en dikwijls wordt dit door hen
gedaan die hun gevoel voor schoon niet toetsen aan hun redelijk vermogen om de
dingen te kennen. En nu is het veelmalen in de kunstgeschiedenis voorgekomen, dat
het gevoel sterker was dan het weten en in die tijden heeft de architectuur altijd
geleden, d.w.z. in de uitvoering werd er niet genoegzaam gelet op de eischen, die
het gebruiks-voorwerp stelt.
Indien dus de constructie, het in elkander zetten van den boekband het allereerste
is, waarmeê rekening gehouden dient, dan komt in de eerste plaats de vraag hoe het
boek, de bij elkaar gebonden bladen, zullen worden omsloten door den band, die,
als meestal, geheel los is.
En dit is een quaestie van buitengewoon belang, want hier is alleen de wijze van
samenstelling, het verband dat uitsluitsel geven kan.
't Is duidelijk dat het boek zoo stevig mogelijk aan den band dient bevestigd, en
dit kan dàn alleen, als op een of andere wijze de te saamgenaaide bladen ook aan
den band genaaid worden. Dit is altijd door alle boekbinders die hun vak recht
verstonden op een afdoende wijze gedaan, door de touwen die langs de naaidraden
gaan door den band te halen of minstens door het harde bordpapieren of houten blad
dat de zijkanten beschut.
Een eenvoudig perkamenten band van de 16e en 17e eeuw geeft steeds deze uiterst
eenvoudige en soliede wijze van verbinding aan, door de bandjes in de kneep zichtbaar
te doen worden, even naar buiten te laten komen, en ze vlak daar naast weer naar
binnen te doen gaan, om van binnen te worden vastgezet.
Zonder eenige verdere versiering is dit een constructief goede band, want het
omslag kan niet van het boek verwijderd worden zonder verbreking van die bandjes,
die het vervolg zijn van die welke de bladen bij elkaar houden.
Bij de versiering van den rug dient hier wel degelijk op gelet,
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en het eenvoudigst is dit uitgedrukt in die zelfde perkamenten banden, die soms op
den rug kleine hooge rugjes hebben, ten teeken dat daaronder het bindende touw
verborgen is. Leeren banden hebben dit eveneens en de meeste boeken die goed zijn
gebonden vertoonen dezen eigenaardigen vorm.
Is nu evenwel de rug glad, en een ornament aangebracht tot versiering, dan dient
er wel op gelet dat deze dwarse verbindingen eenigen invloed op de ornamentatie
hebben, en goed is het daarom bedacht, de bladen op den rug in ornament te
verbeelden in met den rug meêloopende rechte ornamenteeringen, terwijl dwars daar
tegenin eenige lijnen deze gefigureerde bladen bijelkaar schijnen te houden.
Maar de rug is verbonden aan de twee zijbladen, en hier zit nu juist de moeilijkheid,
om uit te doen komen in de ornamentatie, dat de rug één geheel met die bladen vormt,
en veelal verkrijgt men zulk een effect door de dwarslijnen, die de bindende touwen
verbinden, door te doen loopen.166
Maar aan den rug schijnbaar 't sterkst verbonden, is de plaats van aanhechting, dàt
deel van het blad dat 't dichtst bij den rug zich bevindt, en dat steeds in de hand
genomen wordt; en daarom mag zeker hier het ornament het zwaarst zijn, het meest
gedrongen en sterkst, omdat hier, als bij een scharnier, de aanhechting gedacht wordt,
het punt waar de kracht werkt.
Zeer juist is dit effect verkregen in een gewonen band, die, zoo als men dat noemt,
in half leer of half linnen gebonden is.
Daar loopt het leer of linnen van den rug, die het sterkst is, tot voor een deel over
het platte blad door, de rest daarvan is effen, beplakt met een papier, alleen met
hoeken om dáár meer sterkte te geven.
En dit zelfde effect dient in het ornament te zijn bereikt. De hoeken en den rug
behooren het zwaarst aangegeven, als het meest te verduren hebbend.167
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In het artikel staat hier nog: ‘(zie de plaat.) Fig. 1 en 4’. Deze verwijzing betreft de illustratie
van Th. Molkenboer (961100).
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(961100).
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[...] En het schutblad diene eenvoudig en stil van kleur te zijn. Want bij donkerder
toon dan de band zou zich de idee van grootste kracht, en die moet toch van buiten
zijn, verplaatsen naar de dunne velletjes papier van binnen, dadelijk in het gezicht
bij het openslaan van het boek. En ook hier kan evenals op het uiterlijk van den band,
in het ornament worden uitgedrukt dat de rug, in dit geval de kneep tusschen de twee
bladen, de plaats van aanhechting is, dat hier het blad, dus ook het ornament een
oorsprong hebbe.’

E. Aanvaarding van het wiskundig beginsel: 1895168
I. De Natuur als levend beginsel gesteld in de Nieuwe Kunst
In de voorgaande hoofdstukken is er herhaaldelijk op gewezen, hoe de moderne
Nederlandse kunstenaar uit de jaren negentig zich beroept op de natuur als moeder
van alle kunst; hoe hij zich blijkbaar pas zeker voelt, wanneer hij zich ervan heeft
overtuigd dat hij niet tegennatuurlijk te werk gaat. Zo voerden de toch eigenlijk
neogotische beginselen van Dijsselhof en zijn kring tot het gebruik van direct aan
de natuur ontleende motieven en de toepassing daarvan op ‘natuurlijke’ wijze. Zo
ziet men ook in de materiaal vererende kringen der eerste rationalisten de natuur als
leermeester voor een juiste bewerking van het materiaal.169 Ook bij Walter Crane
blijkt dit natuurlijk element noodzakelijk. The
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De doorwerking van dit beginsel in de wereld van het boek is aangetoond in Enschedés
uiteenzetting (II.G.1). De praktische doorwerking in de wereld van het boek is in beknopte
vorm behandeld op p. 247 en p. 270. De consequentie van deze gerichtheid in I.B.
Als duidelijkste exponent is hier weer Kromhout te noemen. Deze architect toont op 1 maart
1893 de leden van het Genootschap batikwerk, tekeningen naar klassieke vazen door
Dijsselhof en tekeningen naar gotisch ornament door Th. Molkenboer. Dit laatste noemt
Kromhout: ‘het ornament bij uitnemendheid, omdat steeds de diepe bestudeering van de
natuur en van de flora er in terug gevonden wordt.’ (Architectura, 4 maart 1893, p. 38). Ook
in de vergadering van 18 oktober 1893 voert Kromhout het woord en demonstreert hoe de
bouw van het blad oplossingen kan bieden voor ijzerconstructies ‘en wees er op, hoe men
om juist en origineel te construeeren in de natuur steeds eene leermeesteres zal vinden,
waaraan men zich heeft te houden en tot wie men steeds terug zal keeren, om zich voor
conventioneele afdwalingen te behoeden.’ (Architectura, 21 oktober 1893, p. 178). Hier
wordt ook nog verwezen naar de lezing over het Rationalisme in Frankrijk waarvan in II.C.9
een samenvatting gegeven is.
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claims of decorative art beroept zich op de modernste inzichten in de natuurwetten.170
Het in het vorige hoofdstuk besproken artikel naar Cloquet, spiegel van de
overtuigingen van de construerende rationalisten, neemt de natuur evenzeer als
uitgangspunt.
In de Nederlandse moderne bewegingen blijft intussen één element onmiskenbaar
ontbreken, namelijk het wiskundige. Nergens is sprake van een proportieleer. Over
harmonische verhoudingen wordt gezwegen. Het ontwerpen op systeem wordt niet
toegepast. De wiskunde wordt verdrongen door Jan Veth in diens Crane-bewerking.171
Ook Kromhout beroept zich er niet op in zijn lezing van september 1892.172 In de
bewerking naar Cloquet blijkt het laatste deel van diens tekst gesupprimeerd: de
verhoudingsleer van Viollet-le-Duc wordt slechts genoemd en gewaardeerd als een
middel om een zeker ritme in het werk te brengen.173 Kenmerkend is ook een artikel
‘De stijl in de architectuur’ dat in november 1894 begint te verschijnen in
Architectura. Groot zou de verbazing van Viollet-le-Duc zijn geweest, als hij had
gezien hoe zijn uiteenzetting over ‘le Style’ in de Dictionnaire was beroofd van het
meest essentiële, namelijk het wiskundig beginsel, waarmee hij harmonie in zijn
werk bracht.174
Het is niet onmogelijk, en Kromhout duidt daarop in 1900,175 dat deze afkeer van
mathematiek niet alleen uit natuurverering is
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voortgekomen, maar ook uit het verzet van rationalisten-romantici tegen het
academisme.

2. Vermeylen verenigt God en Natuurbeginsel
Rond 1895 treedt een kentering op in de verhouding tot de wiskunde. De aanvankelijk
verworpen grondslag wordt sinds oktober 1895 hoeksteen van de moderne
vormgeving. Een nieuwe fase van de Nieuwe Kunst wordt er geheel door bepaald.
Maar een overgang naar dat inzicht is noodzakelijk geweest en die overgang ging
moeizaam en leidde zelfs tot verwijdering tussen de avant-garde van de moderne
beweging, verpersoonlijkt in Lauweriks en De Bazel, en P.J.H. Cuypers, de
bouwmeester.
De aanzet van de nieuwe beweging wordt in Architectura merkbaar aan het einde
van 1894. Het keerpunt, dat waarschijnlijk aan de gemiddelde lezer van het blad
onopgemerkt is voorbijgegaan, maar dat waarschijnlijk door de redactieleden
Lauweriks en De Bazel met overleg en uit overtuiging in de kolommen van het
verenigingsblad is gebracht, vormt de publicatie van August Vermeylens ‘Kunst in
de vrije gemeenschap’ dat al eerder, in mei 1894, voor het eerst was verschenen in
Van Nu en Straks.176 Het artikel wijkt sterk af van de voor Architectura gebruikelijke
vulling; het heeft namelijk geen direct zichtbare relaties met architectuur. Dit laatst
geeft een indicatie dat het hier meer gaat om bepaalde beginselen, die de redactie
algemener wilde zien worden en waar zij zich blijkbaar achter stelde.
Vermeylens betoog richt zich tegen bepaalde aspecten van Kunst en samenleving.
Hij vindt de grondslag daarvan te materialistisch en verwerpt het standpunt van
Crane-Veth, dat alleen op basis van het socialisme een nieuwe heilstaat te verwachten
zou zijn. Wat Vermeylen in zijn opstel doet, is het leggen van een verbinding tussen
de Gemeenschapsgedachte (Derkinderen-Veth) en de visie Crane-Veth in Kunst en
samenleving geformuleerd. Hij
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Gust Vermeylen, ‘De kunst in de vrije gemeenschap’, in: Architectura, 29 december 1894,
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Straks (p. 52-56), die door De Amsterdammer is gesignaleerd op 3 juni 1894, en in aflevering
VIII-X (p. 2-9).
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stelt dat één vast geloof, één richting, de nieuwe samenleving die komen gaat, zal
moeten bezielen. Een godheid moet, zoals dat was in de middeleeuwse samenleving,
weer de ziel uitmaken van de nieuwe gemeenschap. Die godheid kan niet meer zijn
de middeleeuwse god, de god als onafhankelijke oorzaak der wereld ‘een oorzaak
gansch afgescheiden van wat zij niet noodzakelijk maar vrijwillig’ voortbracht, maar
het moet zijn een immanente god, de godheid die zich als kernwezen openbaart in
alle scheppingen van de natuur:
‘God is de immanente noodzakelijkheid geworden, de bezielende kracht die vernielt
en schept in eeuwige bewegingen, eeuwigen groei, de hoogste geheimenis: het Leven,
dat, zoowel in de cel als in het heelal der wentelende werelden, een schikking is der
elementen, een vorm van organisatie; en het princiep van die organisatie, wat we
niet kennen, is de Rythmus van 't Leven, God. Wij zijn, alles is een functie van den
Rythmus.’177
Het opnemen van dit in volstrekt nieuwe richting wijzende artikel van Vermeylen
in Architectura kan in het licht van de verdere ontwikkelingen nauwelijks worden
gezien als een toevallig verschijnsel. Het staat trouwens niet alleen. Op 9 januari
1895 houdt Lauweriks een sterk theosofisch gekleurd betoog dat hij onder de titel
‘Filosofie en kunst’ aan de leden van Architectura et Amicitia voorlegt als een
vertaling uit het Engels.178 Het is verleidelijk te denken dat de lezing die hij de
volgende avond houdt voor de leden der Theosophische Vereeniging te Amsterdam
identiek is geweest aan die voor de architecten. Deze theosofische lezing heet
‘Theosophie en kunst’.179 Een derde gebeurtenis doet zich voor. Lauweriks vertrekt
plotseling uit Amsterdam; hij treedt uit be-
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G. Vermeylen, ‘Kunst in de vrije gemeenschap’, p. 230.
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stuur en redactie.180 In deze periode moet ook de breuk zijn gekomen in de
maatschappelijke positie van Lauweriks: hij verlaat het architectenbureau van Cuypers.
Ook De Bazel doet dit. Op 9 mei 1895 openen de beide kunstenaars een eigen atelier
voor vercieringskunst.181
De breuk van Lauweriks en De Bazel met Cuypers moet men meer in het principiële
vlak dan in het persoonlijke zoeken. De verhouding tussen leerlingen en leermeester
is in elk geval op 12 mei 1895 niet zó gewijzigd, dat het Cuypers onmogelijk is, bij
het verlaten van de Museumscholen, een oorkonde door Lauweriks gemaakt, te
aanvaarden.182 De scheiding van wegen wordt pas evident, wanneer Architectura een
lezing, door Lauweriks op 21 mei 1895 in Den Haag gehouden, geheel afdrukt.183
Het is Joseph Cuypers, de zoon van de grote bouwmeester, die zijn protest als
redactielid laat horen. Hij acht de inhoud van het artikel in strijd ‘met de christelijke
wijsbegeerte, den grondslag van de Europeesche beschaving, en m.i. ook van alle
heil voor Maatschappij en Kunst’.184 De strijd tussen de jonge Cuypers en de twee
architecten blijkt te gaan om de aanvaarding van de immanente of transcendente
godheid als uitgangspunt van de kunsten.
Lauweriks gaat in zijn lezing na hoe de in het verleden bloeiende kunsten van
India, Egypte en Griekenland hun indrukwekkende kracht door de eeuwen heen zijn
blijven uitoefenen en hoe datzelfde in Europa eigenlijk alleen van de Romaanse kunst
kan worden gezegd. Lauweriks meent te weten waarom de westerse kunst niet het
grote en onvergankelijke van de oosterse kunsten
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‘De heer J.L.M. Lauweriks heeft, wegens vertrek naar elders, ontslag genomen als bestuurslid
en is daardoor uit de Redactie getreden,’ aldus Architectura, 26 januari 1895. Op dezelfde
bladzijde wordt gesproken van het ‘plotseling vertrek.’
A.W. Reinink, K.P.C. de Bazel - Architect, Leiden 1965, p. 209.
Een verslag van het afscheid van Dr. Cuypers in Architectura, 18 mei 1895, p. 84.
J.L.M. Lauweriks, ‘Het fundament der kunst. Lezing voor de vereeniging Arti et Industriae
te 's-Gravenhage, gehouden den 21sten Mei 1895’, in: Architectura, vanaf 14 september
1895, p. 162-163, 167-168, 171-172, 173-175.
De brief van Joseph Th.J. Cuypers is opgenomen in Architectura, 26 oktober 1895, p. 185-186.
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bezit. Hij voert dit terug op het verschil in godsdienstige stelsels, op de denkbeelden
die de grote massa beheersen: ‘Het Oosten is altijd in het bezit geweest eener
natuurlijke wijsheid, eener filosofie, gegrond op de waarneming van feiten en der
wetten, die ze te voorschijn riepen, eener wijsbegeerte dus, die de waarheid tracht
te benaderen, en dus moet nabijkomen, voor zoover dit mogelijk is, in materieële
uitdrukking.’185
Hier vloeien de overtuigingen van Vermeylens ‘Kunst in de vrije gemeenschap’
ineen met die van de theosoof Lauweriks. Het is niet verwonderlijk dat ook hier weer
een beroep op de natuur als uitgangspunt wordt gedaan: ‘Streng vasthouden aan eene
heelal-filosofie moet te voorschijn brengen eene kunst, welke met die wetten in
harmonie is en dus als het ware, een natuurvoortbrengsel in haar wezen zijn, dan is
het niet meer de natuur nabootsen in hare uitdrukkingsvormen, in hare manifestaties;
maar dat is volgen het voetspoor der wetten, waarop die uitdrukkingsvormen berusten,
dat is nagaan wat die manifestaties te voorschijn riep, dat is zelf die wetten toepassen
en geleidelijk laten werken, zooals de natuur ons dat voordoet, dat is scheppen.’186

3. Wiskunde wordt tot ‘De Rythmus van 't Leven’
Het zoeken van onveranderlijke natuurwetten, waarlangs het geschapene wordt
gecreëerd, voert Lauweriks en De Bazel, mogelijk in het spoor van Viollet-le-Duc,
rechtstreeks naar de erkenning van de wiskunde als creatief beginsel, als schepper
van harmonie, als belever, als principe waarmee de Natuur in de materie werkt.
Een doorbraak in deze richting is in de literatuur voor het eerst te registreren op
5 februari 1896. Lauweriks houdt op die datum een uiteenzetting voor Architectura
et Amicitia, waarin hij zegt dat niet alleen de oude bouwwerken van India, maar ook
het gehele zonnestelsel, de hemellichamen, het dierenrijk, het planten-

185
186

Lauweriks, ‘Het fundament der kunst’, p. 174.
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rijk, de wereld van gesteenten en mineralen door een meetkundige wet worden
beheerst.187
Hoewel de vondst van Lauweriks in geschrifte pas blijkt in het begin van 1896,
kan op grond van een ommekeer in de vormgeving van De Bazel en Lauweriks
worden vastgesteld dat de overgang naar het nieuwe inzicht zich kort voor oktober
1895 moet hebben voltrokken. Hiermee is Nieuwe Kunst in beginsel in een laatste
fase gebracht.
Lauweriks en De Bazel merken dat het systeem niet het dode raamwerk is, waarin
motieven gerangschikt moeten worden, maar dat uit dit raamwerk de motieven
ontstaan, groeien, leven tenslotte, bij handhaving van strakke wetten. Het werken
door de kunstenaar in de stof volgens deze principes vindt een parallel in de
grondslagen, waarnaar ook de Natuur in haar scheppingen te werk gaat.
De ontdekkingen van Lauweriks en De Bazel zijn uitgewerkt en neergelegd in een
klein boekje van J.H. en J.M. de Groot: Driehoeken bij ontwerpen van ornament,
dat is verschenen kort voor 30 oktober 1896.188 De frequentie waarmee dit boekje
nog tot voor kort in de antiquarische boekhandel verscheen, doet geloven in een zeer
grote verspreiding daarvan.189
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Notulen in Architectura, 8 februari 1896. Uit het verslag blijkt ook dat Jos. Cuypers zich
volstrekt niet aansluit bij de mening van de spreker.
J.H. de Groot en Jacoba M. de Groot, Driehoeken bij ontwerpen van ornament voor zelfstudie
en voor scholen, Amsterdam 1896. Over het boekje schreef Lauweriks een belangwekkende
bijdrage in De Kroniek, 1896, p. 392-393.
Dat de beginselen snel ingang vonden, kan ook blijken uit de bijdrage van Ernst Branding,
‘Driehoeken bij ontwerpen van ornament, door J.H. en J.M. de Groot’ in Architectura van
14 november 1896: ‘Sedert het viertal maanden dat de heer de Groot in verschillende
vereenigingen van bouwkundigen en teekenaars is opgetreden ter bespreking van zijn vernuftig
driehoeken systeem, sedert dien tijd - en lang daarvoor reeds, toen de Bazel en Lauweriks
er de kiemen van “ontdekten” en op hunne wijze hen ontbolsterden en hunne waarde voor
toepassing begrepen, maar vooral sedert de Groot zich er voor spande, om al die toevallige
en niet toevallige resultaatjes te vereenigen, vermeerderen en tot een in elkander grijpend
geheel te maken, sedert dien tijd zijn er reeds velen aangegerepen door een driehoeken-manie,
die reeds tot het ontstaan van een menigte ornamenten heeft geleid, waarin de richtingen van
de driehoeken van 45 en 60 graden als domineerende lijnen voor den dag treden.’
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Ook de beide De Groots propageren, dat niet langer het motief het ornament bepaalt,
maar dat uit het systeem ornament kan groeien:
‘De methode bij 't maken der platen is de omgekeerde weg, dien men gewoonlijk
volgt. Men neemt meestal een vorm naar de natuur en maakt dien geschikt voor zijn
doel, n.l. eerst motief, dan rhythmus.
‘In dit werkje zijn eerst de lijnen in eenheid met het geheel vastgesteld: eerst de
rhythmus en daarna is 't motief gemaakt of vervormd zooals 't in die rhytmus past.’
De samenstellers demonstreren met instemming hoe uit het systeem toch levende
natuurvormen kunnen ontstaan.190
De vondst van Lauweriks en De Bazel maakt de weg vrij tot een snelle bloei van
het ontwerp op systeem in velerlei variant. Zijzelf demonstreren in hun houtsneden
de werking der natuurwetten die, consequent toegepast, tot levensvormen leiden. Uit
het vaste systeem groeien bij hen in 1895-96 talloze halfanimaal aandoende decoraties
voorzien van sprieten, tasters, vleugels. Daaruit ontwikkelen zich in hun versieringen
ook animale vormen. Maar hun vondst brengt henzelf en anderen tot het inzicht dat
decoratiemotieven, ook wanneer zij niet direct op de natuurvormen lijken, ‘levend’
kunnen zijn. Dit leidt in beginsel tot abstracte wiskundige versieringen aan het einde
van de negentiende eeuw. Maar tegelijkertijd is weer de weg vrijgemaakt voor de
florale versiering in traditioneler vorm: het motief aan de natuurvorm ontleend en
binnen een systeem gebracht.
Bij de boekverzorging heeft de ontdekking van Lauweriks en De Bazel bijgedragen
tot het inzicht, dat de bladzijde een met decoratieve vormen te vullen vlak is, waarop,
zoals in dit boek blijken zal, nog wel de constructieve beginselen blijven doorwerken
van vóór 1895, maar waarop naast de decoratie ook de drukletter en het gedrukte
woord meer en meer worden ervaren als decoratieve momenten.
De doorwerking van het nieuwgevondene blijkt al gauw in Ar-
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chitectura. In het artikel ‘Onderhoudingen over de bouwkunst’ naar Viollet-le-Duc
vertaald door een zekere J. L[auweriks?], is de breidel weggenomen en is het de
Nederlandse architecten vergund, zich te verdiepen in de geheimen van de
harmonische verhoudingen en de Egyptische driehoek.191
Maar nog op andere wijze werkt het nieuwe beginsel door. Lauweriks en De Bazel
stichten een eigen loge van de Theosophische Vereeniging en gaan tot activiteiten
over. De zogenoemde Vâhana-loge roept een cursus in het leven, die met ingang van
10 september 1897 op iedere vrijdagavond de deuren opent van het
Genootschapslokaal van Architectura et Amicitia, voor die gelegenheid gehuurd:
‘Het onderwijs is verdeeld in théorie en praktijk. Gedurende iedere les wordt een
half uur theoretisch onderwijs gegeven in beschrijvende meetkunde en de toepassing
daarvan op de verschillende technieken, gewone meetkunde, schoonheidsleer,
kunstgeschiedenis, enz.’, zo leert een overzicht van april 1898:
‘Het onderwijs wordt gegeven door Mej. C.E. Gruntke, K.P.C. de Bazel en J.L.M.
Lauweriks. Later voegde zich bij hen de heer K. van Leeuwen die zich beschikbaar
stelde voor het geven van lessen in beschrijvende meetkunde en het natuurteekenen.’192
Onder de leerlingen bevinden zich J.G. Veldheer en Gerarda de Lang(e), de latere
echtgenote van George Rueter.

4. Ook Berlage ontdekt het wiskundig principe
Op een meer neutrale basis wordt de wiskunde door Berlage geïntroduceerd. In april
1896 stelt hij dat wiskundige grondslagen het uitgangspunt zouden moeten vormen
voor de bouwer. Merk-
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Viollet-le-Duc, ‘Onderhoudingen over de bouwkunst’ [bewerkt door] J.L., in: Architectura,
vanaf 11 juli 1896, p. 111-113, 127-129, 132-134, 135-138, 151-152, 157-158, 160-161,
167-169, 204-206, 209-210 en in: Architectura 1897, p. 7-8, 11-12, 14-15, 24-25, 43, 55,
68-69, 90-91, 99-100, 110-112, 113-115.
Zie Theosophia van december 1896, p. 148 waaruit blijkt, dat de Vâhana-loge gesticht is
met C. de Bazel als voorzitter en Lauweriks als penningmeester. De wekelijkse bijeenkomsten
worden voorlopig ten huize van de voorzitter gehouden. De gegevens over de cursus zijn
ontleend aan Theosophia, mei 1898, p. 16-17.
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waardig genoeg blijkt deze erkenning voor de wiskunde uit een bespreking van de
boekjes van Lewis Foreman Day, die Veth in Kunst en samenleving op grond van
diepgaande overtuigingen onvermeld had gelaten. Berlage zegt:
‘De schrijver onderzoekt de ornamentiek der verschillende cultuurperioden en
komt na dat onderzoek tot de bevinding dat elk ornament berust op geometrischen
grondslag. Nu is deze ontdekking zeker niet nieuw met betrekking tot de primitiefste
ornamenten, omdat ze zelf uit geometrische figuren bestaan, en in alle tijdperken
voortkomen; maar belangrijker wordt die ontdekking voor de samengestelde, en voor
de zuiver vegetabiele ornamentiek, omdat het lijnensysteem, dat is dus het
geometrische geraamte, zeer zeker niet op het eerste gezicht onder het rijke kleed
kan worden gezien.
Dat geraamte is in den regel van zeer eenvoudige samenstelling, en nu hebben de
kunstenaars der groote cultuurtijdperken, en dat is het geheim, er voor gezorgd hun
ornament zóó te maken dat niet ééne richting van het skelet storend voor den dag
komt. Inderdaad hebben, om één voorbeeld te noemen de Arabieren het in dergelijk
verbergen van het skelet zeer ver gebracht.
Dat lijnenschema nu, en dat is de zaak waar het op aan komt, is het fundamenteele
geheim van de schoonheid, d.w.z. van den stijl, omdat het schema die vastheid in de
compositie geeft, die door een geheel vrije behandeling niet wordt verkregen.
Omgekeerd nu, moet dus bij elke ornamenteele compositie, van een lijnenschema
worden uitgegaan, d.i. dus van de een of andere geometrische figuur.
Een onderzoek in dienzelfden geest is gedaan door J.M. De Groot, architect te
Amsterdam, die het resultaat van jarenlange studie heeft gepubliceerd in een lezing,
getiteld Geheimen, in de Mij. van Bouwkunst gehouden. Men scheen echter van deze
geheimen niet gediend, hetgeen misschien voor een deel wel lag aan de voordracht
zelve. Er zal echter een boekje worden uitgegeven, waarna dus een juister inzicht
kan worden verkregen. De Heer De
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Groot beweert tot zulke belangrijke resultaten te zijn gekomen, dat hij den sleutel
schijnt gevonden te hebben tot de ornamenteele kunst niet alleen, maar zelfs ook tot
de architecturale schoonheden. Er zou wat voor de vlakversiering geldt, ook gelden
voor de ruimte. Dus evengoed als er een planimetrisch geraamte bestaat, d.i. bestaan
moet voor een ornamentversiering, moet er een stereometrisch geraamte bestaan
voor elk gebouw. Met dien sleutel gewapend kan men dringen in de brandkast der
stijlkennis en bijv.: ontbrekende deelen aanvullen, harmonisch twee in stijl
verschillende gebouwen aan elkaar voegen, zooals de ouden dat hebben gedaan, enz.
Het ontbreken van een stijl in dezen tijd wordt dus eenvoudig verklaard door het
verloren zijn van deze geometrische wetten; het meer of minder vertrouwd daarmee
zijn, de meer of mindere decandentie gedurende de kunsthistorie.
Interessant is dit onderzoek zeker, niet het minst voor hen die alleen zweren bij
absoluut vrije behandeling der lijn. Want zeer zeker is de vermeende beperking niet
als zoodanig te beschouwen, want, en dat schijnt ons het mooie verband in deze zaak,
evenals de natuur ook eindelooze variaties schept uit een zelfden en ook regelmatigen
grondslag, zoo kan de kunstenaar datzelfde doen. En ook behoeft gelukkig die
wetenschap der kunst nog niet tot gevolg te hebben dat daarmee gewapend men per
sé kunstenaar is. Maar omgekeerd wel dit, dat daarmee gewapend de kunstenaar een
macht in handen heeft, die de ouden hadden, want zit in dat gemeenschappelijk
positief weten van de fundamenteele elementen der schoonheid, niet de basis zelf
van een algemeene kunst?’193

F. De nieuwe kunst volgroeid: 1897-98
1. Neerslag in Kalffs theorie van het boek. Roland Holst
a. Kalff. Met het nieuwe uitgangspunt van De Bazel en Lauweriks kan men de
gedachtenwereld der Nieuwe Kunst volwassen
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eeuw boektypografie in Nederland’, in: Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1865, Nijmegen
1965, p. 368.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

116
noemen. Hiermee is de schering gespannen waardoor zich de kleurige inslag der
boekverciering heeft gevlochten.
Hier wordt nog ingegaan op twee theoretische geschriften aan de hand waarvan
men de verdere ontwikkeling van het Nieuwe-Kunstboek kan peilen. Het eerste,
onmiskenbaar beïnvloed door de mathematische leer van De Bazel en Lauweriks,
komt ter wereld in de schoot van Architectura et Amicitia; het tweede, de echo's van
de door Kalff geformuleerde beginselen nog dragend, richt zich al op een nieuwe
toekomst en sluit daarom een ontwikkeling af. In dit hoofdstuk komt de lezing van
Kalff, in II.G.1 de bijdrage van J.W. Enschedé Logica in boekdruk ter sprake.
Tot de 1076e vergadering van het Genootschap Architectura et Amicitia worden
behalve de leden-architecten ook hun dames toegelaten. Het is 28 september 1898.
Jan Kalffs lezing vindt een aandachtig gehoor. De voordracht duurt zo lang dat er
geen tijd voor discussie overschiet. Gedachtenwisseling vindt intussen wel informeel
plaats in de pauze, naar aanleiding van een kleine tentoonstelling ingericht met de
hulp van ‘André Jolles, J.F.M. Sterck, Vincent van Gogh, R.W.P. de Vries, en de
heeren Loebèr uit Leiden en Smits uit Haarlem beiden boekbinders die mede ter
vergadering aanwezig waren.’194 De toelichting bij de tentoonstelling wordt gegeven
door de heren Kalff, en Loebèr en Smits voor hun aandeel in het tentoongestelde.
Kalff stelt in zijn betoog, dat de verzorging van het boek zich niet dient te beperken
tot de band en de versiering daarvan, maar dat het gehele boek dient te bestaan uit
goed materiaal op een juiste wijze bewerkt; het inzagen, nieten, driegen en garenloos
binden wordt verworpen.195
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Deze gegevens zijn ontleend aan de notulen in Architectura, 1 oktober 1898.
J. Kalff, ‘Het boek. Lezing op woensdag 28 september 1898 in de 1076e vergadering v.h.
Genootschap Architectura et Amicitia te Amsterdam gehouden’, in: Architectura, vanaf 22
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De letter vormt een van de eerste onderdelen waarmee Kalff zich bezighoudt. Deze
benadering is modern en wijkt sterk af van de opvattingen van Veth in 1893. Kalff
laakt in de beschikbare letter het ontbreken van bewuste schoonheid van vorm, de
onsierlijke snit, het ontbreken van persoonlijk karakter, de spichtige ophalen, slappe
rondingen, het smalle lettercorps, de grijzige inkt voor de afdruk gebruikt. Als
voorbeeld van hoe het wel moet prijst hij de incunabeldrukkers: de scherpe afdruk
der kantige gothische letter met vol, glanzig roetzwart op nauwelijks gelig (onverteerd)
papier bij Gerard Leeu. De grote deugd der gotiek schuilt voor Jan Kalff in het
decoratieve, in het intieme karakter, in de als in handschrift dichtopeengezette letter
wier vorm schijnt aan te duiden dat niet elke type op zichzelf maar het tot een woord
samengehokte aantal, voor de ogen van de lezer is bestemd. De letter van Jenson
vindt Kalff goed: ‘Zijn “schrift” heeft een kloeken, breeden vorm met de volle zwaarte
van den gothieken neerhaal en zonder de al te spichtige ophalen van latere schriften.’196
Kalff laakt de later optredende rondingen en de versmalling van de letter in de
achttiende en vooral in de negentiende eeuw. Kalff wijst de cursief af; romein en
gotiek aanvaardt hij als navolging van monumentaal (onpersoonlijk) schrift; cursief
verwerpt hij, omdat die lettervorm het karakter van het geschrevene (het incidentele,
persoonlijke dus) uitdrukt.
Kalff ziet zich echter, met tegenzin, genoodzaakt de gotische letter, als niet meer
voor hedendaags gebruik geschikt, van de hand te wijzen. De moderne letter moet
wel een romein zijn, maar die letter verzwaard, waarbij vooral het verschil in op- en
neerhaal dient te worden vermeden, omdat zo'n zware letter niet snel versleten is en
niet zo'n lelijk en moeilijk verdraagbaar aspect aan de bladzijde verleent. De nieuwe
letter moet wat krijgen van het decoratieve karakter van de gotiek, het lettercorps
moet wat kleiner worden en de typen daarmee dichter opeengezet, zodat ook in
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de vorm het begrip aaneensluiting wordt uitgedrukt. Kalff stelt tenslotte dat elke
letter op één diagram dient te worden getekend, zoals Dürer en Tory dat deden. Hij
stelt zich daarmee in de linies van Lauweriks en De Bazel.
Resumerend kan men zeggen dat Kalff regelmaat, voortvloeiend uit ontwerp op
systeem, en leesbaarheid als eisen stelt aan een nog onbekend soort romein, zwaarder,
decoratiever en hoekiger dan de gewone negentiende-eeuwse letter.
De proporties van het systeem waarop deze romein wordt ontwikkeld zijn echter
gebonden aan de proporties van de bladzijde en die zijn weer bepaald aan de hand
van de esthetische verhoudingen zoals door Lauweriks gesteld. Kalff stelt vast dat
die verhoudingen zeer goed zijn toe te passen bij de bestaande papierformaten. Kalff
bericht verder dat de lettergrootte verband dient te houden met het formaat en het
karakter van het boek.
Ten aanzien van het ontwerp is behalve datgene wat over de proporties is meegedeeld,
van belang dat Kalff niet langer de geïsoleerde bladzijde, maar de opening (de dubbele
pagina) als het te versieren vlak beschouwt. Dit met letters gedecoreerde vlak dient
te worden bezet met een zorgvuldige verdeling van zwart en wit.
De ‘gotiserende’ romein worde naar de volgende regels tot bladspiegel geformeerd:
(a) De letter dient per woord nauw aan te sluiten. (b) De spaties moeten overal even
wijd zijn. (c) Ter vermijding van afgebroken woorden dient de abbreviatuur weer te
worden ingevoerd, terwijl ook het inconventioneel onderbreken van een woord wordt
toegejuicht als oplossing tot het behoud van gelijke spaties. (d) De nieuwe alinea's
mogen niet langer inspringen. Daardoor ontstaat een tanding in de marge, die dan
wel recht moet zijn. (e) Zuinigheid met wit in de tekst en gelijkmatige verdeling
daarvan dient te worden nagestreefd: te veel wit berooft de zetspiegel van een zuivere
zwarte kleur van de afdruk. Niet zorgzaam verdeelde spaties geven gaten in het zetsel.
(f) Er dient een weloverwogen gebruik te worden gemaakt van het door de tekst
aangegeven verschil in lettergrootte.
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De illustratie dient met het zetsel tot een geheel te worden gecomponeerd en ze dient
er niet losweg tussen te worden geduwd of ernaast worden geplaatst. De versiering
van Dijsselhof voor Kunst en samenleving wordt afgekeurd: die decoratie is te zwaar
voor de letter; zij had hoofdzakelijk uit lijnen moeten bestaan.
Voor de titelpagina dienen typen uit één snede of harmoniërend karakter te worden
gerangschikt met goede smaak en naar de prachtige oude voorbeelden.
Het drukken dient te geschieden met een glanzend zwarte inkt en niet met de grijze
inkten van de negentiende, achttiende en zelfs zeventiende eeuw.
Zwaar aangelijmd papier moet gebruikt om doorzetten (moet) te voorkomen. Moet
wordt als onesthetisch en ruw voor de hand afgewezen. Het walsen van het papier
achteraf doet het papier zijn karakter verliezen, aldus Kalff. Hij stelt daarom voor
het papier eventueel zelfs na de druk pas te lijmen.
Duurzaam gebonden is voor Kalff alleen het handgebonden boek. De kop dient steeds
te worden gesnoeid om stoffig worden tegen te gaan. Verdere technische gegevens
over de band biedt Kalff hier niet, behalve de principiële uitspraak van Cobden
Sanderson: De band ‘hoort de vellen van het boek ordelijk bij elkaar te houden en
te beschermen en het gebruik ervan te vergemakkelijken.’ De band van Kunst en
samenleving wordt door Kalff aangewezen als een goede band uit de laatste periode;
de enige goede band overigens. Dat de verkoop van dit boek met deze band zonder
meer mogelijk is geweest, ziet Kalff als een bevestiging van zijn stelling dat ook het
duurder gebonden boek goed kan worden verkocht.
De uitgeversbanden, een tijdelijk omhulsel (door de Engelsen ingevoerd als een
iets steviger uitvoering van de omslag), zijn, wanneer de versiering schijnbaar
duurzaamheid uitdrukt, een bedrog. De bestempeling dient geen nabootsing te zijn
van het liefdevol peuterwerk der handbinders. Het gaat niet aan in één
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afdruk te suggereren wat een binder met talloze stempels op een duurzame band
aanbrengt. De decoratie dient geheel door de kunstenaar te worden ontworpen. Door
het gebruik van bandstempels die naar een tekening zijn geclicheerd kan men zeggen:
‘Het nobele van het bindershandwerk gaat verloren, maar de gevoelige hand van den
teekenaar kunnen wij winnen.’ Ook de linnen band wordt door Kalff alleen
geaccepteerd, wanneer het boek deugdelijk gebonden en niet los in de band is gezet.
De vliegende band kan ook goed verkoopbaar zijn wanneer de uitvoering daarvan
het voorlopige karakter van de band benadrukt. Henriëtte van der Schalks Sonnetten
en verzen door de uitgevers in een zoo simpel bordpapier de wereld ingestuurd, dat
iedereen onmiddellijk begrijpen kan met een tijdelijk omhulsel te doen te hebben, is
hiervoor een bewijs.
De linnen band kan worden gebruikt voor boeken die weinig te lijden hebben.
De ontwerper van de bandversiering dient voor ogen te houden dat de zinken
clichés hun kantigheid op de harde weerstand van linnen en karton spoedig verliezen.
Hij dient zich daarom te bepalen tot contouren zonder nuances en kan zich daarvoor
het beste aansluiten bij de oude houtsnede.
Er zijn maar weinig tekenaars die een band kunnen ontwerpen. Het is vooral beleid
dat van hen gevraagd wordt. Met wijsheid moet de kleur van het linnen worden
gekozen in overeenstemming met de erop gedrukte versiering. De hoofdlijnen daarvan
zijn door het formaat en de constructie van de band, de motieven door de inhoud van
het boek aangegeven. Wordt goud gebruikt dan dient vooral gelet op de kleurwerking.
De tekening met zwart op wit maakt immers een volkomen andere indruk dan de
reproductie van goud op kleur, die aan wit op zwart doet denken.
Nog nooit en zeker niet in zo hecht verband heeft in de negentiger jaren iemand zich
in geschrifte zo duidelijk uitgesproken over letter en typografie.197 Kalff komt de eer
toe eindelijk met woorden
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duidelijk te hebben gemaakt wat hij wilde, maar wie leest wat hij in 1898 aan zijn
aandachtig publiek meedeelde, treft allereerst een archaïserende gerichtheid in de
opvattingen van de jonge typograaf. Zijn gedachten gaan immers naar een soort
incunabel en wat hij zich tenslotte voorstelt lijkt bijzonder veel op een boek van de
Kelmscott-press, gezet in de op Jenson geïnspireerde letter.
Maar voor wie verder leest, blijkt de tekst van Kalff een verrassing te bieden. Zijn
opvattingen ten aanzien van Morris en de boekdruk hebben een hybridisch karakter.
Enerzijds wil hij terug naar een allerminst moderne boekvorm, anderzijds verzet hij
zich krachtig tegen Morris. Tegenover de overtuiging van de Engelse kunstenaar,
dat de economische positie van de handwerksman de teruggang van het ambacht
heeft teweeggebracht stelt Kalff de zienswijze, dat de teruggang van het kunstambacht
weliswaar mede te wijten is aan de algemene economische verhoudingen van de
negentiende eeuw, maar dat de schoonheid uit het ambacht verloren ging tengevolge
van het verdwijnen der geestelijke bezieling, het te niet gaan van de liefde tot een
Idee, die in gelukkiger tijden de werkman inspireren kon.
Kalff stelt dat het niet de machine is die de schoonheid vernietigt. De machine zal
een nieuwe schoonheid geven van een geheel eigen karakter. Dat men met de nieuwe
machines er thans niet in slaagt iets moois te maken ligt o.a. aan de behoudzucht der
artiesten, die zich niet vrij van alle vooroordeel tegenover de machine stellen, maar
haar willen dwingen tot nabootsing van wat een vroegere werkwijze alleen vermocht,
- die daardoor de machine dus niet leren kennen in haar eigenlijke wezen en niet
geloven in een nog niet bestaan hebbende schoonheid.
Morris wordt door Kalff verweten dat hij:
‘is vervallen in de fout van zooveelen en niet vrij kunnen blijven van imiteeren.
Immers, niet alleen de principiën nam hij over, maar ook de belichaming daarvan in
een vorm en niet streefde hij naar een nieuw resultaat, maar naar een nabijkomen
van het oude. [...] zoo hielp hij de dwaling zich verspreiden, dat alleen met handwerk
gebruikskunst te maken valt.’ (p. 197).
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b. Roland Holst. Het lijkt erop, of Kalff in zijn lezing getracht heeft twee uitersten
te verzoenen, namelijk zijn geloof in de toekomst van de machine en zijn liefde voor
het oude handgemaakte boek, de incunabel. Kalffs eigen voorliefde weerspiegelt
zich in de laatste keuze, maar in wat hij bericht over de eigen schoonheid van het
machinewerk, klinkt een echo door van overtuigingen van Roland Holst. De socialist
Roland Holst schrijft Kalff immers op 27 maart 1898:
‘Ernstig heb ik over uw plan nagedacht, en ben versterkt in de meening die ik
reeds mondeling tegen u uitte. Nu de kans bestaat dat de typografische verzorging
in handen zal genomen worden door iemand die de snelpers aanvaardt, plaats ik mij
bij voorkeur aan zijn zijde. De middelen (snelpers en handpers) zijn voorloopig nog
ongelijk in kracht om de schoone verzorging van het boek te bereiken, daarvan ben
ik mij bewust, maar principieel ben ik voor de aanvaarding van die arbeidsmiddelen
die, hun tijdelijke en overwinbare onvoldoendheid daargelaten, niet te onderschatten
maatschappelijke voordeelen hebben. Ik geloof vast dat in die richting gewerkt moet
worden, al zal 't in 't eerst ondankbaar werk zijn, en in waarheid vind ik de handpers
hiernaast niet vrij te pleiten van reactionnairheid. De hoofdzaak van wat ik bedoel
zal u in deze weinige zinnen, verwacht ik, duidelijk zijn, dit onderwerp à fond te
behandelen, daarvoor is hier de plaats niet.
Vergeef dus, dat ik uw papieren gelijk hiermede ongeteekend terugzend. Ik ben
overtuigd dat u uw plan zult realiseeren, en ben benieuwd den strijd te volgen tusschen
twee werkwijzen, in principe zoo verschillend.’198
Op 30 maart 1898 schrijft Roland Holst:
‘Amice! “mooie drukken... in dat rijpe levende zwart der wiegedrukken” wanneer
je dit als eenig en absoluut mooi voor drukken in het algemeen beschouwt - dan is
dit natuurlijk alleen mooi te krijgen met den handpers. Blijft deze eisch 't zelfde bij
verandering van werkwijze (snelpers) dan misken je 't werktuig en de uit deze
voortvloeiende harmonie. Dat men met de nieuwste ma-
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chines thans niet slaagt iets moois te maken, ligt voor het allergrootste deel aan
maatschappelijke economische omstandigheden, en verder aan de behoudendheid
der artiesten, die zich niet vrij van alle vooroordeel tegenover de machine stellen;
maar haar willen dwingen tot nabootsing van wat een vroegere werkwijze alleen
vermocht, - die daardoor dus de machine niet leeren kennen in haar eigenlijke wezen,
en niet gelooven in een nog niet bestaan hebbende schoonheid. Ik voor mij hang niet
aan “'t rijpe levende zwart” - de koude perfektheid van de snelpers kan in hoogste
instantie een nieuwe schoonheid brengen, wel niet een weelige, maar een koel
voorname. Maar om dit te bereiken, moet de snelpers gebruikt, bestudeerd en
verbeterd worden door iemand die niet met handpers illusies in zijn hoofd rondloopt.
Wij miskennen in de machines het voortreffelijkste maar in esthetische zin onvoltooide
werk van deze eeuw. Om aan die voltooiïng te werken is ondankbaar voorloopig,
maar het is de eenigste wijze van werken waardoor nieuwe ontwikkeling kan komen.
Behoudendheid in welke vorm ook is gemis aan hoop; wantrouwen in wat verder
ligt. De maatschappij de wetenschap en wij, zijn veranderd, zou nu de schoonheids
eisch voor drukken alleen onveranderd blijven. Je mist fantasie als je niet ziet tot
welke objectieve schoonheid de machines ons kunnen brengen. Maar, de volmaking
van deze hoop van mij hangt geheel samen met de economische maatschappelijke
veranderingen; wie nu in die richting werkt moet wel weten, dat eerst de vruchten
er van zullen geplukt worden, als de maatschappij anders is. Nu kunt je zeggen, en
daarin heb je gelijk, dat dan voorloopig niet anders dan een gedeeltelijke repetitie
van het oude mogelijk is; - en dit is 't slot, dan wensch jij terug te zien, en ik vooruit,
- en dan is nadere bespreking onnoodig want wij zullen voor elkaars plannen niet te
winnen zijn; - brengt de lente je echter weer eens gauw hier in de buurt kom dan
weer eens samen een vriendschappelijke onderhoud er om hebben. Dat graag. Beste
groeten tt Holst.’199
Jan Kalff, zo kan men op grond van deze twee brieven wel zeggen, is niet de
wezenlijke boekvernieuwer der negentiger jaren,
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hoe belangrijk zijn rol ook mag zijn geweest. Achter zijn wat behoudende instelling
doemt de gestalte op van Roland Holst en diens voorspelling dat de koude perfectie
van de snelpers in de toekomst een nieuwe schoonheid kan brengen, niet welig, maar
koel-voornaam, doet thans visionair aan.

2. Een laatste formulering van de beginselen der Nieuwe Kunst naar de
opvattingen van Lauweriks en De Bazel
De chronologische volgorde, waarin de ontwikkelingen der Nieuwe Kunst in dit
overzicht zijn geschetst, brengt met zich mee dat hoofdstukken met algemeen
theoretische beschouwingen worden afgewisseld door hoofdstukken waarin, op de
daarvoor aangegeven datum, theoretische uiteenzetting over boekdecoratie worden
behandeld.
Iets dergelijks geschiedt ook nu. Het hoofdstuk waarin Kalff, in 1898, zijn
opvattingen over boek en typografie uitspreekt, is gescheiden van het hoofdstuk
waarin Enschedé (in 1904) de ontwikkeling van het boek als Nieuwe Kunst in beginsel
afsluit en een nieuw element daarin brengt, waardoor de typografische wedergeboorte
van het boek in principe wordt ingeluid. Dat laatste hoofdstuk kan natuurlijk ook
onmiddellijk na het voorgaande worden gelezen. Voor de goede orde is het evenwel
noodzakelijk het overzicht van de theoretische grondslagen der Nieuwe Kunst thans
af te sluiten met de volgende schetsmatige uiteenzetting, die is ontleend aan een
artikel dat K.P.C. de Bazel in 1898 heeft gepubliceerd in Bouw- en Sierkunst.200
Het artikel demonstreert hoe de materiaal vererende vormgeving, ingebouwd in
de construerende vormgeving, tenslotte is opgenomen binnen een door kosmische
wetten geregeerd wiskundig stelsel zonder dat daarbij diepgaande veranderingen in
het vroeger bereikte zijn aangebracht.
De Bazel tekent het hoger leven als een vorst, onbeweeglijk, de kennis Gods
weerkaatsend. Hij is de goddelijke schoonheid, ge-
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dragen door eigen wet, en hij vervult de natuuropenbaring, vertegenwoordigd in drie
gestalten die in onwrikbare zekerheid tellen, wegen en meten. Zeven wijzen der
kunsten, hogepriesters der mensheid, middelaars, aanschouwen dit ideaal van
schoonheid en evenwicht en dragen het over aan diegenen onder hen, die het
waargenomene in het materiaal kunnen overbrengen. Door de meesters wordt alle
materiaal in zijn wezen gekend: ‘den steen wordt van pas geslepen en gelegd, naar
z'n aard, in rust.’ (p. 32).
Omgeven door de wordingswetten der natuuropenbaring en het goddelijk licht
verheerlijkend bouwt de mens een tempel, ontmoetingsplaats tussen het goddelijke
en het lagere: ‘Zoo is het doel van hun werk: het verbeelden der goddelijke orde, het
vormen van eene verbinding van de aarde met den hemel, van de stoffelijke natuur
des menschen met zijn geestelijk wezen.’ (p. 32).
Zonder de goddelijke inspiratie zal de kunst kwijnen: ‘Wanneer niet aanwezig
blijft, de onderhouder, de kennis der beginselen, uit het goddelijk liefdevuur
ontsproten, zal miskenning en afdwaling steeds ontstaan.’ (p. 33).
De mens is gesteld als heer der schepping tussen de goddelijke en lagere natuur,
in zich houdend de kosmische en de groeiende krachten der schepping. Het is de
taak van de mens die scheppingswetten in zich bewust te kennen en de lagere natuur
te leiden. De bouwmeester, staande onder de zeven wijzen en éérste verrichter van
de materiële menselijkheid arbeid heeft voornamelijk te doen met de wijze waarop
die uitdrukking van kennis zich uitspreekt in de vorm.
‘Daar deze het meest stoffelijk, de laagste concretie is, en tegelijk het hoogste
bevat, zal hij de geheele wordingsreeks moeten doordringen om het ware wezen van
zijn werk te vatten. Hij werkt in zijn eerste geestelijke schepping in een materiaal
van hooge orde en heilige beteekenis, nauwelijks onder menschelijk bereik; zijn taak
is de bovenzinnelijke orde aan die scheppingsfeer eigen, zuiver in zijn aardsche werk
te weerkaatsen’ - zoals de natuurvormen voortvloeien uit het scheppende beginsel
(p. 33).
Zijn lering kan de bouwmeester ontlenen aan algemeen geopenbaarde wetten, door
wijzen overgeleverd, of, in tijden van
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verval, dient hij zelf in de bron van de wijsheid zien te vinden wat hij zoekt. In het
huwelijk tussen het goddelijk beginsel van schoonheid en de aardse stof wordt de
stof verhoogd en zo vergeestelijkt.
‘Vorm en handeling als offer gebracht, worden door die goddelijke schoonheid
als lichaam aangenomen, zoo zij beantwoorden aan diens grondwet en met al der
menschen zielekracht en liefde zijn opgebouwd, worden zij een tempel waarin besloten
is het onkenbare. Aldus is het kunstwerk de openbaring hier beneden, de blijvende
gemeenschap met het goddelijke, het verbindend kanaal waardoor dit tot ons komt.’
(p. 34).
‘Alle bouwende elementen staan met elkander in verwantschap en verhoudingen
op natuurwetten gegrond. Deze orde, de vormverhoudingen onzichtbaar
beheerschende, moet in de menschelijke scheppingen erkent worden en alle haar
tegengestelde verbindingen zijn willekeurig en leelijk.’ (p. 35).
De bouwmeester, in het belichamen van zijn idee met een grondstof van etherische
natuur werkend, moet de door de natuur gegeven verhoudingswetten van het lagere
materiaal al in zijn gedachtenbouwsel kunnen verdisconteren.
Berust de primaire schoonheid op de zuivere belichaming van de idee, de secondaire
hangt samen met de juiste verhouding der delen: ‘Karakter en stijl ontstaat dus
wanneer in ieder detail, het bouwende stelsel van het geheel aanwezig is, en dat
karakter wordt geschonden, door alle deelen die niet ter uitdrukking van het geheel
passen.’ (p. 35).
De innerlijk bouwende lijnen van de bouw dienen de begrenzing en omschrijving
te vormen van het wezen van de idee waarvan het de lichaamsvorm is. In de innerlijke
bouw, uitdrukking vindend in maat en verhouding, belichaamt de bouwmeester de
idee, uitdrukkende stabiliteit en beweeglijkheid, en de verbinding van beide: leven.
De dubbele natuur van alle geschapen dingen dient ook door een tweevoudige
structuur in elk werk uitgedrukt te worden. De innerlijke hogere structuur is die van
de ziel. Hij is direct verbonden met de idee:
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‘De bouw die de eerste vorm bepaald, zich uitdrukkende in verhouding, is aldus
voertuig der idée, en die ziel zal in elk deel door haar bouw beheerscht, den rythmus
voortbrengen die het geheele werk doordringt.
De uiterlijke of lagere structuur - het samenstel - bepaald de betrekking der
samenstellende deelen onderling en strekt zich uit, van het vaststellen der vorm, die
afhankelijk is van het materiaal, tot het verband der deelen het werk stempelend tot
bruikbaarheid en soliditeit.’ (p. 42).
Beide eigenschappen moeten in het werk aanwezig zijn, nimmer mogen materiaal
en samenstel de eerste plaats innemen.
‘Wanneer het materiaal voor ons werk gebezigd wordt is het afgestorven van zijn
natuur; in zekeren zin dood en het groeiende leven geheel achter zich latende behoudt
het nochtans de eigenschappen door dat leven in zijn wording bepaald. In het werk
wordt het begaafd met een tweede leven, in verschijning en doel geheel verschillend
van het eerste. Met deze beide omstandigheden moet bij de toepassing worden
rekening gehouden, zoodat ook daarin harmonie ontstaat; want bij onoordeelkundig
toepassen kan het een zoodanig inwerken op het ander, dat het beoogde effect te niet
gedaan wordt. Elk materiaal heeft direct opvallende eigenschappen, het zijn meestal
dezen waarnaar de toepassing moet worden geregeld; zooals bij het hout zijn
rechtopgaanden groei, bij steen zijn vorming in horizontale richting of kristallijn.
Steen behoudt naar den aard van zijn natuurlijken toestand, rust en stabiliteit, hout
naar zijn groei leven en beweeglijkheid. Zij wijzen alzoo den weg en bepalen de
functiën die het soort kan vervullen; deze moeten echter in het werk niet domineeren,
maar naar hun aard zoodanig geëerbiedigd, dat zij de waarheid getrouw blijven.
Onafhankelijk van materiaal en samenstel kan den vorm niet worden bepaald, maar
deze, zuiver de idée belichamend zal steeds gene beheerschen.’ (p. 43).
De Bazel geeft in het laatste hoofdstuk als wezenlijk doel van de arbeid:
‘de verheffing en ontwikkeling der lagere dingen, tot die hoogte, waar zij bezield
kunnen worden door den overzwevenden e-
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terischen glans der schoonheid. Zoodat, der menschen werk deze schoonheid
belichamend, in lengten van tijden de heerlijkheid van haar goddelijk wezen
openbaart.’ (p. 43).
Daarna bespreekt De Bazel de taak van beeldende kunsten. Het bouwwerk als
geheel moet symbool en belichaming van volmaakte harmonie zijn. De beeldende
kunsten dienen als herauten en meer begrijpelijke woordvoerders daarbinnen, ‘de
weg aantoonend welke tot dien staat van rust en evenwicht voert’:
‘Rust en evenwicht is het wezen van den bouwenden steen, volmaakt middel,
beantwoordend aan hetgeen moet worden uitgedrukt; ornamentiek moet zich daarbij
aansluiten ter meer voor de zinnen bevattelijke uitdrukking van idée of functie.
Zonder deze functioneerende ornamentiek wordt de taal van het werk niet altijd in
voldoende mate door de zinnen verstaan. Deze accentueering door de beeldende
kunsten is noodzakelijk of niet, naar gelang meer of minder directe werking noodig
is, of 't werk is ter leering of stichting, als betoog of contemplatief.’ (p. 44).
‘In monumentaal werk zal sierend ornament zich daar voornamelijk bevinden,
waar meer nadrukkelijk, het verstand of de zinnen aangrijpend, een functie of doel
moet worden uitgesproken, of waar tegengestelde vormelementen met elkaar in
contact komende, eene zekere werking veroorzaken.’ (p. 44).

G. Afscheid van de boekverciering: 1904
1. Enschedés Logica in boekdruk: de geboorte van het moderne boek
In oktober 1904 opent J.W. Enschedé in een lezing, die onder de titel Logica in
boekdruk verschenen is, een nieuw perspectief voor de ontwikkeling van het moderne
Nederlandse boek.201 Dit nieuwe perspectief betreft althans de theoretische zijde van
de boekverzorging. Aan het einde van het voorgaande jaar, 1903, heeft het door De
Roos verzorgde boek Kunst en maatschappij de be-
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ginselen die Enschedé verkondigt, al in de praktijk gebracht, zoals uit deze studie
blijken zal.
Enschedé stelt dat een letter een duidelijk en onmiddellijk te herkennen beeld dient
te hebben en dat zij gemakkelijk tot een goed leesbaar woordbeeld dient te kunnen
worden gerangschikt:
‘Het boek is en moet blijven een gebruiksvoorwerp en aan de eischen der practijk
moeten andere eischen, ook die der logische schoonheid, ondergeschikt blijven, wil
de factuur van het boek als zoodanig niet mislukt zijn.’ (p. 14).
‘Het boek onder welke gedaante het tot ons komt moet wezen de drager van de
menschelijke gedachte; de boekversierder mag nimmer vergeten, dat zijn arbeid
slechts ten doel heeft den inhoud beter te doen spreken.
De boekversierder, de ornementalist dus ondergeschikt aan den drukker.’ (p. 24).
Het zijn deze uitspraken die de afsluiting vormen van een periode die aanving met
de overtuiging dat de decoratie het karakter, de ware bezieling van het boek uitmaakte.
Enschedés betoog kan men zien als een eerste stap naar hedendaagse opvattingen.
Die opvattingen formuleert Hugh Williamson bijvoorbeeld als volgt:
‘Legibility, then, is the aim. It may be defined as the capacity of a text to be read,
by the reader for whom and in the circumstances for which it is intended, with ordinary
speed and accuracy and without undue effort.’
‘Decoration in typography is rather out of fashion, and display tends to be bare of
ornament. Even when a decorative effect is intended, however, ornament may be
less effective than clarity of arrangement, right proportions of size and weight in the
various typographic elements, and good letters with carefull spacing.’202
De hier boven weergegeven inzichten van Enschedé betekenen een belangrijke
stap in de richting van de hedendaagse opvattingen over boekverzorging. Logica in
boekdruk geeft er evenwel duidelijk blijk van, dat die moderne opvattingen van
Enschedé nog
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geheel liggen gebed in de opvattingen der Nieuwe Kunst, dat ze in feite nog heel
dicht staan bij Kalffs overtuigingen:
‘Wat is een bedrukte pagina? Een effen vlak - het blanke papier, waarop allerlei
lijntjes en streepjes getrokken zijn - de letters. Die letters, in werkelijkheid van
elkander gescheiden, vereenigen zich in het oog tot een geheel, een woordbeeld.
Vandaar dat gezegd mag worden, dat een bedrukte bladzijde bestaat uit zwartlijnige
figuurtjes op witten achtergrond. Of ik dus met verfstoffen arabesken of gestijleerde
plantvormen aanbreng op een muurvlakte, of dat ik letters afdruk op papier, is in
wezen hetzelfde; [...] Beide zijn uitingen van vlakornementatie.’ (p.6).
‘Logisch vloeit dat voort uit het wezen zelf van een boekdrukpagina en diezelfde
logica eischt dan ook gebiedend aan de ééne kant, dat de werking van het
vlakornement niet gehinderd maar versterkt wordt, aan de andere kant dat de techniek
der boekdrukpagina niet bemanteld wordt, maar dat er integendeel zooveel partij van
getrokken wordt om het vlakornementale begrip beter tot uitdrukking te brengen,
wat omgekeerd de werktuigelijke waarheid ten goede komt.’ (p. 6).
‘Openlijke erkenning en blootlegging van zet- en druktechniek is de alpha en
omega; poging een vlakornementale werking te bereiken het einddoel, voor zoover
de practische bruikbaarheid van de pagina als leesvoorwerp daardoor niet geschaad
wordt.’ (p. 6).
Openlijke erkenning van de zet- en druktechniek houdt voor Enschedé in, het
logisch komen tot een rechthoekige bladspiegel, omdat het lettercorps nu eenmaal
rechthoekig is en alle andere vormen daaruit voortvloeien: een rechthoekig stuk
papier dus, met een rechthoekig gezette pagina, bedrukt met diepzwarte inkt. Maar
om te komen tot een goed resultaat is een monumentale letter grondvoorwaarde.
Enschedé zegt in De Grassetletter:203
‘In de meeste gevallen zal die letter krachtig mede helpen aan de bladzijde een
decoratieve werking te verleenen. Het aspect van een boekdrukpagina wordt
gedeeltelijk beheerscht door de lettervormen. Een bedrukte bladzijde is in haar wezen
een vlakversie-
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J.W. Enschedé, De Grassetletter, Amsterdam 1904, (Tweede deeltje van de Mededeelingen
over boekkunst uitgegeven door Ipenbuur & Van Seldam).
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ring; op haar beurt moet de decoratieve letter, al zij het indirect, onderworpen zijn
aan de leer van het vlakornement.’
Enschedé opteert, juist zoals Kalff dat in 1898 deed, voor een romein. Hij meent
evenwel, zoals blijkt uit De Grassetletter, dat het geven van een vlakornamenteel
karakter moeilijker te bereiken is bij de romein dan bij de fractuur, een uitspruitsel
van de middeleeuwse gotische letter, omdat de eerste meer wit dan zwart, de gotiek
meer zwart dan wit in elk letterbeeld laat zien. Het zoeken is nu naar een ontwerper
die binnen de eisen aan de leesbaarheid te stellen, binnen de romeintraditie die in
Nederland en Frankrijk heerst, een letter weet te scheppen met de decoratieve waarde
van de gotische letter. Enschedé meent in de Franse Grassetletter het gezochte te
hebben gevonden.
De grondslagen door Enschedé hier uiteengezet: de keuze van de hybridische vorm
tussen het decoratieve verleden en het geheel op gebruik gerichte toekomstige, de
afzwering van het symbolische, de aanvaarding van de praktische eisen vinden
tenslotte in Kunst en maatschappij (in de Grasset gezet volgens aanwijzingen van
De Roos en door De Roos eveneens gedecoreerd) een alleszins waardige toepassing.
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III. Symbolische inhoudsverbeelding in het boek
als Nieuwe Kunst
A. Algemeen overzicht
1. Inleiding
Het vercierde object uit de negentiger jaren spreekt een nadrukkelijke taal tot zijn
beschouwer. Wie het boek ter hand neemt en de verciering leest, kan daarin de inhoud
of de bedoeling van het werk verklaard en geïllustreerd vinden. Hij kan in de
verciering echter in veel gevallen ook aanwijzingen vinden die het stuk als object
verklaren. Door de decoratie spreekt het object van Negentig in duizendvoud: ‘Dit
is hout’; ‘dit hout is op de goede wijze gebruikt en gevoegd’; ‘dit is steen, naar den
aard gelegd, in ruste, zoals de Natuur dat voorschrijft’; ‘deze muur bestaat uit een
stapeling van elementen, door specie gevoegd’; ‘deze kleur verbeeldt de houtsnede’;
‘deze lijn geeft aan dat in hout is gekerfd’; ‘deze restanten hout indiceren dat ik met
een houtsnede te maken heb’; ‘deze primitieve lijn geeft aan dat de persoonlijkheid
van de kunstenaar, gedicteerd door de materie, levend spreekt’; ‘dit geheel behoort
bij elkaar, maar bestaat uit drie rechthoekige eenheden’; ‘het verband tussen deze
onderdelen is uitgedrukt in een overeenkomst van indeling’; ‘dit is een boekband’;
‘deze band is gebonden op de juiste wijze’; ‘dit is een zetspiegel, een rechthoekig
blok waarbinnen de eenheden van de tekst zijn gestapeld’; ‘dit is een tekst bestaande
uit bepaalde eenheden en die eenheden zijn weer onderverdeeld in kleinere eenheden’.
De hier gegeven voorbeelden kunnen nog worden verveelvuldigd. Het zij voldoende
te constateren dat in de periode van Negentig alles betoogt, vanaf
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het vaasje van Brouwer tot en met de Beurs van Berlage. Alles spreekt, brengt naar
voren, verklaart nadrukkelijk. De sprekende onderdelen wijzen daarbij steeds weer
van het bijzondere naar het algemene, van het hier zichtbare en waarneembare (de
materie), naar het bovenmateriële, de idee, de intelligentie, schuilend boven de dingen.
Dit alles vormt een wereld die wel voorgoed achter ons ligt, zozeer zelfs dat hij
alleen nog maar te peilen is door diegene die zich verdiept in de neergeschreven
berichten uit de periode zelf.
Men kan vandaag over Nieuwe Kunst en Art Nouveau in het algemeen eigenlijk
weer ten volle zeggen wat Veth in 1892 neerschreef over de antieke kunst:
‘De algemeene kunst van vroeger tijden, spreekt in de vormen die ons bleven, om
van hare waardigheid te getuigen, een taal, wier effekten dikmaals bekoren, ook al
wordt door ons haar eigenlijke zin niet meer verstaan. En uit het tot navolging
verlokken van die in den aard onbegrepen effekten, is onnoemelijk veel dwaasheid
voortgekomen.’1
De twintigste-eeuwer is nog wél enigszins vertrouwd met de symbolische
verbeeldingen die betrekking hebben op de inhoud van het boek. Ook heden ten dage
hebben uiterlijk en innerlijk van het boek immers veelal betrekking op elkaar en zijn
wij gewoon ter verklaring van het uiterlijk het innerlijk van het boek te raadplegen.
En bovendien: het lezende oog van vandaag weet een aantal symbolen uit de periode
van Negentig nog zonder informatie van buitenaf op de juiste wijze te lezen.
De delta van stromingen overziende, die zich laat onderscheiden in het gebied der
Nieuwe Kunst, komt men tot het inzicht dat de inhoud verbeeldende symbolische
decoratie, waarmee de heftige bloei van Nieuwe Kunst in de wereld van het boek in
1892 inzet, spoedig is opgenomen en tenslotte zelfs is ondergegaan in de rationele
stromingen, die, voortkomend uit de traditie der neo-

1

J. Veth, Kunst en samenleving. Naar Walter Crane's Claims of decorative art, in het
Nederlandsch bewerkt, en vercierd met talrijke vignetten, in hout gesneden door G.W.
Dijsselhof, Amsterdam 1894, p. V.
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gotiek, sinds 1893 meer en meer terrein winnen. In 1892 bloeit de inhoud
verbeeldende decoratie nog. Ook in 1893 kan men van een bloei spreken. Rond
1894-95 treedt een kentering in en tegen het einde van de eeuw is de inhoud
verbeeldende decoratie nog wel levend bij enkele pioniers, maar ze is dan toch niet
meer dan een flauwe afschijn van wat zij in 1892 geweest is.

2. Symbolen. Verschijningsvormen
Om de verschillende fasen van bloei en verval van de inhoud verbeeldende symboliek
in de boekverciering te kunnen onderscheiden, zijn in deze studie een aantal termen
ingevoerd, waarvan de betekenis die ik daaraan heb verbonden, hier nader wordt
toegelicht. Ik wil mij hiermee beslist niet bewegen op een terrein waarop ik mij bij
uitstek ondeskundig voel, maar beoog uitsluitend een begripsbepaling binnen het
bestek van deze studie.
In deze studie zijn alleen tekens die méér betekenen dan zij voorstellen door mij
als symbool beschouwd. Een illustratie is hier dus niet opgevat als symbool van een
werkelijkheid. Ook een illustratie naar een symbolische tekst is daarom niet als
symbolisch opgevat.
Binnen het kader van wat hier wél als symbool wordt beschouwd onderscheid ik
Tekens, Symbolen en Emblemen.
Het Teken maakt deel uit van het geheel dat het ‘betekent’. Voorbeeld:
bliksemschicht betekent onweer. Tussen teken en betekenis bestaat een concrete
relatie.
Van Symbool spreek ik daar, waar tussen teken en betekenis een abstracte
verhouding bestaat, waarbij het teken een aantal reële of toegedachte ‘eigenschappen’
bezit, die zodanig congrueren met de ‘eigenschappen’ van een abstract begrip dat,
op grond van deze congruentie van eigenschappen, het als teken gebruikte object en
de betekenis ‘eigenschappen’ uitwisselen. Voorbeeld: een vlinder als symbool van
de schoonheid geeft aan die schoonheid ook de kwetsbaarheid.
Van Embleem wordt daar gesproken waar een Teken of Symbool bij afspraak
binnen kleinere of grotere kring (cultuurtradi-
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tie) een betekenis heeft gekregen, die zonder nadere informatie veelal niet begrijpelijk
behoeft te zijn. Voorbeeld: ossekopje (Sint-Lucas) voor beeldende kunsten.

3. Symbolen. Samenstellingen
Zonder mij, het zij even herhaald, nu direct te willen bewegen op het bij uitstek
gecompliceerde en eigenlijk nog maar ternauwernood geëxploreerde terrein van
vormleer en syntaxis van symbolen, wil ik, daartoe genoodzaakt door de aard van
deze studie, ook een onderscheid maken in de soorten van symboolgebruik die men
in Negentig kan aantreffen en daar een terminologie voor invoeren die alleen binnen
deze studie geldigheid heeft. Die onderscheidingen heb ik nodig om binnen het werk
van de kunstenaars een ontwikkeling te kunnen aangeven en om te kunnen aanduiden
hoe de algemene ontwikkeling van het symboolgebruik in Negentig verloopt.
In deze studie wordt een onderscheid gemaakt tussen:
Enkelvoudig symboolgebruik. De objecten dragen een of meer vastgestelde
betekenissen. De betekenis blijft in de toepassing ongewijzigd. De roos verbeeldt,
zonder nuance, liefde en schoonheid, het kruis verbeeldt het christendom, het leed.
De lelie verbeeldt de reinheid. Het grondgegeven behoeft zich niet te beperken tot
de Emblemen. Ik kan ook met een Teken een enkelvoudig symboolgebruik tot stand
brengen: een paddestoelwolk roept het hele veld van verschrikking wakker.
Samengesteld symboolgebruik. Aan het object met enkelvoudige betekenis hechten
zich elementen die de grondbetekenis van het symbool bijsturen. De ontbladerende
roos tekent het verval van de liefde. De roos zonder doornen verbeeldt de liefde
zonder smart. Een half witte half rode roos verbeeldt de liefde waarin kuise hartstocht
of hartstochtelijke kuisheid aanwezig is. De verrijkende elementen zijn steeds
ondergeschikt aan het hoofdsymbool, en zijn bijvoeglijk te noemen.
Complex symboolgebruik. Hieronder wordt hier verstaan het samenspel van op
zichzelf staande symboolkernen (bestaande uit
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samengestelde of enkelvoudige Symbolen of Tekens), die in de voorstelling zo zijn
verbeeld, dat zij als betekenis dragende objecten in een mathematische, ruimtelijke
of materiële relatie tot elkaar zijn gebracht. Die relatie, en zelfs de aard van de relatie,
gaat meespelen binnen het veld van de symboolkernen. Door complex symboolgebruik
kunnen de mededelingen door de afzonderlijke symboolkernen zó worden geladen
en gericht, dat zelfs uit het krachtveld van die kernen een nieuwe symboolkern kan
ontstaan, die een alles overkoepelende eigen boodschap geeft. Dit is wat Aurier voor
ogen zweeft, wanneer hij spreekt over synthetisme.

4. Symbolisering van de inhoud bij het vercierde boek
Aan de hand van de in de vorige paragrafen ontwikkelde terminologie wordt nu
getracht een samenvattend overzicht te geven van datgene, wat in de volgende
hoofdstukken per kunstenaar en per boekverciering tot in detail is uitgewerkt. Een
zekere schematisering maakt vertekening hier onvermijdelijk, maar biedt anderzijds
de mogelijkheid een ontwikkeling beter te kunnen weergeven, dan dat in de massa
van gegevens mogelijk is.
Allereerst een algemene opmerking. De gedetailleerde analyse van de stukken
maakt het mogelijk vast te stellen, dat Polak, in Het Fin-de-siècle in de Nederlandse
schilderkunst, blijkbaar te zeer vertrouwende op de enkelvoudige emblemen, zoals
bijvoorbeeld Praz in diens Romantic Agony deze hanteert, toch te veel komt tot een
beeld, dat al vooruit werd bepaald door de begrenzingen, waarvan Polak is uitgegaan.
In 1892 en de volgende jaren viert in Nederland niet het enkelvoudig symbool hoogtij,
maar het is juist het samengestelde en vooral ook het complexe symbool, waarin een
Derkinderen, Toorop en Roland Holst excelleren.
De bloei van dit Nederlandse ‘synthetisme’ zet al direct in bij de eerste produkten
van de boekverciering van 1892. Het manifesteert zich juist bij de
Belgisch-Frans-georiënteerde kunstenaars Toorop en Roland Holst. Uit de
boekdecoraties van Derkinderen uit 1893-94 blijkt, dat ook deze kunstenaar het
gebruik van complexe symbolen niet heeft geschuwd. De ontmoeting tus-
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sen Roland Holst en Sérusier in 1892 sluit een zekere beïnvloeding door de Franse
synthetisten niet uit.2
In 1892 ontstaan, zet de met complexe symbolen werkende stroming zich ook in
1893 in alle rijkheid voort. In 1894-95 ontstaat nog het werk van De Bazel en
Lauweriks, waardoor een vrij algemeen intredende kentering in het gebruik van
symbolische vercieringen niet onmiddellijk aan het licht komt. Toch kan het bij nader
toezien niet verborgen blijven dat het aantal inhoud verbeeldende decoraties
achterraakt bij het aantal uitsluitend florale en rationalistische vercieringen. Ook
kwalitatief zet een kentering in. Het gebruik van enkelvoudige symbolen, van het
teken, van het embleem vooral, neemt sinds 1894 toe ten koste van het complexe en
samengestelde symbool.
De inhoud verbeeldende symboliek blijft bij de pioniers van de boekverciering buiten de rationalisten - bestaan in min of meer verschraalde vorm. Daarbuiten wint
zij geen terrein. Dat de inzichten van de rationalisten wél snel veld winnen, kan
worden verklaard uit het feit dat de rationalisten over het algemeen in de opleiding
van tekenaars en toekomstige kunstnijveren een werkzaam aandeel hebben. Dat is
niet het geval bij de groep waartoe een Toorop, Roland Holst en Derkinderen behoren.
Hun invloed aan de Rijksacademie wordt pas ná 1903 merkbaar.
In 1892 opent Roland Holst na een zeer vroege inzet van Veth,3 de rij van moderne
boekvercieringen met zijn Catalogus Keuzetentoonstelling, een goed voorbeeld van
complex symboolgebruik.4 Hij zet die gerichtheid voort in de verciering van Johannes
Viator met een soort samengesteld dubbelsymbool van een grote subtiliteit. Ook zijn
omslag voor de Catalogus Van Gogh en de band voor Majesteit bieden nog
samengestelde symbolen. Na zijn terugkeer uit Engeland vereenvoudigt zich het
symboolgebruik aanzienlijk. Extase biedt in zijn bandversiering een aantal
enkelvoudige symbolen: een lelie als embleem van reinheid en zuiver-

2
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4

Zie II.A.7.
Voor Veth zie III.B.1.
Voor Roland Holst zie III.B.2.
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heid, het wit en het goud als mede-indicators van de zuiverheid en onbevlektheid
van het boek. In Sonnetten en verzen tenslotte, blijkt het symboolgebruik nog steeds
van kracht, maar de symbolen zijn tot hun helderste en simpelste vorm teruggebracht:
de roos verbeeldt de liefde en de doorn de smart. De Catalogus van de Algemene
Diamantbewerkersbond, tenslotte, is alleen illustratief.
Tekent zich bij Holst een duidelijke verschuiving af van het meest samengestelde
naar de simpelste vorm van symboolgebruik, bij Toorop kan men die lijn niet zo
duidelijk aangeven.5
Ook Toorop vangt aan met complex symboolgebruik, getuige zijn versieringen
voor de Catalogus Association en voor de band van Een boek van verbeelding. Die
gerichtheid zet zich voort in zijn vignet voor de Brieven van Vincent van Gogh (dat
tot twee keer toe in Van Nu en Straks is verschenen) in Maerlant, in de Almanak
Leidsch Studentencorps, in In den Nevel. Dan treedt er in zijn symboolgebruik een
neiging op, om meer en meer illustratief te werken vanuit de tekst. Geeft de Catalogus
Association nog een samenvattende verbeelding van de triomfante intocht der
Association, geeft Een boek van verbeelding nog het beeld van de zuivere jeugd die
begeleid door Kracht en Moed zijn weg zoekt, hoe ook bedreigd door het Kwaad,
geeft Van Nu en Straks nog in Toorops vignet een ideële verbeelding, geeft de band
van Maerlant de jonge en ingetogen idealen van de nieuwe generatie te zien, met
versieringen als die voor de Almanak Leidsch Studentencorps heeft Toorop het veld
der illustratieve decoratie betreden. Het duidelijk teken, het embleem der studenten
wordt verheerlijkt. In Zwarte vlinders wordt de titel speels verbeeld; in In den Nevel
is uitgegaan van een titelgedicht. Ook in Metamorfoze, Psyche, Een droom,
Programma Liederboek, Babel en God en goden is steeds zonder meer uitgegaan
van een bepaalde passage van het boek. In bepaalde gevallen kan men zelfs zeggen
dat de verciering hoofdzakelijk illustreert. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Psyche,
bij Babel, bij het Programma Liederboek. In andere gevallen domineert het
symbolische element weer, zoals bij God en goden en
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Jonge ranken. De roeier die op de omslag van De Arbeid is verbeeld, kan men
symbolisch toegepast noemen.
Bij deze ambivalente decoraties uit de latere periode kan men ook voorbeelden
noemen waarbij van uitgesproken symbolische versieringen kan worden gesproken.
Zo brengt bijvoorbeeld de etherische figuur in de omslagtekening van Egidius, Denken
en Voelen tot uitdrukking. Zo is in de initiaalverbeelding op de titelpagina van Een
droom op etherische wijze de Droom verbeeld.
Bij Toorop kan men, zo blijkt wel uit het voorgaande, niet de duidelijk evoluerende
lijn trekken die zich in het werk van Roland Holst aftekent. Hij blijft een
symboliserende kunstenaar tot aan het moment waarop, in 1903, zijn werk komt te
vallen buiten het kader van deze studie.
Ook in het werk van Derkinderen kan men de neiging terugvinden zich te matigen
in het gebruik van verrijkte symbolen en het vereenvoudigd opbouwen daarvan.6 Uit
de Gijsbrecht-versieringen wordt al van de aanvang af duidelijk dat hij zich - en hier
speelt de gedachte der gemeenschapskunst wellicht een rol - graag bedient van
emblemen ontleend aan heraldiek en christelijke iconologie. Hij beweegt zich vanaf
de aanvang al op een wijde scala die gaat van het meest simpele en enkelvoudige
embleem tot het diepzinnigste complexe symbolenspel. Dat blijkt allereerst uit de
Gijsbrecht. In enkele gevallen is het niet duidelijk wat hij bedoeld kan hebben met
zijn versieringen. De wielachtige vormen onderaan de titelbladzijde blijven
onverklaard. Het wordt niet duidelijk of deze vormen ook ‘objecten’ zijn, en zo ja
wélke en zo dat bekend is, of de betekenis van die vormen in de context kan worden
gezocht of buiten de eigenlijke context gegeven is in de iconologie. Van een uiterste
simpelheid zijn de rozen die als tekens van schoonheid gegeven zijn; van een diepe
en waarlijk complexe, synthetistische diepgang is het vignet ‘Eeuwig gaat voor het
ogenblik’ aan het einde van de Gijsbrecht-tekst.
Loopt men de Gijsbrecht door, dan tekent zich allereerst in de aflevering volgend
op die waarin de eerste twee bladzijden van de tekst zijn opgenomen, een duidelijke
verstrakking die de over-
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gang van de Eerste naar de Tweede Bossche wand markeert. Ook bespeurt men in
het werk een neiging tot vereenvoudiging in het symboolgebruik van de
muziekvercieringen.
Het Gedenkboek Keuze-tentoonstelling onderstreept de gerichtheid van Derkinderen
op een verrijkt en complex symboolgebruik en de hantering van een onmiddellijk
duidbaar embleemgebruik aan de andere kant.
Samenvattend kan men daarom zeggen: bij Derkinderen doet zich het probleem
voor dat de voor interpretatie relevante ‘objecten’ zich in zijn werk in een aantal
gevallen maar moeizaam laten herkennen. Een aantal onopgeloste symbolische
voorstellingen is het gevolg daarvan, waarbij het niet steeds duidelijk is of wel een
symbolische voorstelling kan zijn bedoeld en zelfs wel eens onduidelijk blijft, of
bepaalde vormen inderdaad als object dienen te worden gezien.
De objecten die intussen wél interpreteerbaar blijken, staan de onderzoeker evenwel
toe te constateren, dat Derkinderen gedurende de gehele hier onderzochte periode
symbolisch blijft werken en dat daarbij een verschuiving naar het emblematische en
naar het eenvoudiger symbool duidelijk wordt. Die ontwikkeling past overigens
geheel in de evolutie van Derkinderen die voert van ‘pathos’ naar ‘ritus’.
Hoe verschillend de ontwikkeling van kunstenaars als Toorop, Derkinderen en
Holst zich dan ook mag voltrekken, in één punt komen zij duidelijk overeen. Bij alle
drie kunstenaars treft men in hun werk een relatieve versobering van het symbool,
waarbij een zekere banaliteit door het gebruik van emblemen die overbekend zijn,
niet in alle gevallen is vermeden.
Ook bij de inhoud verbeeldende kunstenaars van het tweede plan die vóór 1895
beginnen met hun werkzaamheid kan deze verschuiving in het symboolgebruik
worden geconstateerd.
Wat buiten de normale ontwikkeling ligt hierbij Berlage die aanvangt met een
traditioneel aandoend teken- en embleemgebruik.7 Voorbeelden daarvan bieden zijn
Gijsbrecht-illustraties,
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zijn vercieringen voor de Verbouwing Arti, het Gedenkboek Delagoabaaispoorweg,
zijn decoraties voor het Weekblad der ANDB en voor Neerlandia. Maar hoewel zich
in het symboolgebruik van Berlage een algemene tendentie tot wel heel traditionele
en duidelijke taal manifesteert, ontbloeit bij hem toch (hoogstwaarschijnlijk bepaald
door het publiek waarvoor die decoratie bestemd is) een fijnzinnig complexe
symboliek als die voor Wereldvrede en Rouwviolen. Maar met deze twee bijdragen
is Berlages bijdrage in het symbolisch discours op enig niveau verstomd. In de banden
en omslagen voor het Amsterdams Jaarboekje, voor de Geschiedenis Britsche
Vakvereenigingswezen, voor Onze Kunst, werkt Berlage in de voor hem gebruikelijke
trant.
De aanpassing aan de eisen van het publiek heeft mogelijk ook het werk van
Wenckebach bepaald.8 Auteurs als Arij Prins, Albert Verwey, Hélène Swarth, E.C.
Knappert blijken symbolisch gecierd met samengestelde symbolen of symbolische
toespelingen; buiten die sfeer treft men een simpel gebruik van embleem en teken.
In het werk van De Bazel tekent zich een overgang van symbolische
inhoudsverbeelding naar een op wiskundige grondslag gebaseerde ‘levende’ verciering
zeer scherp af in de tijd.9 Van deze kunstenaar en van zijn vriend en collega Lauweriks
stammen tientallen inhoud verbeeldende vercieringen uit de periode, die ligt voor
hun radicale overgang naar mathematische beginselen.10 Vrijwel al die vercieringen
zijn gepubliceerd in het weekblaadje Licht en Waarheid. Ze bieden ineens een rijke
bloei van samengestelde en complexe symbolentaal.
Na september 1895 is er een einde gekomen aan dit type versieringen. De Bazel
houdt zich van dan af aan alleen bezig met de uitwerking van mathematische
structuren, maar Lauweriks geeft incidenteel, in zijn titelhoofd voor Licht en
Waarheid, in een omslag voor De Architect, te kennen dat hij ook ná 1895 zijn
symbolische vormgeving niet geheel heeft kunnen verlaten, trouwens

8
9
10

Voor Wenckebach zie III.B.7.
Voor De Bazel zie III.B.8.
Voor Lauweriks zie III.B.9.
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het mysterieuze figuurtje achterop de omslag voor Bouw- en Sierkunst laat wel zien
dat ook De Bazel niet geheel vrijblijft van symbolische geneigdheid.
Dit betreft de kunstenaars van de eerste generatie, in wier oeuvre zich de inhoud
verbeeldende tendens als substantieel element voordoet. Bepaald ondergeschikt is
dat onderdeel in het werk van Van Hoytema, Thorn Prikker, Dijsselhof, Nieuwenhuis,
Lion Cachet. In het werk van Colenbrander ontbreekt het totaal.
Van Hoytema maakt mogelijk symbolische toespelingen in zijn Hoe de vogels
aan een koning kwamen, wanneer hij koekoek en nachtegaal zet in eikeloof en
rozestruik (die als symbolen van aardse roem en onaantastbare schoonheid kunnen
worden gelezen, en ook het lied van de koekoek en de nachtegaal die om strijd
zongen, in de gedachte brengen).11 Van Hoytema is duidelijk wél symbolisch aan het
werk in de bandversiering voor Het leelijke jonge eendje in de Nederlandse en Engelse
uitgave. Ook in de illustraties vindt men de doorntak als symbool van de smart terug.
Maar Van Hoytema geeft alleen in dít boek symbolische verciering. Hij gaat verder
een zuiver illustratieve weg.
Thorn Prikker maakt van zijn lijnvoering een expressiemiddel van een meer
gevoelsmatige dan exact constateerbare betekenis.12 Alleen in De Zaaier kan men
een symbolische voorstelling van eenvoudig karakter aanwijzen.
Dijsselhof, Lion Cachet en Nieuwenhuis, rationalisten en versierders naar
natuurvormen, zijn geen inhoudsverbeelders. Het enige geval waarin Dijsselhof
mogelijk inhoud verbeeldend werkt, komt uit 1892: Een pic-nic in proza is mogelijk
in zijn verciering mede op de inhoud gericht.13 Nieuwenhuis hanteert na 1895 een
enkel embleem, maar verder dan de ring die een binnentitel voor zijn Perk-uitgave
siert is ook hij niet gekomen.14 Lion Cachet kan in zijn verciering voor het omslag
van De Kunstwereld uit 1893 een symbolische voorstelling hebben gegeven, waarin
de
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Voor Van Hoytema zie III.B.6.
Voor Thorn Prikker zie IV.C.10.
Voor Dijsselhof zie IV.C.3.
Voor Nieuwenhuis zie IV.C.4.
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doodbrengende Moloch door de kunst is overwonnen.15 Pas in 1903 wordt hij weer
wat illustratief, dit keer op de band van De gouden poort.
De tweede generatie, als men gemakshalve diegenen die ná 1895 hun eerste werk
publiceren, met die naam mag aanduiden, biedt voor de symbolische boekversiering
wel bijzonder weinig. Deze generatie van kunstenaars als Theo Molkenboer, Loebèr,
Smits, Brouwer, Van Moerkerken, De Vries, Veldheer, Koning, Neuhuys, Moulijn,
Heukelom, Lebeau, Rueter, De Roos houdt zich niet veel op met symbolische
inhoudsverbeelding en zover dat al gebeurt, is de verciering duidelijk en er wordt
vooral met ongecompliceerde Tekens en Emblemen gewerkt.
Wat buiten deze groep, onder invloed van Derkinderen en eigenlijk nog behorend
bij de oudste generatie, beweegt zich Antoon Molkenboer. Antoon Molkenboer blijkt
met zijn muziekdecoraties als die voor het omslag van De roos, Sterren en Heidelied,
en Lied, alle ontstaan in 1896-97, nog een bewonderaar van samengesteld en zelfs
van complex symboolgebruik, maar in Mincelijn snoert hij dit af tot een strakker
vorm waarin het enkelvoudig symbool als Leitmotiv gebruikt is.16 Sindsdien blijft
hij zich bedienen van duidelijke en enkelvoudige tekens en emblemen.
Evenmin is Hart Nibbrig bij de bovenstaande groep te rekenen.17 Beziet men diens
vercieringen voor Het leemen wagentje, dan kan men zich afvragen of de verbindingen
die hij boven de verschillende hoofdstukken geeft nog wel symbolisch te noemen
zijn; ze zijn vooral illustratief.
De versieringen door Moulijn gemaakt voor zijn Viooltje kan men evenmin méér
noemen dan illustratief.18 Ook de decoraties van Koning voor De Kleine Johannes
zijn illustratief; hoogstens kan men de winde die de band van dit boek siert, zien als
teken voor Windekind.19
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Voor Lion Cachet zie IV.C.5.
Voor A. Molkenboer zie III.B.10.
Voor Hart Nibbrig zie III.B.11.
Voor Moulijn zie IV.C.24.
Voor Koning zie IV.C.23.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

144
En wat rest? De tekens van het boekbindersvak door Loebèr en Smits gesneden voor
De Boekband;20 een boekband als voor Op goudgrond door Veldheer, gecierd met
een gouden besterd hart door takken omvat;21 een eigenlijk illustratieve band als die
van Neuhuys voor de Kapittelstokjes;22 een spoor van droppen in Smarteweg van
Rueter;23 een tweetal figuren verbeeldend Kunst en Arbeid, die elkaar de hand reiken,
bij De Roos.24 Heukelom valt hierbij bepaald op, door zijn versiering waarin blauwe
bloemen het sprookje aanduiden en de denneversiering van Bragi duidt mogelijk op
de aanvang van het heldendicht.25 Het is wel duidelijk dat de bloei van de eigenlijke
symbolische inhoudsverbeelding voor déze generatie voorbij is.

B. Afzonderlijke kunstenaars
1. J.P. Veth (1864-1925)‡
De kleine Johannes.26 Met de banddecoratie van dit boek (870603) introduceert Veth
al in 1887 een wijze van decoratie die pas in 1892 opnieuw in Nederland zal worden
aangetroffen.
De versiering verbeeldt een landschapje. Op de grond zit een konijntje onder een
bloeiend elzetakje. Een libel vliegt in de lucht. Een zon en een maan staan in de
hemel. In de rechteronderhoek staat een ooievaar op een rad; daarvóór de letters
M&Co. Men kan nu, na het boek gelezen te hebben, de band weer eens bezien en
vaststellen, dat zon en maan, konijntje en libel een rol spelen in het boek.
De vogel op de band is ook zonder kennis van de tekst te interpreteren; het is de
Haagse ooievaar, naast de initialen van de uit-
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Voor Loebèr zie IV.C.16. Voor Smits zie IV.C.17.
Voor Veldheer zie IV.C.21.
Voor Neuhuys zie IV.C.22.
Voor Rueter zie IV.C.27.
Voor De Roos zie IV.C.28.
Voor Heukelom zie IV.C.25.
Volledigheidshalve zij hier vermeld, dat Veth ook een kopje heeft getekend voor zijn rubriek
‘Aanteekeningen Schilderkunst’ in De Amsterdammer (930123) en verder illustratief werkte
in Derkinderens Gedenkboek Keuze-tentoonsteling (950113) en het Gedenkboek der
Hollandsche schilderkunst (990106). Over de vooraanstaande plaats die deze kunstenaar
heeft ingenomen in de ontwikkeling van de eerste fasen der Nieuwe Kunst is in het voorgaande
deel van deze studie uitvoerig gesproken. Men zie vooral II.A.1, II.A.2, II.C.3, II.C.10.
870603. De kleine Johannes door Frederik van Eeden met een ets van Jan Veth.
's-Gravenhage, Mouton & Co., 1887. In het Nieuwsblad van 3 juni 1887 vermeld (band:
Universiteitsbibliotheken Amsterdam en Leiden; omslag: Collectie Nieuwe Kunst van de
Mij. der Ned. Letterkunde, Leiden).
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gever Mouton & Co op een rad staande. Het rad wordt door de tijdgenoot niet alleen
als rad herkend (de plaats waarop ooievaars gemeenlijk nestelen), maar vooral als
industrieel symbool. Ook bij de vervaardiging van het boek komt het rad te pas. De
contemporaine bandenpers heeft een opvallend wiel van dezelfde vorm, terwijl ook
de snelpers in die tijd van een dergelijk rad voorzien was.
Voor het overige kan men er natuurlijk mee volstaan op te merken, dat bepaalde
figuren uit het boek op de band worden voorgesteld. Maar de figuren zijn, door een
rangschikking tot een landschapje, in een bepaalde relatie tot elkaar gebracht. Het is
de interpretatie van deze groepering die problemen biedt. Zon en maan staan
tegelijkertijd aan de hemel. De maan ontvangt haar licht niet van de zon. De zon is
geen zon, maar een zonnebloem. Het struikje waaronder het konijntje zit is naar
verhouding zeer vergroot en is in werkelijkheid niet meer dan een twijgje. Het
konijntje zit niet op gras maar op een zwaar getrokken streep.
Omdat de band voor dít boek gemaakt is en omdat onderwerpen uit de tekst op de
band staan afgebeeld, mag men een directe relatie tussen tekst en bandversiering
veronderstellen. Wil men de bandversiering nader onderzoeken, dan dient men van
de tekst uit te gaan.
Analyse van de tekst levert de volgende gegevens: elzetak en zonnebloem komen
nergens in de tekst voor. Maan en zon (de situatie van de bloem ten opzichte van de
maan in het landschap maakt het mogelijk de zonnebloem als zon te interpreteren),
konijntje en libel komen herhaaldelijk voor, maar nooit in een situatie zoals die op
de band wordt gegeven. Ook onderdelen van de
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voorstelling komen nergens in de tekst in de op de band gegeven situatie naast elkaar
voor. Een afbeelding van een bepaalde passage uit de tekst is blijkbaar door de
versierder niet beoogd.
Men kan nu zeggen dat de kunstenaar niet de bedoeling heeft gehad een bepaalde
voorstelling te geven, maar dat hij volstaat met het op een bepaalde manier
rangschikken van sierende elementen waarvan enkele in de tekst van het boek
voorkomen. Maar men vraagt zich dan tegelijkertijd af of iemand als Veth voor een
boekdecoratie geen andere mogelijkheden had. Waarom dan geen echt landschap
met een struik, met een behoorlijke zon, zonder maan, zonder die raar getekende
grond en vooral zonder die lelijke ooievaar-op-wiel-met-letters?
Het is die opvallende, gemakkelijk te interpreteren ooievaar, die bij draagt tot de
veronderstelling, dat ook de andere decoraties van het plat symbolisch bedoeld kunnen
zijn. Maar in dat geval moeten ze ook door de lezer kunnen worden geduid. Een
tweede lezing van de tekst biedt de oplossing:
De zon is in de tekst niet alleen zon, bron van licht en warmte die de dag maakt.
De zon is object van het zielsverlangen, de hemelse vader, inspirator van het gebed,
bron van licht waar alles wat leeft naar zoekt. De zon is symbool van het Grote Licht,
onnoembaar en onbevattelijk groot. Ook de zon op de band kan als symbool van het
grote licht worden gezien; deze zon is immers gesymboliseerd door een zonnebloem.
Déze zon is geen lichtdrager, maar lichtontvanger, steeds op een hoger en groter
zonlicht gericht; een afschijnsel daarvan.27 Ook de maan aan de hemel ontvangt haar
licht van een andere zon en zeker niet van de op de band getekende zonnebloem.
Het buiten verhouding vergrote elzetakje duidt niet op een els,, die immers in de
tekst niet voorkomt, maar verzinnebeeldt de vroege lente.28 In De kleine Johannes is
de wisseling van de seizoenen relevant. Zo bevrijdt de lente niet alleen de natuur,
maar wekt ook Johannes uit winterse verstarring. Johannes laat zich in

27
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Deze algemeen verbreide wetenschap is ook aan Van Eeden (die over de band voortdurend
overleg pleegde met de kunstenaar getuige een brief van 31 januari 1887 aan Veth, bewaard
in het Delprat-Veth-archief) niet voorbijgegaan, zoals blijkt uit zijn jeugdgedicht
‘Zonne-bloem’ (1875), opgenomen in de bundel Frederik van Eeden, Jeugdverzen, Roermond
1926, p. 34.
De els bloeit in de periode februari-april getuige de Geïllustreerde flora van Nederland van
Heimans en Thijsse.
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de eerste lentedagen urenlang en dromerig koesteren in de lentezon, vol lichamelijk
welbehagen.29 Hetzelfde seizoen wekt weer het zielsverlangen: ‘O! kon ik hieruit
weg vliegen.’30 Het verlangen van Johannes draagt overigens steeds vleugels: het wil
zich verheffen, zich losmaken van de aarde, het wil de oorsprong van het licht leren
kennen, het zoekt het Grote Licht.
Warm en zich koesterend31 zit het konijntje: ‘dat goedige domme deftig droomende
beestje’,32 drager van hetzelfde lichamelijk verlangen, dat ook Johannes kent, op een
nadrukkelijk aangezette aarde. De libel, het gevleugelde zielsverlangen, stijgt naar
het grote licht in een lente, een aardse lente, die in het teken staat van hemelse
symbolen.
Het is déze lente die Johannes ten deel valt wanneer hij afziet van de verovering
van het gouden sleuteltje dat aan de drager een eeuwige stille en zonnige herfstdag
zal brengen. Maar dát seizoen ligt voorbij de dood.33
Terugkerende naar de bandversiering zien we hoe zinvol ieder detail in de decoratie
is aangebracht. Om de lezer de sleutel in handen te geven van het zinnebeeldige van
de voorstelling móet de gemakkelijk interpretabele ooievaar op de band voorkomen.
De elzetak moet duidelijk worden vertoond, om het aspect lente te laten spreken.
Dat de grond, die tegelijk aarde, het aardse symboliserend, zwaar moest worden
benadrukt (onderstreept) tegenover de lucht, waarin de libel als het bovenaardse
verlangen zich
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De kleine Johannes, p. 163-164.
De kleine Johannes, p. 166.
‘Dat doen ze als ze zoo zitten te soezen,’ schrijft Van Eeden aan Veth op 31 januari 1887.
Deze brief is opgenomen in Kunstenaarsbrieven. Frederik van Eeden - Alphons Diepenbrock
- Jacobus van Looy - Jan Veth - Isaac Israels - Jan Toorop. Voor het Frederik van
Eeden-Genootschap uitgegeven. Amsterdam-Sloterdijk 1937.
Citaat uit dezelfde brief.
De kleine Johannes, p. 73.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

148
met sidderende (gedeformeerd vlammende) vleugels verheft, verbaast ook niet meer.
De zon, symbool van het Grote Licht, moet wel worden verbeeld door de zonnebloem,
te meer omdat deze zon niet verzengt.34
Dat deze decoratie niet ineens was volgroeid blijkt uit een brief van Van Eeden
aan Veth waarin onder meer te lezen is dat een blijkbaar kale rietstengel in de
versiering is opgenomen, die zonder twijfel plaats heeft moeten maken voor de
elzetak. In deze vroegere versie zijn libel, zonnebloem en konijntje al aanwezig.
Over de maan wordt niet gesproken. Ook van deze vroegere versie zegt de auteur
al: ‘Ik vind het ook alles goed - het naieve en symbolische.’35

2. R.N. Roland Holst (1869-1938)36
a. Catalogus Keuze-tentoonstelling. Roland Holsts omslag voor deze catalogus
(920627)* vormt, wanneer men Veths band voor De kleine Johannes buiten
beschouwing laat het vroegste voorbeeld van boekverciering.37 In formaat, typografie
en bindwijze lijkt de catalogus op die van de in het voorjaar in Brussel gehouden
Vingt-expositie.38 Holsts overgrote belangstelling voor wat er gaande is in Brussel,
maakt die overeenkomst wel verklaarbaar.39 Al in maart 1892 schrijft hij aan Toorop:
‘Ik houd mij zeer aanbevolen met nog wat nieuws te hooren over de XX, dus schrijf
mij nu eens spoedig als je tijd hebt een uitvoerigen brief.’40
Het is wel zeer waarschijnlijk dat Holst ook de catalogus heeft gekend die de
Association pour l'Art heeft uitgegeven voor haar
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Dit in tegenstelling tot De kleine Johannes, p. 61-62.
De brief, gedateerd 31 januari 1887, berust in het Delprat-Veth-archief.
Voor Roland Holst zie ook IV.C.1. In de eerste noot vindt men daar enkele gegevens over
deze kunstenaar.
(870603). Men zie voor dit niet in de chronologische lijst opgenomen boek III.B.1.
Exemplaren van deze catalogus berusten in het Toorop-archief en in het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie.
Over de levendige belangstelling van Roland Holst voor Frans symbolisme wordt elders in
dit boek gesproken. Zie II.A.8.
Deze brief, gedateerd 3 maart 1892, berust in het Toorop-archief.
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tentoonstelling in Antwerpen in juni 1892.41 Deze Antwerpse catalogus, waarvan de
versiering door Lemmen getekend is, vertoont op het omslag een oude, ontwortelde
boomstronk met daarachter een wijd landschap overstraald door zonlicht. Een
bloeiende struik verrijst boven de letter A van het eerste woord van de titel:
Association pour l'Art. De symbolische betekenis van de voorstelling laat zich lezen
in de tegenstelling tussen het vervallen en dode verleden op de voorgrond en het
jonge ontbloeiende dat verrijst in de dageraad van een nieuwe toekomst.
Ook het omslag van de Brusselse catalogus is door Lemmen versierd. Daar is een
rijk met vruchten beladen boom zwevend voorgesteld boven een geploegde akker.
Voor dat tafereel ontplooit zich, wapperend van een schuin naar voren gerichte lans,
de vaan van ‘Les XX’. Als een visioen van de rijke toekomst zweeft de rijk
vruchtdragende boom boven de geploegde akker, gewonnen in strijd.
Het thema van de geploegde akker onder de zon der toekomst komt nogmaals voor
in een tekening van Lemmen, en wel in het titelhoofd van het eerste nummer uit 1892
van het blad der Brusselse avant-garde: l'Art Moderne. Dat kopstuk is eigenlijk niet
van 1892. Het komt al voor boven het eerste nummer van 1891 en de begeleidende
tekst dáár geeft de volgende omschrijving: ‘Une figure rustique, nue, cheveux au
vent poussant d'arrache-pied le soc d'une charrue dans un sol chardonneux, pendant
que le soleil se lève, et que derrière elle, déjà, monte une moisson.’42 De voorstelling
kan als volgt worden verklaard: onder de rijzende zon van de toekomst wordt de
akker gereedgemaakt voor de oogst. Zomers getij en die nieuwe oogst zijn al zichtbaar
achter de ploegende, een naakte vrouw, tegen de wind voortgaande. De wind komt
van de zijde waar zich ijsbergachtige rotsen, wolken, stenen en distels voordoen (de
laatste terzijde bijeengeschoven, zoals de boer dat bij de bewerking van zijn land
gewoon is te doen). De naakte vrouw is een ideaalfiguur, de werkende kunst. Lemmen
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Een exemplaar van deze catalogus berust in het Toorop-archief.
Het titelhoofd door Lemmen verschijnt voor het eerst in het nummer van 4 januari 1891 en
keert terug in het nummer van 3 januari 1892. Het hier gegeven citaat is afkomstig uit het
hoofdartikel van het nummer van 4 januari 1891 door Camille Lemonnier, ‘Dix ans de critique
à l'Avant-Garde’.
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heeft met het ontkleed voorstellen mede een associatieve relatie geschapen tussen
de naaktheid van aarde en de vrouw, beiden dragers van het vermogen vrucht voort
te brengen.
Terecht wijst Polak (als eerste) op de treffende overeenkomst tussen Holsts
catalogusomslag en het hierboven genoemde werk van Lemmen.43 De relatie vindt
een bevestiging in een brief door Holst aan Toorop geschreven, kort voordat de
Catalogus Keuzetentoonstelling ontstond.44 Bij een vergelijking van de decoraties
van Lemmen met de omslag van de Catalogus Keuze-tentoonstelling blijkt evenwel
dat niet alleen een overeenkomst in stijl het werk van de kunstenaars verbindt.
Op Holsts tekening vindt men de geploegde akker en de daarachter rijzende zon
terug, vindt men rechts onderaan de terzijde geschoven doorntak en stenen die ook
in het werk van Lemmen zijn opgemerkt. Het fijngeloverde boompje dat verrijst uit
de titel herinnert aan de struik ontbloeiende uit de woorden Association pour l'art op
de Antwerpse catalogus. De overeenkomst, de afhankelijkheid van Lemmen is
overduidelijk, te duidelijk misschien zelfs, aangegeven en het is daarom zinvol eens
na te gaan welke eigen bijdrage Roland Holst levert aan de verciering.
Tussen de geploegde voorgrond en de aan de kim rijzende zon strekt zich een
akkerland uit, waarin een enkele bloem en wat sprieten duiden op leegheid en
kaalheid. Geen weidelandschap noch onvruchtbare woestenij is blijkbaar verbeeld:
de attributen daarvoor ontbreken. Men kan in die brede vlakten tot aan de horizon
een voortzetting zien van het geploegde land vooraan. De rechthoekige indeling van
het veld duidt op cultuurgrond. Een donker en doornig gebladerte is zichtbaar in de
linkerbovenhoek van de voorstelling. Daartegenover, rechtsonder, ontmoet de blik
de terzijde geschoven doornige tak en stenen. Nog onder het donker lover staat ter
linkerzijde een vrouw en ziet naar het fijngeloverde boompje dat rechts verrijst boven
de woorden Keuze-
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Bettina Polak, Het Fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst, 's-Gravenhage 1955, p.
241.
Deze brief, gedateerd 10 juni 1892, berust in het Toorop-archief.
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tentoonstelling. Langs de hele onderrand van de voorstelling zijn over de ploegvoren
heen naïef getekende, ‘onwerkelijke’ bloemen in een rij gerangschikt.
Men kan de tekening van Holst in eerste instantie lezen als Lemmens
voorstellingen: de zon der toekomst komt een nog leeg landschap overstralen, dat
wacht op komende oogst. Uit de Keuze-tentoonstelling verheft zich een jonge
toekomst als een visioen van verwachting voor haar die nog staat onder de schaduw
van een doornig-dor verleden dat (blijkens een ruimterelatie met de terzijde geschoven
doorntak en stenen) heeft afgedaan. De vrouw keert zich daar ook niet langer heen,
maar ziet naar een toekomst. De rij irreëel getekende bloemen op de voorgrond dient
ter aanduiding dat de akkers een bloei verwachten. Ook de vrouw verwacht: het
bloemteken draagt zij in de hand die steunt op de welving van een naar voren gestulpte
buik. Holst heeft hier blijkbaar het door Lemmen in zijn kopstuk voor l'Art Moderne
mogelijk gemaakte thema verder doorgevoerd. Hij tekent echter de in verwachting
zijnde vrouw niet expliciet als zodanig, omdat hij daarmee zou indruisen tegen de
openbare moraaleisen van zijn tijd, maar vindt een inspiratie in zijn Larense omgeving:
‘Het is hier alles streng en geloovig, 't is of de geloovigen van uit de groote steden
er om heen, hier naar toe zijn getrokken, zich huizen hebben gebouwd met groote
rechte daken en kleine vensters als klooster ruiten, zij hebben ze gebouwd langs
rechte wegen met van die streng geornamenteerde gekapte linden aan de kanten, en
zij gaan in wijde kleedij die aan het costuum van de memlinck tijd doet denken, en
Zondags loopen zij naar de kerk over de vlakke hoog op gaande velden, zij in het
dof zwart met witte halsdoeken, gouden lang afhangende hals ketens, op hun hoofden
witte mutsen, met een even goud-geblink er onder, zij dragend de kerkboeken met
gouden sloten in verweerde werkhanden, gebogen arm in wijde mouw steunend op
de [-volle] ronde buik, daarboven de platte borsten.’45
Dit zijn de regels waaruit men de voorstelling die Holst op zijn
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Deze brief, gedateerd 17 mei 1892, berust in het Toorop-archief.
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catalogus heeft gegeven, zeker zal herkennen. Het is aantrekkelijk te denken dat de
kunstenaar niet meer heeft willen doen dan het geven van een schilderij van deze
Larense indruk. Maar daarmee strijdt de overtuigingen van Holst in deze tijd, strijden
problematische elementen in de voorstelling en strijdt vooral het totaal ontbreken
van enige relatie tussen een Larense schone en de Keuzetentoonstelling. Holst speelt
met door Lemmen gegeven thema's. Hij doet dat opzettelijk, geeft duidelijk aan
welke band hem met het zuiden verbindt, maar terwijl hij dat doet, zet hij het zuidelijk
krijgshaftig en heidens geluid om in iets geheel noordelijks. Hij transponeert Lemmens
muziek in de mystieke en ingetogen middeleeuws geïnspireerde toonaard der
gemeenschapskunst.
b. Johannes Viator. In de zomer van 1892 ontstaat de bandverciering van Van Eedens
Johannes Viator (921104)*.46 De band van dit boek is in twee kleuren linnen
uitgevoerd. De platten zijn crêmekleurig, de rug is zachtgroen. Op het voorplat ziet
men een wijd opengebloeide waterlelie, van bovenaf gezien en in rode omtrekken
afgedrukt. De tekst JOHANNES VIATOR HET BOEK VAN DE LIEFDE staat in grillige
letters bovenaan het plat rood afgedrukt. Om tekst en bloemen heen, langs de randen
van het voorplat ligt een strakke gouden lijn. Rechtsonder is een klein rond vignet
in goud gestempeld. Op de groene rug de gouden betiteling: van EEDEN HET BOEK
VAN DE LIEFDE.
Van Eeden (de eigenlijke auteur) en Viator (de fictieve dagboekschrijver) hebben
beiden een eigen plaats toegewezen gekregen in de bandverciering. Het boek in de
kast is van Van Eeden; maar legt men het voor zich op tafel, dan staat alleen de naam
van Johannes Viator op het voorplat. Dit is niet steeds zo geweest. Een toegankelijk
concept van de bandtekening toont aan, dat de naam van de auteur Van Eeden
oorspronkelijk wél op het voorplat heeft gestaan, maar in de tekening al is geradeerd.47
In de eigenlijke tekst van Johannes Viator, waarop het onder-
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Over Roland Holst en het bandontwerp wordt het eerst gesproken in een brief van Van Eeden
aan Versluys, gedateerd 5 juli 1892 en berustend in het archief van de uitgever.
Deze tekening wordt in het Van-Eedenmuseum te Amsterdam bewaard bij het handschrift
van Johannes Viator.
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zoek naar een mogelijke betekenis van de verciering zich natuurlijk primair richt,
wordt de lelie twee keer genoemd, beide keren als teken van puurheid.48 Het is niet
waarschijnlijk dat hier aan méér gedacht is dan aan een algemeen beeld van
zuiverheid. De lezer vindt evenwel al onmiddellijk vooraan in het boek een roep van
de ziel tot de grote Geliefde, het Wereldlicht, de Zon:
‘Maar Gij zijt de zon, mijn eeuwige Geliefde, niet ik. Mijn ziel is een witte lelie
en ziet naar U. Gij kent mij niet meer dan een andere, maar ik ken U alleen en niemand
anders. Ik ben een witte lelie en mijn leven is opengaan in Uw licht. Dit is àl mijn
leven.
En ik ben gelukkig! O ik ben gelukkig!
Een vuurberg van geluk, een wolk van geluk, een wijde zee van geluk! - O
wonderheerlijk is het bloeien in Uw licht!’49
De geprononceerde plaats die deze lelie in de tekst van Johannes Viator inneemt,
maakt het verantwoord in de verciering datgene te zien, wat hierboven in citaat is
gegeven. Op de band verbeeldt de lelie daarom waarschijnlijk de extatisch
schouwende, openbloeiende ziel van Johannes Viator, verbeeldt zij de ziel van het
hele boek zelf eigenlijk, waarvan de tekst zich van fase tot fase, stijgend beweegt tot
extatische hoogte.
De overtuiging dat Roland Holst inderdaad déze symbolische betekenis aan deze
waterlelie gehecht heeft, wordt ondersteund door de wijze waarop de kunstenaar zich
in zijn ontwerp, dat is getekend op perkamentpapier, met de leliestengel heeft
beziggehouden. De hiervoor genoemde concepttekening* toont de stengel van de
lelie, vanaf de bloem naar de bovenrand van de voorstelling toegebogen. Op de band
is die stengel geheel verdwenen. In plaats daarvan ziet men een klein vignet in goud
afgedrukt rechts onderaan het voorplat.
De reden van de verdwijning van die aanvankelijk nadrukkelijk
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De passages waarin de lelie genoemd wordt, luiden: ‘In de stilste der kameren an mijn huis
is de stilte wit. Daar is niets dan de matwitte hemelschijn, alom gelijk, witter dan lelie-wit
de wanden alle.’ (p. 130-131) ‘“Wortelend in 't ruwroode gerots, ben ik een witgouden
leliekelk in het eeuwige”.’ (p. 207). Niet expliciet wordt de lelie genoemd in de zin: ‘Als een
groote, blanke bloem, die de teere, teere bladen langzaam ontvouwt in een zoele, dood-stille
schemering, zoo was dit.’ (p. 336).
Johannes Viator, p. 19-20.
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getekende stengel ligt wel in de bijzondere betekenis die Van Eeden aan de leliestengel
hecht. Die betekenis heeft hij voor het eerst uiteengezet in een opzienbarend artikel
tegen Van Deyssels Eene liefde, dat lang in het geheugen van collega's en
vriendentijdgenoten moet zijn blijven voortleven:
‘Gij kent de groote, witte waterlelie, niet waar? - Zij groeit in stille vijvers, rustig
tusschen breede, platte bladen, die lichtgroen glanzen. De bloemen zijn wit, zuiver,
zuiver wit - en als de middag komt, plooien de bloembladen zich langzaam open en
laten de zon het gouden bloemhart zien. Zoo drijven zij dan - even zachtjes heen en
weer glijdend als de wind hen aanraakt, - of op en neer schommelend met de kabbeling
- in stille, blanke volkomenheid - op het donker-gladde schitterende watervlak. Als
ik aan den oever lig en naar hen zie - dan weet ik dat ze zijn opgestegen uit den
zwarten, koelen vijvergrond, - zoekend het licht.
Zie! nu hebben zij het gevonden, - nu is het goed, - volkomen goed, - zij rusten
op het vlak - en ontvangen het zonlicht met de uitgespreide, geschulpte bladeren. En
tevreden draagt hen het donkere water, als zijn witte gedachten van volmaakt geluk.
Als nu iemand op die bloemen toegaat om hen te hebben, te bezitten - en hij vat
ze onder de bloem in het water aan, en hij trekt ze naar zich toe, dat ze diep onderaan
los breken met een zacht knappen - en er komt dan een lange, lange rolronde bruinige
steel te voorschijn, slap, nat en lam - dan doet mij dat aan, alsof ik een lieve, schoone
vrouw een langen darm uit het blanke lijf zag halen. Doe het niet, neen, doe het niet
- zij waren goed en volmaakt schoon zoo, ik wil het niet - ik wil niet weten hoe die
steel is, hoe zij vastzitten in den modder, hoe zij gevoed worden door den zwarten
grond. Nu zijn ze leelijk en lamlendig en sierloos, - maar gij, die ze losrukte, hebt
ze zoo gemaakt; dat leelijke was er niet, dat leelijke was niet leelijk, want ik zag het
niet.
Zoo doet gij, Karel Thym, in mijne oogen, als gij van het geslachtsleven, dat zoo
heerlijk rein bloeit aan de lichte oppervlakte
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mijner ziel, den langen, leelijken stengel optrekt, die diep wortelt in de donkere
onbewustheden van mijn wezen.’50
Uit het feit dat de aanvankelijk zo geprononceerde, schuin omhooglopende stengel
zó is verhuld dat zij zelfs door de tijdgenoot niet werd herkend in het kleine
cirkelvormige teken onderaan het voorplat,51 en dat aan dat teken de kleur van de
hoogste puurheid is toegekend, is op te maken dat de stengel een betekenis moet
hebben gedragen, die overeenkomt met de door Van Eeden aangeduide. Het sexuele
element, noodzakelijk voor Van Eedens boek, is verpuurd.
In Johannes Viator spelen kleuren een belangrijke rol. Van Eedens dagboek en
het manuscript van het boek staan vol aanwijzingen, waaruit blijkt hoe hij het hele
boek in kleuren gedacht heeft. Zo schrijft de auteur op 9 maart 1891: ‘Ik zag mijn
boek - als een geheel - de groote donkerroode hoofdstukken, die donkerder en
zwaarder worden - en dan daartusschen - in het beginnen van kleine hoofdstukjes,
kleine, lichte, heldere harpklanken - geel, roomwit en goud - die er tussen vallen,
wat langer, langer en dan weer versterven.’52
In het manuscript van Johannes Viator dragen de hoofdstukken kleuraanduidingen.53
In de tekst zelf blijken de kleuren zelfs te herleiden tot een soort Leitmotive. Het ligt
voor de hand de associatieve relatie die Van Eeden voor zijn kleuren geeft eens te
vergelijken met de kleuren die Holst voor de band heeft gebruikt.
De kleuren rood, roomwit en goud staan in de tekst alleen gecombineerd bij situaties
van extatische zielsverrukking.54 De
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F. van Eeden, ‘Een onzedelijk boek’, in: De Nieuwe Gids, april 1888, p. 76-77.
Zo blijkt uit het blad De Hervorming van 17 december 1892.
Frederik van Eeden, Dagboek 1878-1923. Voor het Frederik van Eeden-Genootschap
uitgegeven en toegelicht door H.W. van Tricht. Met een register door H. van Eeden,
Culemborg 1971.
Zo staan in het manuscript aantekeningen bij hoofdstuk VIII (rood donkerrood), hoofdstuk
IX (rood zwartrood), hoofdstuk X (zwart), hoofdstuk XI (lichtrood) en hoofdstuk XII (rood).
Bij hoofdstuk XIV staat de aantekening ‘goud’.
Men treft in de vierde en hoogste stijging de drie kleuren te zamen aan: ‘Maar o! ik ben
geroepen en de heldere klankvlaag heeft den walm van ongeloof om mij heen weggevaagd.’
‘Sterke melodiën zijn plots en ongedacht gaan glanzen recht voor mijn oogen, knetterend,
wit-schitterend, uitbarstend in den nacht.’ ‘Het voedsel is mij gegeven en ook alle verlangde
rijkdom - en het visioen mijner begeerten heeft voor mij gestaan als een verwerkelijkt ding,
vaster dan de hechtste steen, waarlijker dan de waarachtigste waarheid, schooner dan alle
gedachte schoon, met de op-pijlering van veel room-blank marmeren zuilen, met het rood
der wingert daarom, onder gulden overhuiving der licht opkoepelende daken, strevend in
goud-licht op, uit het paarl-fijngrijs der wereldnevel op, naar de mysteriën omhoog, van waar
uit wondere breuk des hemels de goudgloed hen tegenkomt.’ (p. 292-293). Ook Marjon zingt:
‘“Ik ben het licht, ik ben het heilige”.’ ‘“Ik ben het goud en het wit. Ik ben het stralende,
gouden goud - en het teere wit, het roomwit”.’ (p. 189).
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kleur goud, geïsoleerd, begeleidt alleen de zeer goede momenten in de tekst. De kleur
rood is ambivalent en kan zowel het uiterste van grof sensualisme als het uiterste
van reine extase begeleiden. In het eerste geval treft men echter hoofdzakelijk het
donkerrood aan, in het tweede geval spreekt van Eeden meer over het vuurrood. De
kleur roomwit is alleen voor het extatisch moment gereserveerd. De kleuren van het
voorplat zijn in eerste instantie die van de hemelse extase, dezelfde extase die
weergegeven is door de opbloeiende bloem.
De groene kleur van de rug eist nu echter een verklaring. Uit de tekst blijkt dat de
kleur groen negatieve aspecten heeft, maar dat de kleuraanduiding in dat geval steeds
wordt voorafgegaan door aanduidingen als: vals, spits, hard, scherp, glad, glimmend.
Lichtgroen komt alleen als begeleider van aards geluk: het is de kleur van het frisse
en sterke aardse leven. In die kleur staat de naam van Van Eeden, weggehaald uit
het extatische hogere leven dat op de band is verbeeld.
Dat de kleuren een specifieke betekenis dragen wordt bevestigd door de woede
waarin Roland Holst ontsteekt, wanneer hij merkt dat zijn bandstempel in zwart op
de omslagen van Johannes Viator is afgedrukt.55
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Over deze kwestie is een briefwisseling bewaard gebleven, namelijk een brief van Roland
Holst aan de uitgever van 5 november 1892 berustend bij de uitgever; een brief van Roland
Holst aan Veth van 8 november 1892 berustende in het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie; een brief van Roland Holst aan Versluys van 26 november 1892 bewaard bij
de uitgever. Er zijn ook twee berichtjes in De Amsterdammer van 13 november 1892 en 11
december 1892 aan gewijd. Het in inktzwart afdrukken van het bandstempel op het omslag
wekt de woede van Roland Holst, omdat daardoor de opzet van zijn werk bedorven is. Roland
Holst heeft daarom niet gerust, voordat er een nieuw omslag was klaargemaakt, waarbij het
vignet verkleind, rood op crème papier, in een rechthoekig kadertje gedrukt was. Het enige
mij bekende exemplaar hiervan berust in het Delprat-Veth-archief.
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Ook de kleur van het schutblad is door Roland Holst bepaald.56 De donkere kleur
bruin die daarvoor gekozen is kan symbolisch meespelen met de voorstelling buitenop
ter verbeelding van de donkere vijvergrond. De kleur van de snee was rood bedoeld
in eerste instantie en is geel geworden; ook dit hangt waarschijnlijk met symbolische
betekenis samen: geel is een gunstiger tint.57
De waterlelie op de band van Johannes Viator is meer dan alleen een teken van
reinheid.58 De lelie verbeeldt de in het goddelijk licht openbloeiende ziel van Johannes,
de onbewuste en reine bloei van de liefde, vrijgemaakt van het aardse en lage. De
bloem geeft een hoge liefdesextase weer. Door subtiele verhulling en door symbolisch
gebruik van kleuren, is door Roland Holst een voorstelling gegeven die allerminst
een embleem is, maar een nuancerijk spel van betekenissen.59
c. Catalogus Van Gogh. Nog voor het einde van 1892 voltooit Roland Holst een
derde boekverciering, namelijk het omslag voor de
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Dit blijkt uit een brief van 24 september 1892 van Brandt & Zoon aan Versluys, erustende
bij de uitgever.
Rood wordt als kleur voor de snede genoemd in een brief d.d. 8 september 1892 van Roland
Holst aan Versluys. Deze brief berust bij de uitgever. Uit een brief d.d. 3 oktober 1892 van
Van Eeden aan Van Deyssel, berustend in het Van Deyssel-archief, blijkt dat de gele kleur
is gekozen. Nadrukkelijk staat in de brief vermeld dat de snede niet goud of wit mag zijn
(d.w.z. de kleuren van puurheid en zuiverheid).
Bettina Polak, Het Fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst, 's-Gravenhage 1955, p.
55 bereidde met een keur van citaten de bovenstaande interpretatie voor, maar komt tot een
minder genuanceerd beeld.
De subtiele betekenis, die de kleuren aan de objecten hechten in het ontwerp van Roland
Holst, komen naar voren in de tinten die hij voor Johannes Viator gebruikte. De seksuele
stengeldoorsnee, verhuld, losgesneden, is verguld als teken van zuiverheid. De onverdachte
en reine bloem, extatische en hoogste liefde verbeeldend kon worden aangezet in het heldere
rood dat ook het erotische kan indiceren.
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Catalogus Van Gogh (921217)*, een gidsje tot een tentoonstelling gewijd aan het
werk van de op dat moment nog omstreden schilder.60 De tekening, die in litho is
uitgevoerd, ontstaat in een periode waarin Roland Holst ook werkt aan Anangkè. Er
is een overeenkomst in stijl.
De omslagverciering verbeeldt een stervende bloem, een zonnebloem die zich in
een diepe boog naar de aarde neigt, door een aureool geheiligd. Veth tekent aan:
‘Roland Holst teekende voor den catalogus der spoedig te openen Amsterdamsche
Van Goghtentoonstelling, een omslag in pen-lithografie: een groote zonnebloem op
langen, naar de aarde gezegen stengel.’61 Van de Velde, sinds de zomer in
vriendschappelijke relatie met Holst, schrijft in l'Art Moderne:
‘Holst lithographia ceci pour le catalogue: Un soleil auréolé - descendu de plus
haut que le Soleil qui sombre au bout d'une immense plaine de néant - se ploie
maintenant touché de mort.
Et l'auréole, qu'il a conquise au prix de si insolite ascension et désesperé combat,
le suit solennellement dans la nuit.
Et la disparition de la Fleur est bien plus tragique que celle de l'astre. - Le drame
se précise par ce simple nom: Vincent.’62
Roland Holst werkte in deze zomer (1892) in Eemnes. ‘Met groote nauwgezetheid
teekende hij met een fijn pennetje op perkamentpapier een enkele zonnebloem, een
monnikskap, een paar lelies, een boomstronk na’, weet Henriëtte Roland Holst-van
der Schalk zich te herinneren.63
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De eerste Van-Goghtentoonstelling is in de Haagsche Kunstkring gehouden van 17 mei tot
6 juni 1893 blijkens het Jaarverslag van dat genootschap.
In: De Amsterdammer, 11 december 1892.
Henry van de Velde, in: l'Art Moderne, 8 januari 1893. De vriendschapsband is gelegd ter
gelegenheid van Van de Veldes bezoek aan Den Haag, waar de Belgische kunstenaar komt
spreken over de boer in de kunst. Roland Holst publiceert in l'Art Moderne van 28 augustus
1892 een lovende bespreking ‘Conférence de M. Henry van de Velde.’ Van de Velde heeft
op zijn beurt prijzende woorden voor de beweging in het Noorden die onder de titel ‘A la
Haye. Exposition d'oeuvres de quelques membres des XX et de l'Association pour l'art’ zijn
verschenen in l'Art Moderne van 4 september 1892.
Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk, Kinderjaren en jeugd van R.N. Roland Holst, Zeist
1940, p. 83.
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Het drama Vincent, door de kunstenaar verbeeld in de stervende zonnebloem bij een
ondergaande zon, krijgt een bijzondere betekenis voor hém die opmerkt, dat déze
bloem zich niet meer naar het Licht wendt, maar zich daarvan heeft weggekeerd naar
de duisternis. De heiliging van de bloem huldigt niet alleen de kunstenaar. De aureool
is nodig om aan te geven, dat diens ondergang in duisternis geen keer ten kwade is
geweest. Men denkt onwillekeurig aan het door Holst zo bewonderde Pelléas et
Mélisande waar de stervende Mélisande koning Arkel vraagt:
‘M. Est-il vrai que l'hiver commence?
A. Pourquoi demandes-tu cela?
M. Parce qu'il fait froid et qu'il n'y a plus de feuilles...
A. Tu as froid? - Veux-tu qu'on ferme les fenêtres?
M. Non, non... jusqu'à ce que le soleil soit au fond de la mer. - Il descend lentement,
alors c'est l'hiver qui commence?
A. Oui - Tu n'aimes pas l'hiver?
M. Oh! non. J'ai peur de froid - Ah! j'ai peur des grands froids.’64
d. Van Nu en Straks. Na de verloving van Roland Holst met Henriëtte van der Schalk
hoort men pas in augustus 1893 weer over boekvercieringen van deze kunstenaar.
In deze maand verschijnt in Van Nu en Straks als decoratie van het Van-Goghnummer
een vignet voorstellende een mannenkop met waaiend haar tegen een
zonnebloem-achtergrond (930800). Of hier meer is bedoeld dan een ideële voorstelling
van Van Gogh, en zelfs of dat bedoeld is, kan nog niet worden bepaald.
Holst tracht in 1893 ernstig met boekvercieringen, met de verciering in het
algemeen, aan de slag te komen. Hij wil daarmee in zijn levensbehoeften voorzien.
Uit augustus stammen dan ook Holsts verzoeken de band van Gorters Mei te verzorgen
(980830)65 en om voor de tweede druk van Johannes Viator
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Maurice Maeterlinck, Pelléas et Mélisande, acte cinq, scène II.
Dit blijkt uit brieven van Roland Holst aan de uitgever Versluys d.d. 27 en 30 augustus 1893
berustend bij de uitgever, en uit een brief van Roland Holst aan Van Eeden d.d. 28 augustus
1893 berustend in het Van-Eedenmuseum. Men zie in dit verband Enno Endt, ‘Gorter en
zijn uitgever, Versluys’, in: De Gids 1968, p. 117-128. Hier zij nog opgemerkt, dat Gorters
belangstelling blijkbaar verder ging dan tot het uiterlijk van het boek alleen. Men zie voor
zijn bemoeienis met de typografie van De School der Poëzie de correspondentie van de
drukker met de auteur-grafisch ontwerper in het Museum Enschedé (kopieboek).

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

160
(931009) een nieuwe band te tekenen.66 Men verneemt dat Holst werkt aan de band
van Majesteit, die in Noordwijk en Groesbeek getekend wordt en tenslotte in
september gereedkomt.67 In de augustusmaand komen ook de eerste berichten over
de verciering voor Verwey's gedicht Kosmos, dat in Van Nu en Straks gaat
verschijnen.68
Half november vertrekt Roland Holst naar Engeland, waar zijn vorming als
kunstenaar een nieuwe impuls in de Nieuwe Kunst zal brengen. Aan een in de brief
niet genoemde collega schrijft hij:
‘Half November ga ik naar Londen voor onbepaalden tijd, ik wil in de Engelsche
kultuur van “applied art” gaan snuffelen, om er 't mijne uit te halen, en zulke dingen
moet je afdoen voor dat je trouwt anders komt er niets van. Je moest eigenlijk mede
gaan; daar is voor ons in Engeland op 't moment een massa te doen, en een massa te
leeren, en 't wordt voor mij een steeds bewuster waarheid dat wat wij jongeren te
doen hebben daar in is gelegen, dat wij kunst logisch aanwendbaar moeten maken,
de konstante produktie van schilderijen en teekeningen als onlogische
wandversieringen loopt toch spaak, dat kan niet anders, en de nieuwe weg van the
applied art, leidt naar enorm ruime velden waar nog alles aan te doen is, ten minste
hier in ons land, en 't zijn velden die schatten van schoonheid kunnen opleveren. Die
ze wil be-
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Hierover bestaat briefwisseling tussen Roland Holst, Van Eeden en Versluys berustende bij
de uitgever en in het Van-Eedenmuseum. De vroegste brief is te dateren op ongeveer 5
augustus 1893, de laatste op 9 oktober van datzelfde jaar.
Dit blijkt uit een brief te dateren op ongeveer 5 augustus 1893 door Roland Holst aan Van
Eeden. Dit schrijven berust in het Van-Eedenmuseum.
23 augustus 1893 schrijft Verwey aan Henriëtte van der Schalk dat Roland Holst hem zojuist
heeft toegezegd de houtsneeversiering voor Kosmos te maken. Dit blijkt uit Mea
Nijland-Verwey, Kunstenaarslevens. De briefwisseling van Albert Verwey met Alphons
Diepenbrock, Herman Gorter, R.N. Roland Holst, Henriëtte van der Schalk en J.Th. Toorop,
Assen 1959, p. 103.
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werken zal in de oogen van de menigte een bescheide plaats innemen; maar ik geloof
zeer beslist dat er in die richting een werkkring ligt die je leven vol maakt, en dat is
wel 't allermooist.
‘Je moest mede gaan, twee krachten samen is verdubbeling van kracht; en als wij
door een jaar hard in Londen te werken kunnen komen tot 't kennen van al de wijzen
van uitvoering, dan kunnen wij terug gaan en rustig produceeren, wetend te vinden
wat wij noodig hebben om alles uitgevoerd te krijgen. Maar dan zal je zóó'n jaar
moeten werken als een paard.’69
e. Majesteit. Ook in de band van Majesteit (931117)* heeft de neiging tot
symbolisering van de inhoud van de tekst Roland Holst niet verlaten.
De keuze van het motief voor de randversiering van de band herinnert in de verte
aan het Diploma-Moleschott door Dijsselhof versierd in 1892,70 en aan de titelpagina
van Bredero door Nieuwenhuis versierd.71 Een tussen kiezelsteentjes wortelende
bloeiende plant rijst aan weerszijden van een middenveld omhoog naar de bovenrand
van de lijst waarin een aster tussen sterren. De sterren en de wending van de bloemen
van de oprijzende planten naar die aster doen vermoeden dat de aster een zon is
waarop de bloemen zich richten. Welke planten langs de zijranden omhoogrijzen is
niet geheel duidelijk: waarschijnlijk is de betekenis bewust ambivalent gehouden.
Veth spreekt van een edelweiss, maar dán is het een edelweiss die zich als zonnebloem
gedraagt.72 De tussen de kiezelsteentjes groeiende wortels van de
edelweiss-zonnebloem zijn gedekt met een vorstelijk embleem: de Franse lelie; boven
de grond doordringt de stengel een getande lijst.
De tekst van Majesteit geeft het verhaal van Othomar, de edele vorst, die door de
smart heen zich tot het hogere verheft: edel en
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Roland Holst in een brief aan een onbekende vriend en kunstenaar d.d. 27 september 1893.
Dit schrijven berust in het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.
Zie IV.C.3.a en IV.C.4.a.
(930609). Zie IV.C.4.a.
In: De Amsterdammer, 1 oktober 1893.
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wijs, menselijk. Het is mogelijk dat in de bandversiering de inhoud van het boek met
de zinspreuk ‘Per Aspera ad Astra’ is uitgedrukt.
f. Kosmos. De betekenis van deze verciering (931103) is nog niet geheel duidelijk.
Roland Holst heeft hier wel de cyclus willen weergeven, maar hóe en óf hij hierbij
een symbolisch spel speelt is niet nader nagegaan op dit moment. De op de hand
gedragen bol, die ook op p. 3 als sluitvignet uit het geheel gelicht is afgedrukt,
verbeeldt wel de Kosmos.
g. Extase. Van een ingrijpende verandering in zijn verhouding tot de decoratie van
de linnen band is bij Roland Holst ook na zijn terugkeer uit Engeland geen sprake.
Voor de symbolische verbeelding van de inhoud van Extase (941023)* zijn kleuren
van betekenis. Wit en goud ondersteunen het door de leliedecoratie geaccentueerde
aspect van zuiverheid in de verhouding tussen ‘Madonna’ en Taco Quaerts.73 De op
een orchidee-achtergrond gegeven auteursinitialen kunnen het zegel verbeelden dat
het boek sluit.
Een van de twee in steendruk versierde omslagen voor Extase is niet ‘leesbaar’
gebleken. Men vindt daarop als op bloembladen de initialen van uitgever,
boekverzorger, een hoofdletter A in een rechthoekig kadertje gevat en een draad door
de naald gehaald, wellicht als teken van het innaaien. Het andere omslag is eerder
rationeel dan symbolisch te noemen.
h. Sonnetten en verzen (960107)* zet de lijn van symbolische boekdecoratie voort;
en hoe kan het ook anders bij een boek dat geboren is onder het gesternte van een
vriendschap met Shannon, Ricketts en vooral met Derkinderen.
Het boek blijkt te kunnen worden verdeeld in drie delen, te on-
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In dit verband kan men denken aan Zola's Le Rève, door Van Deyssel gekenschetst et de
woorden ‘dit boek is zoo goud en zoo wit’. Men zie Bettina Polak, Het Fin-de-siècle in de
Nederlandse schilderkunst. De symbolistische beweging 1890-1900, 's-Gravenhage 1955, p.
127.
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derscheiden als Ontwaken, Kentering en Wezen van de menselijke ziel. De decoraties
van die delen zijn opgebouwd uit respectievelijk luiklok; roos, rozetak en pijlen;
klaverblad en groeiend kruid.
De titel van het eerste hoofdstuk, sprekende over het ontwaken van de ziel, wordt
geopend met het klokmotief in de initiaal; de titelpagina, en ook het einde van dit
hoofdstuk, worden met dit zelfde motief gesloten.
Het tweede hoofdstuk, over de hartgeleiders, opent met een initiaal, waarin
slingerende banen zich tot een hart vormen waarin een kleine pijl star is gericht. Dit
motief is herhaald in twee doornige rozetakken onderaan de bladzijde die zich tot
een hartvorm strengelen waarin tussen twee bloeiende rozen een tweetal pijlen in
tegengestelde richting bewegen: de smartelijke tweedracht van het hart, waarin de
gedachten die de geleiders waren van het geestelijk leven en van het hart, strijden.
Het derde hoofdstuk, beginnend met hetzelfde initiaal als het vorige, is versierd
met de klaverbladen van het volmaakte.
De dubbele titel op de pagina's 56 en 57 krioelt van pijlmotieven, maar wat in het
tweede en derde deel mathematisch strak was verbeeld, rankt hier uit, komt tot leven
in puntige bladervormen die het geestelijk zoeken weergeven. Langs de bovenranden
van de bladzijden staan vlammende harten en klaverbladen.
Dat de uil als teken van wijsheid zich met de klaver als teken van volkomenheid
leent voor de versiering van de initiaal voor de titel ‘Over de Wijsheid, die de weg
tot Volkomenheid is’ ligt voor de hand.
De titel ‘Over het Gelukzalig leven van den Vrome’ is opnieuw geheel bepaald
door het rankende pijlmotief, dat ook in de laatste titel een plaats inneemt naast een
jong plantje en een knop als beginselen van goede mystiek.
De versiering van de titelpagina spreekt in het licht van de bovenstaande
interpretatie een duidelijke taal in de rankende pijlen, in de klaverbladmotieven boven
en in de titel, en in de bloeiende rozetakken daaronder.
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i. Catalogus diamantbewerkersbond. Het omslag voor deze catalogus (020000) is
illustratief. Twee diamantbewerkers lezen, een derde is gekeerd naar een kast waarin
boeken zijn opgesteld. Het feit dat deze derde figuur niet naar de boeken kijkt, maar
naar een gordijntje dat in het midden van de kast is gehangen, zou mogelijkerwijze
symbolisch bedoeld kunnen zijn.

3. J.Th. Toorop (1858-1928)74
a. Catalogus Association. Een exponent voor de nauwe betrekkingen die in 1892
door het Noorden met het Zuiden worden aangeknoopt, is een tentoonstelling die op
14 juli 1892 in Den Haag wordt geopend.75 De expositie omvat werken die voor het
merendeel op de Antwerpse tentoonstelling van l'Association pour l'Art waren
geëxposeerd.
Voor de Catalogus Association (920714)*, met een helderblauwe inkt gedrukt en
kennelijk verwant met de catalogi van Les Vingt, tekent Toorop een gelithografeerd
omslag. Veth geeft de volgende beschrijving:
‘Toorop, (die niet den titel van den catalogus der keuzetentoonstelling ontwierp,
Roland Holst deed dit), teekende voor den catalogus dezer kleine expositie van Belgen
en Franschen een mooien omslag, waar een stevig geharnast strijder tusschen takken
met doornen heen, zijn intocht doet in den Haagschen kunstkring. Deze intocht der
jonge Belgen in den Haag beschouw ik als een zaak van beteekenis. Hun wakkerheid
en intelligente onderzoekingszin kan in Holland wat frissche lucht aanbrengen, die
we best gebruiken kunnen.’76
Polak geeft de volgende beschrijving:
‘Ridder in Middeleeuwse wapenrusting, gesloten vizier, lans in lh. op fier ros;
heeft zich weg gebaand door doornen-struweel, bezet met doodshoofden, gereed om,
bij bloembed met roos en
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Voor Toorop zie men ook IV.C.2. In de eerste noot vindt men daar enkele gegevens over
deze kunstenaar.
De openingsdatum is vermeld in het eerste jaarverslag van de Haagsche Kunstkring, p. 9.
In: De Amsterdammer, 24 juli 1892.
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leliënpaar, donkere poort binnen te rijden, waarop schild met Haagse ooievaar. Op
de ag. ornament met telkens drie evenwijdige lijnenbundels.’77
Voor diegenen die enigszins vertrouwd zijn met de sfeer waarin de ontwikkelingen
bij Les Vingt en l'Association pour l'Art zich voltrekken is het ternauwernood
verwonderlijk die jongste beweging geharnast den Haag te zien binnentrekken. Niet
alleen de laatste catalogus van die kring ontplooit een krijgszuchtig vaandel; wie
l'Art Moderne doorleest, gaat temidden van de strijdkreten, opwekkingen tot de
aanval op bourgeoisie en gevestigde orde.78 Kort voor de Haagse expositie heet het
nog over de Antwerpse tentoonstelling:
‘Voici la bataille engagée à Anvers, la bataille pour le triomphe de l'Art neuf, que
depuis dix ans livrent joyeusement les XX à Bruxelles. C'est l'Association pour l'Art
qui sonne la charge et agite le drapeau. L'attaque est nette, soudaine. Elle a belle
allure et audace fière. Les milices jeunes, parties en bon ordre, donnent l'assaut avec
un entrain qui réjouit, et déjà les coups pleuvent dru comme grêle.’79
Het ligt voor de hand dat de burgerbestrijdende jongere generatie door Toorop als
de ridder verbeeld is die de wijdgeopende poort van Den Haag komt binnengereden
met gesloten vizier, wat zou kunnen duiden op het nog onbekend zijn van die ridder,
of mogelijk op triomf in het tournooi. Dat de ridder zijn lans in de linkerhand houdt
kan een verklaring vinden in de omkering van de steendruk ten opzichte van het
origineel.80
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Bettina Polak, Het Fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst, p. 352, nr. 36.
Deze catalogus is besproken op p. 149.
Dit citaat is ontleend aan een bespreking van de tentoonstelling der Association pour l'Art,
afgedrukt in: l'Art Moderne, 5 juni 1892, p. 177. Dezelfde agressiviteit spreekt uit de eerste
alinea van de ‘Notes sur la critique néerlandaise’, in: l'Art Moderne, 3 mei 1892, p. 107.
Tenslotte een citaat uit het hoofdartikel, waarmee het jaar 1892 wordt ingeluid: ‘à cette
guerre, enfin, impitoyablement déclarée, par ceux qui ont de la vie et de l'art, aux momies
gouvernementales, aux prétentieux fruits secs des vieilles chroniques, à tout le ganachisme,
en un mot en isme qui désigne net leur école.’
De hier gegeven interpretatie zie ik achteraf grotendeels bevestigd door een bespreking van
Johan de Meester, die is opgenomen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 2 augustus
1892. Men zie hiervoor J.M. Joosten, ‘Henry Van de Velde en Nederland 1892-1902. De
Belgische Art Nouveau en de Nederlandse Nieuwe Kunst’, in: Cahiers Henry Van de Velde
1971.
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Het met doodshoofden bezette struweel van doorntakken vormt wel het doodse
afgestorven en smartelijke verleden dat de ridder achter zich heeft gelaten.
Het cirkelsegment op de voorgrond is zeker geen bloembed, zoals Polak
veronderstelt, maar, en dit valt ook uit de vorm af te lezen, een deel van een strijdperk81
waaraan lelie en roos ontbloeien, de zo traditionele verbeeldingen van schoonheid
en zuiverheid. De roos en de lelie na het tournooi verenigd, herinneren aan Cranes
zo kort geleden verschenen Queen summer, het prentenboek dat door Veth met de
grootste nadruk wordt gepropageerd.82 En in dit prentenboek van Crane, waarin de
strijd tussen de leliën en de rozen wordt gestreden door geharnaste ridders is het de
zomer die de vrede sticht met de beslissing:
Read in the fortune of your fray
Fit emblem sweet of unity.
Nor Rose nor Lily plant on high,
But side by side in equal right,
And pleasant cheer the Red & White.83

Het zoet embleem van eenheid tussen lelie en roos op de voorgrond gegeven zou
kunnen duiden op de eenheid die tussen Zuid en Noord wordt gezocht, tussen de
felle zuidelijke brand en de noordelijke mystieke ingetogenheid.
De lijnenbundels op de omslag van Toorop zijn in zekere zin uniek, omdat ze in
de Noordelijke boekdecoratie niet meer zó zullen terugkeren. De voorste buigt neer
en verdwijnt, met een scherpe neerwaartse knak verticaal in het strijdperk. Op de
achtergrond rijst een tweede bundel omhoog en gaat daarna ten on-
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Het motief strijdperk is Toorop in deze tijd vertrouwd. Hij gebruikt het in 1893 o.a. in zijn
voorstudie van ‘De sfinx’, in 1898 afgedrukt in Bouw- en Sierkunst, plaat 41.
Op de invloed van Crane in Nederland is in II.C.1-3 uitvoerig ingegaan.
W. Crane, Queen Summer or the tourney of the lily and the rose penned and portrayed,
London, Paris and Melbourne, 1891, p. 25.
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der. Daarboven, in een rechte strakke lijn getrokken, gaat de derde bundel horizontaal
voort. De allerhoogste lijn ziet men uit de lanspunt van de ridder der nieuwe kunst
vloeien. Daarmee is de oplossingen gegeven: de lijnen duiden op de kunstbewegingen.
Vooraan gaat die van het verleden roemloos ten onder, op de achtergrond biedt de
nieuwe kunst het enig blijvende en hoogste.84
Tot een persoonlijke ontmoeting van het Zuiden met het Noorden komt het,
wanneer Van de Velde zijn lezing ‘Le paysan en peinture’ in Den Haag houdt. Het
is typerend voor de nieuwe verhoudingen, dat Roland Holst in l'Art Moderne de
lezing bespreekt.
‘Henry van de Velde a fait oeuvre excellente en nous donnant cette lecture; car,
outre l'intérêt de pareille conférence, elle a prouvé que des peintres parfois peuvent
bien faire autre chose que peindre, ce qui précisément n'est pas mauvais à cette époque
où l'on trouve fort drôle - ici, en Hollande - qu'ils veuillent aussi amplement que
possible “argumenter pour l'art”.’
‘Et cela, puisque l'art de l'avenir sera avant tout: un art solidement basé sur un
large développement intellectuel; que les artistes seront des philosophes et des
hommes de science, et que cette base intellectuelle, grâce à leur sensation artistique
plus intense, sera la féconde terre nourricière où fleurira la prestigieuse fleur de notre
Art jeune.’85
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Deze lijnen, hier als grafiek werkende, elders (bij Prikker) óók voorkomend, hebben in de
Nieuwe Kunst van de Amsterdamse school geen ingang gevonden. Roland Holst schrijft
hierover aan Henriëtte van der Schalk in het voorjaar (poststempel 23 maart) 1893: ‘maar
de verdedigbaarheid geluidslijnen te maken uit een ander oogpunt dan uit een dekoratief,
(en dan kan je net zoo goed gedachte-lijnen of geur-lijnen noemen), die bewering dat lijnen
in een teekening door hun loop evokeeren geluiden is onzuiver, wel evokeert een heel ding
één of een gekombineerd geluid, daardoor ook dat je zeer stellig kunt spreken over een
muziekaal of niet muziekaal schilderij, maar een geluid af te beelden door den loop van een
lijn, en te beweren dat men daardoor de grenzen verwijd van plastiek is onzuiver, en voor
de helft zelfbedrog.’ ‘In de massacre des innocents te Brussel zit meer geluid, dan in al de
met geluidslijnen gemaakte dingen van nu. Ik voel mij soms als hatelijk behoudend, als ik
zoo tegen die soort uitingen preek; maar ik weet hoe juist in zulk soort gevoelens een gevaar
voor zelfbedrog is.’ Deze brief is in het bezit van prof. dr. A.M. Hammacher.
De bespreking van Holst komt voor in l'Art Moderne van 28 augustus 1892. Het hier gegeven
citaat staat daar op p. 277.
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Van de Velde beantwoordt de vriendelijke geste van Holst, door een artikel over de
voordracht te schrijven, waarin hij Toorop als bemiddelaar tussen Noord en Zuid
prijst en ook Bauer, Thorn Prikker (‘un inconnu qui se signalera bruyamment à la
première occasion’), Roland Holst en Jan Veth vermeldt.86
b. Een boek van verbeelding. De symbolische voorstellingen van Roland Holst en
Toorop veronderstellen een bekendheid bij de beschouwer met context en situatie
waarbinnen de voorstelling functioneert. De voorstellingen van de symbolisten
behoeven buiten de vriendenkring volstrekt niet zonder meer duidelijk leesbaar te
zijn geweest; zelfs is er niet naar gestreefd om onmiddellijk begrijpelijk te zijn binnen
de eigen kring. Een duidelijk voorbeeld van het misverstand dat zelfs in de eigen
kring niet was uitgesloten, vormt wel de bespreking die door Veth gewijd is aan de
band van Toorop van Louise Ahn-de Jonghs Een boek van verbeelding (921206)*:
‘Van die scherpteer en archaïesch gracelijk omgetrokken meisjesfiguren, die in
opkrinkelende figuren, de hooge rhytmen uitademen van hunne wondere ziel, gaat
een zeldzame bekoring uit, verrassend zeér in onze Hollandsche kunst’, zegt Veth;
en enkele dagen later: ‘het begin van een opdoemenden stoet jonge meisjes, ademend
uit wolk- en vlammenfiguren van hunne levensverlangens, ademend uit even stil
bedachtzaam geopende of wijd-òp-gapende monden, den langen galm hunner
kronkelende begeerten, - doet die zeldzame fantazie niet denken aan de mystiek der
Aziatische wijzen?’87
Deze bespreking, waarschijnlijk naar een in geheugen gehouden voorstelling
geschreven, demonstreert allereerst de behoefte
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In: l'Art Moderne, 4 september 1892. Deze en andere loftuitingen aan het adres van Toorop
kunnen licht doen vermoeden dat deze kunstenaar een actieve bemiddelende rol heeft gespeeld.
Uit de correspondentie krijgt men echter de indruk dat Toorop die rol heeft kunnen spelen
omdat de kunstenaars in het Noorden contact met het Zuiden wilden. Toorop is daarbij een
min of meer passief medium.
In: De Amsterdammer, 11 en 18 december 1892.
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aan het mystische, het randgebied van het exact vaststelbare dat voor de Negentigers
zo essentieel is. Men hoeft de band niet te interpreteren blijkbaar, maar men kan met
de betekenis dragende mystische atmosfeer genoegen nemen.
Nader bezien, blijkt de band van Een boek van verbeelding toch wel iets anders
voor te stellen dan Veth zich herinnerde. Immers op de band staan, alsof zij zich in
een groep van rechts naar links bewegen, vier personen, vrouwen, waarvan drie
gekleed gaan in wit, bruin met donkere stippeling en zwart en waarvan de laatste
naakt is. Deze laatste figuur ondergraaft het beeld van Veth. Deze vrouw heeft de
klauwende hand van Toorops Nijd en Fatalisme en heeft de gefronste wenkbrauwen
die in Toorops voorstellingen in deze periode het Kwade aanduiden.88 Een zwarte
spreekwalm stijgt uit haar mond omhoog. Dat met deze figuur iets goeds zou zijn
bedoeld, is ternauwernood waarschijnlijk. Het ligt voor de hand om tegenover dit
kwade ook het goede te verwachten en dat te herkennen in de witgekleede gestalte:
een bruid in het kleed der onschuld: de Jeugd mogelijk ook. Naast en achter haar
gaan een in panterkleed gestoken vrouw en een geheel in het zwart geklede figuur
waarvan de haren omhoogrijzen. De hooggesloten kraag en de lange mouwen van
dit kleed maken het mogelijk om in die laatste donkere figuur niet alleen Rouw maar
ook eventueel Ingetogenheid te herkennen. De opkronkelende haren van de derde
figuur (in panterkleed) kunnen natuurlijk als zuiver ornament zijn gebruikt, maar zo
ze iets betekenen, dan is het wel Kracht, datgene wat ook bij Samson in de haren
zetelde. Opstaande haren vindt men in 1893 bij Toorop terug in de razende Anarchie
en daarvóór al, in de Zang der tijden.89
Nu de voorstelling bezien is en een aantal mogelijkheden is gegeven, kan voorlopig
worden gesteld dat hier zijn uitgebeeld Jeugd (of Onschuld), Rouw (of Ingetogenheid)
en Kracht, vervolgd door het Kwaad. De relatie van die gestalten met de titel is
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Bettina Polak, Het Fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst, 's-Gravenhage 1955, afb.
16 en 34.
Bettina Polak, Het Fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst, 's-Gravenhage 1955, afb.
41 en 37.
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niet duidelijk. Ook de onderlinge relatie is niet goed te begrijpen, zolang de
betekenissen zo los blijken te liggen.
De tekst van Een boek van verbeelding blijkt sterk allegorisch. Al in het eerste
verhaal van de bundel ontmoet men Tevredenheid, Ontevredenheid, Arbeid,
Levenslust en Verveling, die getrouwelijk door Toorop zijn verbeeld. De bundel
bevat zinvolle sproken vol levenswijsheid. Symbolische tochten door het leven
vormen de context, waarbinnen de door de beschouwer van de band veronderstelde
allegorische gestalten het heel aardig doen. In de tekst doet zich tenslotte op één
plaats een situatie voor, die mogelijk de oplossing biedt voor het probleem van de
verciering, daar namelijk waar een jongen een kluizenaar ontmoet:
‘“En je wilt dus de wijde wereld in?” vroeg hij eindelijk.
“Ja” -, zeide Pietro. “Ik wil fortuin maken.”
“Hm - dat zal zoo gemakkelijk niet gaan”, was het doffe antwoord.
“Ik zou niet weten, waarom niet”, hernam Pietro opgewonden. “Ik heb alles voor:
jeugd, kracht en moed.”
“Dat alles is nog niet genoeg, want er is veel boosheid in de wereld. Uwe jeugd
zal voorbijgaan, uwe kracht zult gij verbrijzelen en uw moed zal u begeven.”
“Ik kan niets gelooven van wat gij zegt, antwoordde Pietro.” Ik heb een vast
vertrouwen. De grootste gevaren zullen mij niet afschrikken.’90
Aan de hand van deze passage wordt de mogelijkheid geboden de bandversiering
te lezen als het door vast vertrouwen geleide kind dat de sleutel des levens vindt,
gesteund door Jeugd, Ingetogen Kracht en door een in pantervel gehulde Moed,
heimelijk door het Kwaad bedreigd.
c. Ik heb gezaaid. De symbolische betekenis van het sluitvignet door Toorop op
aanwijzing van Van de Velde ontworpen, voor Brieven van Vincent van Gogh,
gepubliceerd in Van Nu en Straks (930616)* is overgeleverd. De versiering zegt: ‘ik
heb gezaaid, ik heb gesproken, ik heb geluid, rijs op, mijn ziel!’91
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Een boek van verbeelding, p. 186.
De betekenis van dit vignet is gegeven in de inhoudsopgave van Van Nu en Straks II. Voor
Van de Veldes bijdrage (hij suggereert de driehoekige vorm) zie een ongedateerde brief van
de Belgische kunstenaar in het Toorop-archief.
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d. Maerlant. De versieringen voor Maerlant (940612)* zijn ook symbolisch. De
bandtekening voor dit boekje is te begrijpen voor wie l'Annonciation du Nouveau
Mystique kent.92 Toorop zelf geeft van die voorstelling de volgende beschrijving,
daterend uit 1894: ‘De aankondiging van het Nieuw-Mysticisme is een teer
mystiek-Ideal figuur, een kind van de heilige mooie mystieke tijd uit de tijden van
Memling, Chrétien de Trois, Palestrina enz., toen er een gemeenschapsgeloof
bestond.’93 De versiering van de band wordt, dank zij deze aanwijzing, begrijpelijk.
Bij verwelkt kruis en uitgebrande kaarsen is een jonge vrouw, de nieuwe mystiek,
gezeten boven welkende bloemen en doodshoofden die op het verval duiden van het
oude. Aan het verval ontbloeit een viertal knoppen van nieuw geloof. Met deze
verbeelding blijkt Toorop zich aan te sluiten bij de mystieke verwachtingen van de
beginperiode der Nieuwe Kunst. Een klein vignetje op het achterplat van de band
toont een in mystieke gedachten verzonken figuur. Meer gericht op een verbeelding
van de inhoud, is de voorstelling op de titelpagina. Bovenaan ziet men tegenover
elkaar gesteld Jacob van Maerlant en een door de duivel vergezelde monnik: de
verdorven kerk. Een flitsende lucht, waarin oorlogstuig, hangt erboven. Centraal
gesteld ziet men een christushoofd op een verwelkt kruis met verwelkte bloemen.
Vioolachtige bloemen sieren de achtergrond.
Geurende, tulpachtige bloemen vormen de inspirerende krachten voor de schrijver
op omslagvignet, titelpagina en in het vignet voorafgaande aan de tekst verbeeld. De
klaverbladen, die men veelvuldig ontmoet, geven volmaaktheid aan. Toorop voorzag
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De relatie tussen boekband en tekening is voor het eerst gelegd door Bettina Polak, Het
Fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst, 's-Gravenhage 1955, p. 364, nr. 71a.
Brief van Toorop uit de nalatenschap van mej. Marius in het Haags Gemeentearchief. Deze
brief moet niet worden gedateerd op 31 oktober 1903. Hij is niet aan mej. Marius gericht en
stamt waarschijnlijk uit de periode kort na het ontstaan van het schilderij.
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zijn tekeningen van spreuken om daarmee de betekenis ervan duidelijk te maken.
e. Almanak Leidsch Studentencorps. De versiering voor de Almanak Leidsch
Studentencorps (941214) verbeeldt mogelijk een verheerlijking van het stralende
teken van dit Corps. Uit burchtachtige kantelen (een symbool van de hechte
beslotenheid van de vereniging?) rijzen geurende bloemen op, waarvan de zoete rook
het Corpsteken omhult als verheerlijking en mogelijk ook om hoge inspiratie aan te
duiden. Terzijde strooien jonkvrouwen bloemen. Geheel bovenaan een rij uilen als
wijsheidsteken.
f. Zwarte vlinders. Dat de decoratie voor de band van Zwarte vlinders (951122)*
bestaat uit vlinders met doodskoppen bezet spreekt haast vanzelf. Dat Toorop de
vlinders in violet heeft laten afdrukken, vindt wel hierin zijn verklaring, dat de
kunstenaar heeft vermeden in de rouwkleur ook de kleur van het duistere te geven.
g. In den Nevel. Het omslag voor In den Nevel (960225) vertoont Jeugd. Jongelingen
gaan, gehuld in het kleed der onschuld tussen oprijzende bloemknoppen (tekens van
jeugd en verwachting) en banen zich een weg door de nevel, de voorste figuur
tastende, de achterste gelovende. De voorstelling wordt begrijpelijk uit het titelgedicht:
In jonge levens hangt een dikke mist
Dicht bij en tot de verre horizont
Omhullend scherpe vorm. Wat jeugd ook wist
Rees op uit neveling, maar zoekend vond
Het oog van leven duiding onbetwist,
Door flauwe schijn, van wat in ziel al stond.94

h. Catalogus Groningen. Deze tentoonstellingscatalogus (960623) vertoont twee
etherische (geen voeten), zwevende gestalten, waarvan de ene als teken van verlichting
een brandende lantaarn

94

In den Nevel, p. 6.
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draagt. Beide gezichten zijn gekeerd naar de oorsprong van een waterval, die uit
rotsen ontspringt. Dit is een motief dat in de omslagverciering van het Programma
Liederboek (991108) terugkeert als de reine sterke kracht van het verre verleden.
i. Jonge ranken. Betsy Juta's Jonge ranken (961120)* vormen een flauwe afspiegeling
van de dichtbundel van Henriëtte van der Schalk.95 Die overeenkomst is vooral
uitgedrukt in de ondertitel: sonnetten en verzen. Toorop sierde band en omslag met
de voorstelling van een kathedraalraam (geestelijkheid verbeeldend) waaruit
lichtgroene ranken zich ontwikkelen. Het is mogelijk dat in de pijlvorm van het blad
het zoeken naar het hogere is uitgedrukt.96 De eventuele betekenis van de twee
verstrengelde, knopachtige, versieringen is niet duidelijk.
j. Metamorfoze. Over de band van dit boek (971119)* schrijft Couperus: ‘Ik ben
bizonder ingenomen met Uwe opvatting; de uit haar windselen zich los wikkelende
figuur geeft mij zeer fijn gevoeld de idee van metamorfoze en wording weêr, terwijl
de zich verder zoo harmonisch kronkelende lijnen een poëem van harmonie zijn.’97
Hoewel de auteur hier ongeveer aanduidt, wat de band kan betekenen, gaat hij
voorbij aan fijnere details van de voorstelling. De figuur met het extatisch geheven
gezicht en de gesloten ogen, de hand op het hart houdende en zich met de andere
hand loswindende, staat op wolken en is daarom wel uiterst etherisch bedoeld. Het
is de ziel van Hugo d'Aylva in haar reïncarnaties: ‘Nu, vandaag, was ze iets van een
symbolieke figuur van Toorop. Laat ze vandaag nu zoo blijven. Morgen misschien
is ze weêr anders.’98

95
96
97
98

Sonnetten en verzen in terzinen (960107)*.
De rankende pijlvorm van het geestelijk zoeken wordt in Sonnetten en verzen in terzinen
(960107)* veelvuldig toegepast. Zie III.B.2.h.
Brief van Couperus aan Toorop d.d. 19 november 1897, berustend in het Toorop-archief te
's-Gravenhage. De brief is uitgegeven in Maatstaf, 1963, p. 166-167.
Metamorfoze, p. 428. In de kopij, berustende in het Letterkundig Museum te 's-Gravenhage
staat op p. 258 een kruisje in potlood naast de naam van Toorop.
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k. Toorop Udstilling. Het omslag van deze catalogus is, naar blijkt uit een aantekening
op het exemplaar in het Toorop-archief, aan een affiche ontleend. Het zal daarom
niet worden besproken.
l. De Arbeid. Het omslag voor het tijdschrift De Arbeid (940408) verbeeldt Verhaerens
gedicht ‘Le passeur d'eau’.99
m. Het schaap. Dit hoofd uit Woord en Beeld, in halftoon geclicheerd (wat voor
Nieuwe Kunst ongewoon is) verbeeldt het verhaal waarin arme mensen, door een
verhuizing daartoe gedwongen, hun schaap slachten en het niet kunnen eten, omdat
zij van het dier hebben gehouden. Men ziet het vergeestelijkte schaap en de bedroefden
daarbij wel zeer etherisch verbeeld.
n. Psyche. Deze roman van Couperus (981115)* is voorzien van een banddecoratie
die men eigenlijk het beste illustratief kan noemen. Hier ontvoert de Droom de Ziel:
‘De wolken ratelden van een lichte donder; het bliksemde onder zijn hoefslag.’100
o. Egidius. In 1899 bezoekt Toorop Engeland en verblijft een tweetal weken in
Oxford, waar hij werk van William Morris ziet. In Surrey maakt hij kort daarop de
band voor Egidius en nog een tekening voor het boek.101 Op de band van dit boek
(op het omslag zou men eerder kunnen zeggen) vindt men in de initiaal van de
titelaanduiding Egidius (991124)* een vrouwefiguur met de ene hand op het hart
gedrukt en met de wijsvinger van de andere hand aan het voorhoofd gelegd: Gevoel
en Gedachte zijn daarmee uitgedrukt. Het etherische van de figuur is uitgedrukt in
het lange kleed en het ontbreken van het contact met de aarde.

99
100
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Hierop wijst Polak, Het Fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst, 's-Gravenhage 1955,
p. 363, nr. 70.
Psyche, p. 40.
Brief van Toorop aan Mejuffrouw M. Drabbe d.d. 26 september 1899, berustend in de
Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
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p. Een droom. Uit Engeland teruggekeerd, tekent Toorop band en vignetten voor
Een droom (991121)* van Borel. De zeven vignetten richten zich weliswaar naar
een bepaalde passage uit de tekst, maar ze worden over het algemeen meer dan één
keer gebruikt, bij verschillende tekstgedeelten. De vignetten verbeelden
respectievelijk: (a) een landschap met opgaande zon, bergen, twee exotische vogels
en vioolachtige bloemen. De betekenis is niet duidelijk;102 (b) een staande naakte
gestalte voor een berglandschap. Hier is wel Ardjoeno verbeeld: ‘luchtig vervluchtigd,
vèr in dat waze, droomende maar ijl en éven, als een essence. De ziel van zijn zwaar
massale goden-lichaam nu, schuchter, bloot, zijn eigenlijke, innigste Wezen éven
bevende óp, in dit teedere licht van den morgen.’103 (c) Twee rijdenden in een
berglandschap: Rudolf de Wall naast Annie te paard, boven een bloemenrand;104 (d)
een geknielde gestalte, waarschijnlijk weer Ardjoeno: ‘Maar vreezeloos, in een luchte
verreining, rijst Ardjoena's lichaam in zacht rozen gloed omhoog, zijn fijne omtrekken
bevende in 't licht. Met een rustigen glimlach ziet hij, als een God eerwaardig, naar
de zon, zijn toppen rood-vergulden.’105 (e) drie gestalten in een berglandschap: Annie,
Mary en Rudolf;106 (f) een duif met een olijftak(?) boven regenende wolken(?).107
Op de band van Een droom ziet men twee gestalten te paard gevat in de initiaal:
Rudolf en Annie, door wolken gaande, geïdealiseerd dus. Ook de gestalte in de initiaal
op de titelpagina is vrijgemaakt van de aarde en verbeeldt, de handen voor het gezicht,
de titel van het boek: Een droom.
q. Programma Liederboek. Kort voor de verschijning van Een droom is ook een
omslag gereedgekomen, bedoeld voor het Pro-

102
103

104
105
106
107

Een droom, p. 7.
Een droom, p. 28. Het citaat komt voor op p. 31. Het is niet uitgesloten dat Toorop hier de
vergeestelijkste gestalte van Rudolf de Wall heeft willen verbeelden, maar een werkelijke
bevestiging hiervan is niet gevonden.
Een droom, p. 29.
Een droom, p. 38. Het citaat komt voor op p. 39.
Een droom, p. 52.
Een droom, p. 59.
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gramma Liederboek (991108)* het tekstboek bij de Uitvoering van liederen uit het
Liederboek van Groot-Nederland. Op dit omslag is een jong meisje voorgesteld, dat
met gesloten ogen en mystiek geheven en omstraald hoofd staat. Het houdt de handen
onder een aan een rots ontspringende waterstraal. Die voorstelling geeft een illustratie
van een vóór in het programma gevoegd gedicht door Carel Scharten:
‘Groot-Nederland door het Lied’:
Hel-ruischend stuwt nu als een zilv'ren water-stroom
Door 't bleeke dagen-gaan van dit ontkracht geslacht
Het oude eigen Lied, sterk van zóó reine kracht,
Kweelend van zóó diep lieve', en biddende zóó vroom,
Dat stil-verwonderd staart in luisteren, en lácht:
De Jonge Generaatsie, die dat breede zware
Koralen-ruischen hoort, en 't bevend liefde-lied
In inn'ger melodie, de bede, die vervliet
Een stille klanken-lijn in 't blauw der heem'len klare,
En in dit zuiver-hoog gezang weerspiegeld ziet:
Het eigen volks-leve', in verre eeuwen strijdend,
En bergende in zich der krachten zwoeging zware,
Der Liefde natuur-volheid en het ernstig-ware
Onwrikbaar Geloof der vaad'ren, hunnen God belijdend En wijl in zangen komt dit kracht-vol schoon gevaren
Over het jeugdig hoofdje van het komend leven,
Weet het nu stil: dit schoon, dat 't volk in bleek verval
Voor vreemde pracht verwierp, - dit schoon, dit zij mijn Al,
Mijn eigen Schoon, mijn Lied, dat mij alléén kan geven
De diepe kracht mij weêr, die gróót mij maken zal!

Het omslag toont die ‘Jonge Generaatsie’, luisterend naar het ‘koralen-ruischen’, de
‘hel-ruischende’ kracht van het oude Lied, ontspringende uit het onwrikbaar ‘Geloof
der vaad'ren’.
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r. Louise Geertsma Verheulen. De vercieringen voor band en tekst van Netty
Spanjaards boek (000928) zijn illustratief.
s. Babel. In 1901 verschijnt Babel (010618)* van Couperus met een bandverciering
die Couperus niet erg boeit. De decoratie stelt wel voor wat de auteur erin ziet: ‘Die
dame is zeker “Astarte, met uitgestrekte armen”.’108
t. Gabrielle (011121) van Marie Marx-Koning is gecierd met een bandtekening die
met behulp van de tekst niet is op te lossen. Een vrouw is met het hoofd op de armen
neergezonken bij een put. Achter haar een groen bos en een huis met halfgesloten
luiken. Onder de tekening, die als model heeft gediend voor deze band, tekende
Toorop volgens opgave van Polak aan: ‘Alle vreugde, die van God niet is, spoedig
vergaat, besmeurt en schendt. Thomas v. Kempen.’109
u. Jong Holland. Toorop tekende voor het omslag van de tweede jaargang van dit
tijdschrift (010715) een illustratie met bloeiende lentebomen en zeilende boten.
v. Deutsche Kunst und Dekoration. In 1902 verschijnt nog een hoofdzakelijk
illustratieve decoratie voor het omslag van het Turijnnummer van Deutsche Kunst
und Dekoration (020800). Twee ideaal voorgestelde harpspelende vrouwen wekken
een visioen waarin zeilende vissersschepen, boetende vissersvrouwen, tulpen en
bloemen een beeldhouwende figuur insluiten.
w. Schoonheid door gezondheid. Een bloeiende etherische figuur richt met een hand
boven de ogen haar blik op de toekomst. Zij gaat in vrij uitwaaiend kleed. Een zon
schijnt. (020415).

108
109

Brief van Couperus aan Veen d.d. 28 juni 1901, berustend in het Letterkundig Museum te
's-Gravenhage.
Bettina Polak, Het Fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst, 's-Gravenhage 1955, p.
347, nr. 18.
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x. God en goden (031112)* sluit de reeks van de in dit boek te bespreken vercieringen
door Toorop af. De banddecoratie bevalt Couperus: ‘Met pleizier ontving ik mijn
boekje; heel aardig van Toorop, dat figuurtje van Hoop, dalende tusschen de Heemel
en den zonnekrater in! Heel mooi, het perkamenten ex: heerlijk!’110
Bij het bezien van de band van Toorop kan men zich afvragen of de interpretatie,
die de auteur geeft, wel de juiste is. Dwarsgehouden ontwaart men immers een paar
gestyleerde longen en een luchtpijp, waarin de vercierder zijn initialen heeft getekend.
De tekst bevestigt dit, doordat zij aanvangt met het grote Ademen, en men herkent
in de abstracte figuur tenslotte de sluimerende kiem van het Leven dat in de handen
bloemen en sterren houdt: ‘De kiem van het Leven, geheim, die sluimerde in der
eeuwen diepe sluimering’, die nog niet tot ‘gloeien’ (ster) en ‘bloeien’ (bloem), tot
‘gloren en blaken’ is gebracht111

4. A.J. Derkinderen (1859-1925)112
a. Alberdingk Thijm. Met dit boek (930512)* treedt Derkinderen in het voorjaar van
1893 als boekvercierder naar voren. Decoraties zijn in deze uitgave aangebracht op
de band, op de titelpagina en op de laatste bladzijde. Die laatste versiering is niet
van Derkinderen zelf, maar van Thijm. Het is diens monogram.
De symbolische voorstellingen op het voorplat van de band zijn niet zonder meer
te duiden. De twee lauriertakjes bij de naam Thijm zijn nog wel herkenbaar; maar
wat aan te vangen met het figuurtje tussen de letters A en J, wat te doen met de
palmen daarbij?113 Ook de voorstelling bovenaan de ruimte middenop het voorplat,
biedt problemen. De zuilen en de randdecoratie suggereren Egypte. De donkere
bladachtige decoratie met ronde vruch-
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Briefkaart van Couperus aan Veen d.d. 21 november 1903, berustend in het Letterkundig
Museum te 's-Gravenhage.
God en goden, p. 20.
Voor Derkinderen zie men ook IV.C.6. In de eerste noot vindt men daar enkele gegevens
over deze kunstenaar.
Prof. dr. G.W. Ovink geeft in dit verband de suggestieve aantekening, dat hier mogelijkerwijze
papyrus is verbeeld.
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ten op de voorgrond is niet begrijpelijk. Er kan een vlammend vuur zijn verbeeld,
het in Egypte vlammende braambos waarin de vijf zinnen onverteerd opgaan.
Bevestiging op deze gissing is niet gevonden. De decoratie van de titelpagina biedt
geen problemen. Een maagd legt de hand op het wapen der Thijms en dat van Sint
Lucas en verbindt ze door dat gebaar. Familienaam en kunsten worden nader in hun
relatie bepaald door een zinspreuk.
b. Gijsbrecht I. De eerste aflevering van Gijsbrecht (940309)* opent met een tondo
op de Franse titel.114 Deze verciering verbeeldt Aemstels schip, door nevelen omgeven
en in hechte ring gevat. Twee gevleugelde draken, griffioenen, trachten als het van
buiten dreigende kwaad deze beslotenheid aan te tasten. Theo Molkenboer, die nauwe
contacten met Derkinderen onderhoudt, tekent aan dat de helse machten van het
kwaad hier ondersteboven zijn getekend, omdat zij vanuit de hemel zijn neergezonden.
Zij verbeelden mede Gods wrekende (in dit geval beproevende) hand.115 Het
Amsterdamse schip vaart, voorzien van Trojes wapen, veilig heen. Dit tondo en
vooral ook het schip is geïnspireerd door het Amsterdams stadszegel.116
De rijke titelversiering draagt in de sierlijsten aan weerszijden van de ondertitel
het symbool van verwoesting (links) en herleving door goddelijke hand (rechts).
Onder die titel vechten twee draken als symbool van het kwaad. De grote titelplaat
verbeeldt aan de rechterzijde Troje, vernietigd door de wraak der furiën.117

114
115
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Datering op grond van correspondentie tussen vercierder en uitgever.
Zie de bespreking van Molkenboer in De Tijd van 25 maart 1894.
Deze interpretatie wijkt af van die van Bettina Polak, Het Fin-de-siècle in de Nederlandse
schilderkunst, 's-Gravenhage 1955, p. 222-223. In mijn overtuiging, dat hier geen feniksen
zijn verbeeld maar draken zie ik mij o.a. gesterkt door een mededeling van Theo Molkenboer
in het Maandblad van het Teekenonderwijs, april 1894, p. 93. Ik geloof ook niet, dat de
herkomst van het koggeschip in Engeland moet worden gezocht. Derkinderen heeft eenvoudig
het oude Amsterdamse stadszegel als uitgangspunt genomen van zijn versiering. Dat zegel
is ook door Berlage gebruikt in zijn verciering van de plattegrond ‘Amsterdam in vogelvlucht’,
bij de Gijsbrecht gevoegd. Het gebruik van een zegel van Amsterdam als openingsverciering
van de Gijsbrecht van Aemstel komt mij alleszins logisch voor.
Ook Theo Molkenboer duidt in De Tijd van 25 maart 1894 de neerstrijkende gestalte als een
furie.
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Een balling zoekt verblind zijn weg, tegen storm in. Hij gaat langs de zee. Boven dit
gedeelte de woorden: ‘Urbs Antiqua Ruit’. Ter linkerzijde ontsteekt de Wraak de
fakkel van de brand in een ommuurde en (door kerken) als christelijk voorgestelde
stad, terugwijzende op de woorden die boven de oude stad staan. Het geheel verbeeldt
de vernietiging van Amsterdam naar het oude door Vergilius gegeven voorbeeld.
Welke betekenis de klaverbladachtige, ronde figuren geheel onderaan de titelpagina
hebben, is niet duidelijk.
Een kopstuk bovenaan de opdracht van de samenstellers ‘Aan Burgemeester,
Wethouders en Raden van Amsterdam’ toont het Amsterdamse wapen, met de
keizerskroon, gesierd met een lauwerkrans. Twaalf heraldische rozen zonder doornen118
sieren het kopstuk als wapentekens van deugd, voortreffelijkheid en schoonheid.
Waar op andere plaatsen in de Gijsbrecht Amsterdams wapen steeds wordt getekend,
omgeven door terugwijkende wolkenranden als verbeelding van het begrip ‘door
nevelen onbevlekt’, zouden ook de kronkelende lijnen aan de voet van het kopstuk
van de opdracht die wolken kunnen weergeven.
Het slotvignet van de opdracht toont een tuil rozen, (symbolen van de schoonheid
in Architectuur, Poëzie, Schilderkunst en Muziek aanwezig) die, gegroepeerd rond
en verbonden met het wapen van Haarlem en de initialen van de Erven Bohn, het
Toneel verheffen waarboven zich een stralende ster voordoet tussen wijkende nevelen.
De hele voorstelling wordt als op vlindervleugels omhooggevoerd, naar ster en
wolken toe: ‘Post nubila lux’. De uitgever en bewerkers zeggen: ‘Het heeft ons
daarom een daad van hulde aan de nagedachtenis van den roemruchten treurspeldichter
en aan de grootheid van het met luister bloeiende Amsterdam geschenen, te beproeven
dit spel den glans van zijne oude verf en statige schoonheid te doen hergeven.’119
Het openingsvignet van de ‘Inleiding’ van Leo Simons is maar
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Voor de ‘geknopte’ roos zonder doornen zie J.B. Rietstap, Handboek der wapenkunde, Gouda
1857, p. 218-219.
Gijsbrecht, Opdracht, p. II.
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ten dele verklaard. Tegen een achtergrond waarin sterren hun banen trekken,
verschijnt, tronend gezeteld, de aartsengel Rafaël, kenbaar aan kalebasfles en staf.120
Aan zijn rechterzijde knielt een naakte, berooide vrouw, de beker van bitterheid
heffende, aan zijn linkerzijde een vrouw die een sluier voor haar ogen opheffende,121
ziet in het boek van de toekomst, haar voorgehouden.122
c. Gijsbrecht II-III. In het tweede omslag van de Gijsbrecht (940804), afleveringen
II en III bevattende, doen zich geen symbolische decoraties van Derkinderen voor.
De versiering beperkt zich tot enkele florale initialen.
d. Gijsbrecht IV-V. Het derde omslag van de Gijsbrecht (941117) biedt twee
versieringen, één (nog ongeïnterpreteerd), aan het einde van de Inleiding van Simons
en één aan het einde van de bibliografie, mogelijk duidende op het doorgeven van
de kennis in het licht der waarheid.
e. Gijsbrecht VI. Kort na 9 juli 1895 verschijnt het vierde omslag (950709)*,
bevattende de opdracht aan Hugo de Groot, het ‘Voorspel’, het ‘Kort Begryp’ en de
‘Personagien’, gevolgd door de eerste twee bladzijden van het Treurspel.
De eerste bladzijde van de opdracht verbeeldt de aanbieding van het stuk. Een
gelauwerde klassiek ommantelde figuur biedt een andere, op dezelfde wijs getooide
gestalte, een klassieke rol aan. Kleine schelpmotieven langs de onderrand van de
bladzijde, kunnen duiden op de ballingschap van De Groot.123
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J.J.M. Timmers, Symboliek en iconographie der Christelijke kunst, Roermond-Maaseik 1947,
p. 983, nr. 2176a.
Een tekening van een dergelijke gestalte bij het rad van fortuin, bestemd voor het trappenhuis
van de Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en lijfrente te Amsterdam (vgl.
(000424), p. 18), berustend in het Rijksprentenkabinet in Amsterdam, is door de kunstenaar
voorzien van de aantekening ‘doek valt van de oogen’.
Het boek van de toekomst, maar dan opengehouden, komt ook voor op p. 5 en is verklaard
op p. 19 van het in de voorgaande noot vermelde (000424).
Vergelijk ook de schelpenrand van Veldheers Pelgrimages (011116).
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Het slotvignet van deze opdracht is te interpreteren aan de hand van de daaraan
voorafgaande tekst, waarin wordt meegedeeld, dat Vergilius in hoge verhevenheid
‘een vier ontstack, dat geuriger en heerlijcker blaeckt dan de hemelsche vlam, die
den fenix verteert; gelijck hij [d.i. Vergilius] d'eenige fenix is, in wiens schaduwe
het ons lust (zijn wy des waerdigh) laegh by der aerde te zweven: en uit wiens assche,
eens om de honderd jaeren, een fenix te voorschijn koomt’.124 De decoratie toont de
hoog op een berg zetelende ontvangende ‘fenix’, binnen zonnevuur gevat dat met
bloembladen tot een bloem is gevormd: dus inderdaad een geuriger zon dan de
hemelse vlam die de feniks verteert. In een dierenriem, voorbijgaan van de tijd
aanduidende, verschijnen op regelmatige afstanden de scheppingen van de
dichter-feniksen, en men ziet Achilles van Homerus, Aeneas van Vergilius, Buljon
van Tasso en Baeto van Hooft voortkomen uit het dichtervuur in het midden van de
voorstelling verbeeld.
De kopversiering van het ‘Voorspel’ toont de verhalende Aeneas, de wandelstaf
terzijde, en de luisterende Dido. Op de tafel het ‘Afrikaensch bancket’.
Het vignet aan het slot van dit ‘Voorspel’ verbeeldt de profetie aan het einde van
het gedicht geuit:
En 'k zie eer langs ons zilvre kruissen
Bezaeit met goud van starren eerst ontdeckt,
En 't wapen, tot een hemelsch teecken,
Om hoogh, van mist noch aerdschen damp bevleckt,
Den zeeheld hart en moed in spreecken,
Daer hy, beducht door 't gieren van de naeld,
In d'yszee drijft en dwaelt.

Derkinderen geeft deze woorden weer door het wapen van Amsterdam als kompas
te tekenen. Vier stralende sterren daaromheen, waarvan de nevels wijken (eerst
ontdeckt) vormen punten vanuit een ring, die zich rond het wapen stralend hecht.
Het wapen (als een ‘hemelsch teecken’, een ster) rust tegen een wolkachtige
achtergrond, (van mist noch aerdschen damp bevleckt) en vormt het vast geleide van
de zeeman.
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De verbeelding boven ‘Kort Begryp’ toont twee strijdende ridders. In ‘Spreeckende
personagien’ ziet men een toneelmasker met geopende mond en twee slangen onder
de wapens van Aemstel en Troje als teken van het kwaad; dan volgt het eerste bedrijf.
De Gijsbrecht van Aemstel is verdeeld in vijf Bedrijven, elk besloten door een
Rei. De Bedrijven zijn onderverdeeld in Tonelen, waarvan de titels vermelden, wie
in de volgende scène zullen optreden. Derkinderen versiert de Bedrijven met
kopstukken, waarin het belangrijkste feit en de hoofdpersoon uit het komende geheel
is verbeeld.125 Zo ziet men achtereenvolgens Gijsbrecht, Willem van Egmond,
Badeloch, Gozewijn en de engel Rafaël, begeleid door voorstellingen als het kwade
onder het mom van de onschuld, Vosmeers schip met rijshout, de apotheose van
huwelijkstrouw, het altaar en het teken van de toekomstige glorie van Amsterdam.
De titels van de Tonelen zijn door Derkinderen in de breedte van de bladzijde met
zinvolle versieringen voorzien, die zich ook in de linkermarge uitstrekken. Een
versiering in de marge verbeeldt ook wel aspecten uit de tekst ernaast.
Ook de Reien hebben ieder een eigen kopstuk en afsluiting. Het gebed van
Gozewijn is afzonderlijk versierd. Midden in het laatste bedrijf bakent een versiering
het gebed van Broer Peter en Rafaëls woord af. Eén randdecoratie toont de deugden
tegen de ondeugd strijdend.
Ter verrijking van de onversierde bladzijden heeft Derkinderen de namen van de
sprekers getekend en elk voorzien van een Leitmotiv-achtige regelvulling, die mét
de namen in lijncliché gereproduceerd, op de geëigende plaatsen is afgedrukt. De
Leitmotive: hoekig en kantelig voor Gijsbrecht, rond en vrouwelijk voor Badeloch,
afgestemd dus op aard en karakter van de sprekenden, komen ook hier en daar in de
randversieringen van Bedrijf en Toneel terug, in een enkel geval met elkaar
verstrengeld tot een dubbelthema.
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De duidelijke voorkeur voor uitbeelding van personen in kostuum en niet voor abstracter
verbeeldingen, is terug te voeren op het feit dat Derkinderen de taak overnam van A. Reyding,
die voor de Proto-Gijsbrecht werkte aan de kostuumtekeningen. Over de Proto-Gijsbrecht
zie men (920824). Zie verder de eerste noot van IV.C.6.
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Het eerste Bedrijf van het Treurspel toont Gijsbrecht, de lans in ruste, het zwaard in
het gevest, het schild aan de draagriem en dus niet geheven. Naast zijn voet wijken
doornige struiken en maken een pad vrij of sluiten het juist af. Achter hem tekent
zich een donker zwerk waaronder goudglans. Vanuit een daarnaast liggende
voorstelling bedreigt hem een zevenkoppige slang, schuilend onder leliegewas: het
kwaad onder mom van onschuld.
Bovenaan dit eerste blad van het treurspel ziet men in de sierende rand een
klaverblad als teken van het ‘nihil nisi per Christum’ staan en daaronder reikt de
hand Gods die bij dag en bij nacht (zon en maan), d.w.z. voortdurend, aanwezig is.
f. Gijsbrecht VII-VIII. Het volgende omslag, het vijfde (960328)* omvat de pagina's
17 tot en met 40 van het treurspel. In de stijl van de verciering wordt van nu af aan
een versobering en verstrakking duidelijk, die merkbaar wordt bij vergelijking van
bijvoorbeeld het kopstuk van het eerste bedrijf met dat van het tweede. Deze
versobering is te verklaren uit de geestelijke evolutie die Derkinderen doormaakt en
tot uiting komt in de Tweede Bossche wand. Elders is hierop dieper ingegaan.126
Op p. 20 is Toneelversiering gegeven, waarin van boven naar beneden Sint-Trudo
(de beschermer van het Kathuizer-klooster), Willebord, (getekend ter hoogte van de
aanvang van het nieuwe toneel) en daaronder een zingende en op het orgel spelende
monnik te herkennen zijn. Die laatste figuur is juist daar geplaatst waar in de tekst
wordt gesproken van het zingende en klinkende klooster. Een vredesduif verschijnt
in een klein tondo onderaan. In de ruimte bestemd voor de titel van het toneel, kronkelt
zich een draak, aanvallend op de naam van Gijsbrecht.
De Toneelversiering op pagina 24 opent bovenaan met Sinon, de verrader van
Troje. Daaronder staat de gebonden Vosmeer, gevolgd (ter hoogte van de
toneelaanvang) door Arend van Aemstel. Een slang kronkelt zich in de tondo.
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De ‘Rey van Maeghden’ (p. 29) is versierd met de zegenende hand Gods aan de ene
zijde, een knielende figuur aan de andere kant van de titel. In de marge ziet men een
zingende en daaronder een luitspelende maagd tussen palmbomen als teken van lof:
Nu stelt het puick van zoete keelen,
Om daer gezangen op te speelen,
Tot lof van God, die op zijn' troon
Gezeten is, zoo hoogh en heerlijck.

Aemstels kroon siert de tondo. De Rey sluit af met de verkondiging aan de herders
(p. 30).
Het tweede Bedrijf (p. 31) opent met een weerbare Willem van Egmond, voorzien
van geheven zwaard en schild, tegen een ornamentieke achtergrond. Naast hem is
het schip met rijshout en soldaten op weg naar Amsterdam.
De Toneeltitel op pagina 33 vertoont bovenaan Sint-Andries, de kloosterheilige;
daaronder Diedrick van Haerlem, schuilend onder zijn dekmantel, maar het zwaard
daaruit gestoken (de mantel van Egmond, in de versiering van het Bedrijf
teruggeslagen, krijgt betekenis). Tenslotte, ter hoogte van de titel, de Poorter met
sleutels en fakkel. De tondo geeft het Andreaskruis.
De volgende decoratie van deze aflevering, de Toneeltitel van pagina 38, toont de
wapens van de aanvallenden: Haarlem, Borselen, Egmond, Vianen, Haemstede en
Arckel. In de tondo een strijdbijl of hellebaardkop.
De laatste versiering van de aflevering geeft de aanvang van de ‘Rey van
Edelinghen’ (p. 40). In de titel staat aan één zijde een passiebloem, waarbinnen ster
en kruis. Daarboven een rij sterretjes. Aan de andere zijde knielt een gestalte, de
hand en het gelaat naar een ster geheven. Daaronder treedt een edelingh naar buiten
met een kaars op een staf in de ene hand, de andere hand op het hart gedrukt. In de
tondo een brandend kaarsje in houder:
Wy edelinghen, bly van geest,
Ter kerke gaen op 't hooge feest.

g. Gijsbrecht IX-X. Als consequent vervolg van het slotstuk van de ‘Rey van
Maeghden’, waar de aanbidding der herders was
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voorgesteld, komen in het sluitstuk van de ‘Rey van edelinghen’ de koningen hun
offers aan het Christuskind brengen. Hiermee opent het zesde omslag, de dubbele
aflevering IX-X (970210).
Het derde Bedrijf vangt aan met de voorstelling van Badeloch in ‘pronck en
hoogtijkleeren’, zoals wel blijkt uit het teken van bont, de heraldische ‘Eisenhütlein’,
in de voering van haar mantel.127 In de hand houdt zij drie bloemen. Het kunnen
symbolen van liefde, rozen, zijn. Dat teken komt wel overeen met de naast Badeloch
in het kopstuk gegeven voorstelling, waarop men binnen een burchtwal met gesloten
poort, aangevreten door twee draken, man en vrouw te zamen ziet. De vrouw houdt
haar hand op het hart, als uitdrukking van gevoel en liefde. De man houdt de ene
hand aan het zwaard als beschermingsteken en de andere hand aan een wapenschild
dat beiden dekt, voorstellende twee duiven boven een hart; twee tortels door het hart
verbonden. De vrouw heft een ineengevlochten krans waaruit vlammen slaan als
teken van de gloeiende huwelijkstrouw in vast verbond.
De ‘Rey van Klaerissen’ opent op pagina 50 met het Christusteken, omgeven door
Alfa en Omega en aanbeden door een knielende Klaeris. Daaronder de heilige
Klarissa. Daaronder drie witte bloemen als teken van onschuld. Daaronder Machteld.
Een tondo toont de maan. Op de volgende bladzijde is de, elders strakke, opbouw
van de decoraties vervangen door een bewogen rand, waarin van boven naar onderen:
Herodes respectievelijk twee soldaten spietsend naar moeders en kinderen.
Het vierde Bedrijf opent (p. 52) met de voorstelling van Gozewijn van Aemstel,
in witte en rode paramenten,128 staande naast het hoogaltaar waarop het Heiligste
aanwezig is en waarvoor wierookvaten hun geuren opzenden. De voorstelling is
geflankeerd door de tekens Alfa en Omega en de gebroken tafelen der wet.
Het gebed der Klaerissen opent (p. 54) met Kelk, Hostie, brandende kaarsen en
geurende wierookvaten. Het besluit (p. 55) met de tekens van het lijden van Christus.
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128

J.B. Rietstap, Handboek der wapenkunde, Gouda 1857, p. 94-95.
Tekens van macht, zuiverheid en onschuld: Timmers, Symboliek en iconographie der
Christelijke kunst, Roermond-Maaseik 1947, nr. 1545.
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Op pagina 57 is de aanvang van een nieuw toneel aangegeven door een op de namen
van Badeloch en Aerend van Aemstel aanvallende draak. In de randversiering de
wapenschilden van Heemskerk, Zwieten, Oudshoorn, Warmond, Polanen en Teylingen
als illustratie van de zin: ‘Daer is de vyand zelf.’ In de tondo een pijlpunt, in de
decoratie een gespannen boog.
De versiering aan het einde (p. 64) van dit vierde Bedrijf, dat besluit met een
tweede ‘Rey van Edelinghen’, verbeeldt de huwelijkstrouw die in die Rey bezongen
wordt: een vader, moeder en kind staan in het midden. Het kind grijpt de hand van
de moeder; de moeder houdt het met de andere hand vast. De vader slaat zijn arm
en mantel om beiden heen en reikt met de hand naar het kind. Zijn andere hand houdt
het ontblote zwaard. Eenheid, bescherming en liefde zijn hiermee uitgedrukt. De
tekens van zon en maan daarboven duiden op het blijvende van dat verbond. Onder
hun voet ontwaart men de slang van het kwaad. Aan de kanten daarvan ziet men een
doodshoofd in ontkiemd zaad. Hieruit ontspruiten, ter weerszijden van de centrale
voorstelling, planten die respectievelijk rond een door vuur en oorlogstuig verwoeste
zuil en altaar groeien. Het oorlogstuig is verbeeld door een rokende vuurpot en een
lans. De zinnebeeldige voorstelling kan men als volgt lezen. Zowel in Troje als in
het oude Amsterdam van Gijsbrecht, bij heidenen en Christenen, geldt: ‘Die liefde
is stercker dan de dood’. De verciering geeft de essentie van het voorgaande gedicht.
h. Gijsbrecht XI-XII. In maart 1898 verschijnt het volgende omslag (980400)*, dat
de laatste bladzijden van het treurspel bevat.
In de hoofdversiering voor het vijfde Bedrijf (p. 65) verschijnt de engel Rafaël als
een hemels teken, met daarnaast dat andere hemelse teken, nl. het wapen van
Amsterdam als ster tussen de sterren opgenomen, door nevels onbevlekt en door
aanduiding van windstreken vastheid aan de beduchte biedend: toekomstvisioenen.129
In de onderrand van deze versiering kan men het
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Dit motief is al eerder gebruikt, namelijk aan het einde van het Voorspel in het slotvignet.
Zie III.B.4.e.
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Leitmotiv ‘Gijsbrecht’ met dat van Badeloch tot een nieuw motief zien samengesmeed.
In een losser randversiering ziet men zeven deugden belaagd door ondeugd:
Ick zie de deughden zelfs, Geloof, en Liefde, en Hoop,
Met haere zusteren, die tegens Ondeughd strijden,130

Een klokje bovenaan herinnert aan duivelsverdrijving.
Het Toneel met de sterfscène van Arend van Aemstel (p. 73) is door Derkinderen
in de titel gecierd met een stervende, door een pijl getroffen leeuw. Daaronder ziet
men de wapenrusting van Arend van Aemstel en een wenende gestalte. Het tondo
vertoont een doodshoofd.
De randverciering bij het volgende Toneel, bedoeld om de Heer Van Vooren aan
te kondigen (p. 74), loopt nog langs het voorgaande toneel en verbeeldt daarom drie
geestelijken met een kruis, een boek en brandende kaars. Hier wordt Arend van
Aemstel nog ingedragen. Daarna volgt pas het wapen van Van Vooren en het teken
van de strijd: twee gekruiste zwaarden. Het tondo toont de sleutel van de stad die
door de vijand wordt geëist.
Het hieropvolgende Toneel (p. 78) biedt in de verciering van bovenaf naar beneden
respectievelijk de woorden ‘Urbs Antiqua’ met een brandende toren, Aeneas, een
antiek schip, en, nadrukkelijk middeleeuws, een initiaal ‘G’ als aanvang van de titel.
Een anker en een duif duiden op de komende reis over zee (of de trouw) en het
hemelse teken dat in dit toneel geschiedt.
Het gebed van Broer Peter opent op p. 84 met een kopstuk, waarin anker, vissen
en een soort van gestyleerde inktvisdecoratie. Het gebed wordt besloten met een
teken van Gods zegen (p. 87), een zon en een maan (symbool van het voortdurende)
en met de woorden ‘Te Deum Laudamus’.
Binnen het kader van dit gebed wordt op p. 85 Rafaëls komst ingeluid met een
fries, waarin de woorden ‘Angelus Medicus Nostrae Salutis’ en een voorstelling van
Noach die in zijn Ark de duif ontvangt. De episode wordt afgesloten (p. 87) door
een duif, een vis, een staf en een kalebasfles. De laatste voorwerpen en de
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Gijsbrecht, p. 70, vierde regel van boven.
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vis zijn gemakkelijk in verband te brengen met de engelbewaarder van Tobias, die
nu ook Gijsbrechts begeleider geworden is. Twee uitspruitende planten in dezelfde
versiering duiden wel op de nieuwe verwachtingen.
De tekst van het Treurspel wordt op p. 88 met een gecompliceerde voorstelling
besloten. Men ziet een op een rots zetelende figuur, die door een aureool wordt
verheerlijkt. In zijn hand rust een opengelegde rol. Onderlangs de rots stromen brede
golven voort: vergankelijkheid en voorbijgaan zijn gesteld onder het blijvende en
vaste. Links van de rots ziet men gebroken zuilen van klassieke oorsprong waartussen
een oranjeboompje opspruit. Rechts van de rots staan ruïnes uit de middeleeuwen,
waartussen een kleine fontein opspringt. Zowel boompje als bron zijn een teken van
leven tussen het vergane.131 Daarboven rijst, met naakte schouder, ter linkerzijde van
de zittende een gewiekte genius met de linkerhand naar de grond wijzend. De
rechterhand heft een lauriertak. Aan de andere zijde verheft zich een engel, zonder
mantel, in zediger dracht, met zeer lang haar en vleugels. Deze engel houdt een ster
omhoog en reikt een beker aan hem die in het midden gezeten is. In de voorstelling
zijn ‘Troje’ en ‘Amsterdam’ tegenover elkaar geplaatst, beide vernield, maar een
nieuwe hoop koesterend. De engel reikt de beker van bitterheid en stelt een stralende
toekomst in het verschiet. De genius reikt de roem die van de aarde is. Niet alleen is
hiermee verbeeld, wat de Gijsbrecht biedt. Men herkent ook de zinspreuk van Vondel
over de Eeuwigheid die boven het Eindige gaat. De vast gezetelde, de dichter wellicht,
maar vooral degene die onwrikbaar kiest, strekt de hand uit naar de beker der
bitterheid die aan de zegen voorafgaat.
i. Gijsbrecht XIII-XIV. In 1899 verschijnt de eerste Gijsbrecht-aflevering met muziek
(990614)*. De titelpagina voor dit tweede deel van de Gijsbrecht toont bovenaan de
aanbidding der herders.
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De springbron komt terug in de muurschilderingen van Derkinderen in het trappenhuis van
de Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente van Amsterdam (000424).
In de voorstelling der Weelde (p. 8) vindt men daar ‘Een springbron waaruit het leven
opborrelt’ (p. 12).
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Een voorstelling daaronder hervat het hoofdthema van de titel voor het gehele werk.
Troje en Amsterdam liggen nu gescheiden door de zee van de tijd. Troje is verwoest
en staat in vlammen. De wraak ontsteekt de brand in de veste Amsterdam waarboven
de woorden ‘Urbs Antiqua Ruit’; zij wijst daarbij terug naar het Trojaans verleden.
Het ‘Voorspel van het eerste Bedrijf’ (p. 2-3) is op de rechterpagina voorzien van
een kopstuk met de voorstelling van de geknielde Gijsbrecht die de wapens heeft
afgelegd en bidt; op de achtergrond een moeder der smarten. Op de linkse bladzijde
offert Aeneas aan Athene. Zowel rechts als links kronkelt zich in een middenvak een
slang door (noordelijk en zuidelijk bloeiend) gewas: het kwaad schuilgaande onder
de onschuld.
De ‘Rey van Amsterdamsche Maagden’ (p. 6) is gezet voor piano en zangstem.
De voorstelling met herders, spelende op een doedelzak en rustende bij de schapen,
geflankeerd door twee engelen met de spreuk ‘Gloria in Excelsis Deo Et In Terra
Pax Hominibus’ is zonder meer begrijpelijk.
Het ‘Voorspel van het tweede Bedrijf’ (p. 12-13) is weer vierhandig gezet. Rechts
openen de wuivende Amsterdammers de poorten om het Zeepaard in te halen. Links
ziet men die van Troje juichende het paard begroeten vanaf de wallen die zijn
stukgebroken. Het sluitvignet (p. 16-17) toont links een bij een harp gezeten en op
een pansfluit blazende figuur in een klassieke gaanderij. Rechts, onder romaanse
boog, ziet men een vedelspelende en zingende middeleeuwse heer in een muziekboek
staren.
Twee Edelinghen en de offerende drie koningen sieren het kopstuk voor de ‘Rey
van Edelinghen’ (p. 18).
j. Gijsbrecht XV-XVI. De volgende aflevering, de negende toezending sinds 1894,
verschijnt pas in 1901 (010300). Hij bevat een titel voor de toneelontwerpen van
Berlage en pagina's 23-54 van de muziek.
Het ‘Voorspel van het derde Bedrijf’ (p. 32-33), toont rechts voorbereidingen tot
het huwelijk: het vlechten van de bruidskroon en het overhandigen van de ring. Op
de achtergrond ont-
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bloeien lelie en roos. In het middenveld staan twee harten als symbool van de komende
verbinding en trouw. De Trojaanse kant toont óók de voorbereidingen tot het huwelijk:
het paar bij het bruidsbed waarboven kransen. Als teken de komende verbinding zijn
twee handen getekend.
De ‘Rey van Klaerissen’ (p. 36) toont in het kopstuk een Klaeris ter weerszijden
van voorstellingen van Herodes en de moord in Bethlehem.
Het ‘Voorspel van het vierde Bedrijf’ (p. 46-47) toont ter rechter zijde (in het
middeleeuwse Amsterdam) het altaar en de zegenende Gozewijn. Daartussen staat
een geurend wierookvat. Op de linkerbladzijde wordt offerbloed geplengd. Men ziet
een rijkversierd, heidens altaar. Uit een antieke schaal stijgen wierookdampen op.
k. Gijsbrecht XVII-XX. De eerste decoratie van de laatste aflevering (011025)* van
Gijsbrecht, de ‘Gozewijn en Rei van Klaerissen’ (p. 56), is gecierd met voorstellingen
van mis en besnijdenis, als aanduidingen van Simeons gebed, waarover de tekst
spreekt. De ‘Rey van Burghzaten’ toont de Burghzaten en een gezin als geheiligde
eenheid (p. 58).
Het ‘Voorspel van het vijfde Bedrijf’ is op beide bladzijden (p. 62-63) verlucht
met gebroken altaren en een engel, respectievelijk genius, die rechts het oude en
nieuwe Amsterdamse wapen en links de wapens van Troje en Rome verbinden. In
het midden van beide kopstukken verrijst een feniks uit de vlammen.
In de kopstukken (p. 66-67) voor het vierhandige voorspel van de verschijning
van Rafaël waarschuwt de engel Josef in zijn droom; op de linkerbladzijde ziet
Herodes naar Maria en Kind. De koning wordt door een raadgever in het oor
gesproken. Op de rechterpagina vertoont het middenveld van het kopstuk de hand
Gods die verschijnt. Op de linkerbladzijde houdt een geheven hand de bliksem der
vernietiging.
De versiering van het ‘Na-spel’ (p. 70-71) biedt van links naar rechts: de vlucht
van Aeneas en zijn gezin; de ballingschap van Gijsbrecht en de zijnen; de verdrijving
uit het Paradijs en de
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vlucht naar Egypte. Rechts in het middenveld de kroon van Amsterdam, links het
Romeinse equivalent. Onderaan rechts, aan het slot van de muziek, een middeleeuwse
vrouwefiguur die het woord ‘Einde’ omhooghoudt. Links houdt een Trojaanse maagd
het woord ‘Finis’ in de lucht.
De Gijsbrecht zou hiermee voltooid zijn, wanneer de uitgever in de vroegste
periode van het boek aan de inschrijvers niet een groter omvang zouden hebben
toegezegd, dan nu tenslotte bereikt is. Men zoekt een aanvulling om tot de gewenste
hoeveelheid afleveringen te komen. De aanvulling wordt gevonden in Diepenbrocks
Gijsbrecht-muziek (die de componist al eerder bij de Erven Bohn had laten
verschijnen). Deze muziek wordt nu opnieuw uitgegeven achter de muziek van
Zweers.132 Men ziet op de vercierde bladzijde die deze toegift aankondigt (p. 73),
alle medewerkers die zich hebben ingespannen tot de voltooiing van het voorgaande
werk in triomf een poort binnentrekken: de muzikant, de architect, de schrijver en
de verluchter. Het vaandel van Sint-Marcus en het wapen van Amsterdam zijn te
zien.
De titel van Diepenbrocks muziek (p. 75) toont Maagd, Edelingh, Klaeris en
Burghzaat. Voor de verciering van dit gedeelte van de Gijsbrecht was Derkinderens
scheppend vermogen niet in staat nog nieuwe motieven te creëren. In het deel dat
gewijd is aan de muziek van Diepenbrock zijn de (om economische redenen) in het
deel van Zweers zwart afgedrukte decoraties nu in gekleurde steendruk herhaald.
Hier keren de voorstellingen terug voor de ‘Rey van Amsterdamsche Maagden’ (p.
77), de ‘Rey van Edelinghen’ (p. 87), de ‘Rey van Klaerissen’ (p. 105) en die van
‘Burghzaten’ (p. 116).
De inhoudsopgaven van de beide delen van de Gijsbrecht zijn gelijktijdig afgedrukt
en eveneens bij deze aflevering gevoegd. Men ziet in de vier hoeken van elke
Inhoudsbladzij de geleerde (Leo Simons), de uitgever (Tadema), de musicus (Zweers)
en de vercierder (Derkinderen).
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Het voorstel is van Derkinderen, zoals blijkt uit een schrijven van 9 juli 1899 aan J.C. Tadema,
zoon van J.K. Tadema en directeur van de Erven F. Bohn te Haarlem.
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De band van de Gijsbrecht vertoont aan de voorzijde Aemstels schip, met Trojes
wapen gesierd en in de wolken schuilgaande, beschermd tegen het kwaad. Een
dergelijke voorstelling siert ook het eenvoudige ‘pakpapieren’ omslag, waarin de
afleveringen van het Treurspel waren geborgen.
Op het achterplat van de band ziet men in een rij het wapen van Troje, dat van
Rome en het oude en nieuwe wapen van Amsterdam. Daaronder, in een door draken
omspeeld tondo, de Burcht van Aemstel over een water heen gezien.
De Gijsbrecht is geboren uit de mystieke geest van 1892 en werd voltooid in 1902,
toen de aandacht van de boekverzorgers zich meer begon te richten op de typografie.
Het is tragisch dat dit immense boek op het moment van voltooiing onherroepelijk
een monument van het verleden was geworden.
l. Gedenkboek Keuze-tentoonstelling. In de aanvang van 1895 verschijnt de eerste
en enige aflevering van het Gedenkboek Keuzetentoonstelling (950113)*.133 Deze
aflevering is aan Josef Israëls gewijd.
De symboliek van het stempel, dat de omslag van deze aflevering siert, is niet
geheel duidelijk. Diagonaalsgewijs ziet men linksboven en rechtsonder de tekens
van Holland en Sint-Lucas verenigd. Rechtsboven onderscheidt men onder een
stralende Zon een boom met rijke oogst, linksonder een openbloeiende waterlelie.
Deze tekens zouden kunnen duiden op de bloeiende rijkdom en zuiverheid van de
Hollandse schilderkunst, waaraan de Keuze-tentoonstelling was gewijd.
De gestalte, die in de nacht onder de hoge bomen met gesloten ogen in de nachtwind
staat (het openingsvignet), geeft mogelijk weer wat Veth in een brief van 4 september
1893 aan Derkinderen schrijft over een schilderij van Metsijs.134 Veth spreekt in die
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Het initiatief tot het Gedenkboek Keuze-tentoonstelling is eerder genomen dan het tijdstip
waarop Derkinderen aan Gijsbrecht (eind augustus 1892) begint. Het contract voor het eerste
boek draagt de datum ‘Juli 1892’, blijkens het document bewaard in het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie. Een prospectus voor het Gedenkboek Keuze-tentoonstelling
wordt op 10 juli 1892 door Veth in De Amsterdammer besproken.
Deze brief in het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.
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brief over ‘geestelijke natuuraanschouwing’. De verciering geeft mogelijk dit van
binnenuit ‘zien’ van de natuur weer.
In de bovenste strook van de titelpagina brengen twee symbolische gestalten,
namelijk Harmonie (harp) en Waarneming (opgeheven sluier), hun offer aan de
‘stralende’ schoonheid die verrijst in de kelk van een lotos: ontbloeiende schoonheid
in reinheid.135
Ter weerszijden van het titelopschrift verbeelden twee engelen (waarbij resp.
klimop en lelie oprijzen) met gevouwen handen en met de hand op het hart Trouw
Geloof en Zuiver Gevoel. De tweede titel geeft mogelijk de levende eenheid weer
van de vele kunstenaars, die aan dit boek zullen samenwerken.
Het hoofd van de Inleiding verbeeldt een ‘Stad van het verleden’, toegankelijk
door de poort van Schoonheid (pauw) en Zuiverheid (waterdragende maagd) en door
een park vol bezinning, waarin een zuivere (zwanen) bron ontspringt. De verbeelding
heeft mogelijk betrekking op de volgende passage: ‘Maar indien wij, los van eigen
praktijken, en niet hangende aan behagelijke secten-formules, iets voelen van het
groote dat was en dat is en zijn zal, zoo willen wij, niet kijkend om ons heen in de
beslommeringen der straten, maar verder uit omhoog ziend, de toppen aanschouwen
van wat daar aan menschengewrochten staat opgetrokken in de groote steden der
geslachten, strevendals torens de hooge ruimte in.’136 De Inleiding wordt besloten
door een vignet met een verbeelding van de gewiekte tijd.
Het hoofd van de Tekst (p. 13) herinnert aan de passage uit Horatius, waarin wordt
gezegd hoe goed het is op vaste grond te staan en geen speelbal te zijn van de
ongewisse elementen. Derkinderen heeft zeker hieraan gedacht, toen hij de
voorstelling maakte, waarin men een schip ziet voortgedreven door een op de wolken
rustende wind. De zee golft woest. Een grote vis bedreigt het schip.
Derkinderen heeft evenwel méér willen verbeelden dan dit alleen, en zegt met zijn
tekening eigenlijk: hij die zich wijdt aan de gemeenschapskunst, bouwt op een
fundament van vaste en on-
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Zie III.B.4.b, noot 121.
Gedenkboek Keuze-tentoonstelling, p. 10.
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veranderlijke beginselen, en ziet hoe anderen, bewogen door een wisseling van
toevalligheden, een speelbal der elementen zijn. Alleen een vast fundament kan de
vrucht dragen die de sterk gewortelde boom in de verbeelding van Derkinderen
voortbrengt.
Het sluitvignet ‘In den avond’ (p. 25) toont twee bejaarden,137 een echtpaar, dat,
aan de huiselijke haard gezeten, bloemrijke dromen droomt. Beiden zijn van de
donkere nacht gescheiden en daartegen beschut door penaten die uit de haard oprijzen.
Achter de hoofden van deze beschermers ziet men nevels; boven hun vleugels de
sterren. Buiten de wanden van deze beslotenheid is het voorbijgaan van de tijd
verbeeld in twee huilende honden, uit wier bek een reeks van dierenriemtekens stijgt.
m. Ein Büchlein von der Singekunst. Ver voor de voltooiing van het Treurspel, ten
tijde van het verschijnen van het vierde en vijfde omslag daarvan, komt op 2 november
1895 als een verstoten kind Ein Büchlein von der Singekunst (951102)* van de pers.138
Alleen de titelpagina van dit werkje is inhoud verbeeldend gecierd. Een lichtende
engel, omringd door pure lelies, ontplooit het woord Musica.
n. Missa. In de periode 1894-96 werkt Derkinderen ook aan de verciering van
Diepenbrocks Missa (961010)*, die tenslotte dank zij medewerking van P.H. van
Moerkerken het licht ziet ten tijde van de verschijning van het zesde omslag (IX-X)
van de Gijs-brecht.139 De symbolische inhoudsverbeelding van de Missa is traditioneel
gebonden. Derkinderen houdt zich zorgvuldig binnen de grenzen van de katholieke
iconologie.140
De titel verbeeldt het Gebouw der Kerk, waarbinnen een Davidsharp is geflankeerd
door twee wierookvaten als teken van gewijde muziek.
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De aanduiding ontleen ik aan De Kroniek van 24 oktober 1897 waaraan dezelfde voorstelling
(nu in steendruk en veel omvangrijker) is toegevoegd.
Derkinderen weigerde zijn naam aan het boekje te verbinden. Het werd door Veth besproken.
Zie IV.C.6.c.
Zie IV.C.19, noot 277.
Diepenbrocks Stabat Mater-decoraties worden genoemd in IV.C.6.e.
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De vercieringen in het boek zijn voor de ingewijde zonder problemen. Men herkent
het teken van de Drievuldigheid (hier gevat in het beeld van stralende geurigheid)
(p. 3). Klaverbladen zijn een teken van het volmaakte, van de drievuldigheid. Ook
de voorstelling van Kelk en Hostie is vertrouwd (p. 74).
o. Gedenkboek der Hollandsche schilderkunst. Het duurt jaren voordat tenslotte de
in de Israëls-aflevering (p. 26) van het Gedenkboek Keuze-tentoonstelling toegezegde
uitbreiding van onderwerp met veranderde titel een feit wordt.141 Ook het Gedenkboek
der Hollandsche schilderkunst (990106)* is nimmer voltooid. Het is mogelijk dat
een verschil van inzicht tussen Derkinderen en Veth hiervan de oorzaak is geweest.142
In de afleveringen die wel het licht hebben gezien, vindt men twee kopstukken met
symbolische inhoudsverbeeldingen. Het eerste (p. 5) is bijna illustratief. Het verbeeldt
de schrijver met een zich onthullend model (in dit geval dus de Hollandsche
Schilderkunst). Het tweede (p. 21) is opgebouwd uit de antithese tussen een slordig
meisje en een ernstige jongeman. Het meisje laat haar gaven ongebruikt ontvlieden.
De jongen maakt zijn gaven tot een offer voor de harmonie, hier door Pan verbeeld.
p. Muurschilderingen. Het boekje over de muurschilderingen (000424), die
Derkinderen maakt voor het gebouw van de Algemeene Maatschappij van
Levensverzekeringen en Lijfrente te Amsterdam, is wel door Derkinderen gemaakt.
Omdat de bevestiging daarvan intussen is uitgebleven, en omdat het tot dusverre aan
Roland Holst is toegeschreven, wordt het besproken in het gedeelte dat aan die
kunstenaar is gewijd (IV.C.1.e).
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Uit een brief van Derkinderen aan Veth, berustend in het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie en te dateren op februari 1894, blijkt dat de uitgever Van Gogh accoord gaat
met ‘de verandering van titel.’ Uit een briefje gedateerd ‘Donderdagmorgen in Augustus
1895’ blijkt evenwel dat toen pas het besluit is gevallen de gehele opzet van het Gedenkboek
te wijzigen (Delprat-Veth-archief).
Zie IV.C.6.f.
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5. H.P. Berlage (1856-1934)143
a. Gijsbrechtdecoraties. Berlage heeft voor de Proto-Gijsbrecht (920824) een
toneeldecor-illustratie getekend, waaruit de negentiende-eeuwse naturalistische en
werkelijkheid suggererende gerichtheid van de kunstenaar nog overduidelijk blijkt.
Wanneer men daarnaast de moderne tekeningen legt, die Berlage op verlangen van
Derkinderen voor de Gijsbrecht heeft gemaakt, kan men met bewondering zien hoe
snel en grondig Berlage zijn stijl heeft weten aan te passen bij de eisen van de moderne
vormgeving. De oudere architect heeft zich geheel opengesteld voor de nieuwe
richting. Hij maakte zich deze moderne gerichtheid zo eigen, dat hij tenslotte de
schepper kon worden van het monument van de Nieuwe Kunst, de Amsterdamse
Beurs.
Berlages toneeldecoraties voor de Gijsbrecht zijn in de loop van 1894
gereedgekomen. Ze worden bij afleveringen gevoegd die verder weinig verciering
hebben, om zo het geheel wat op te fleuren (920824). De toneelvercieringen zijn
oorspronkelijk bedoeld voor de Inleiding van Simons. Ze krijgen tenslotte, voorzien
van een afzonderlijke binnentitel, een plaats aan het einde van de eerste band, direct
volgende op het Treurspel.
Voor de Plattegrond van Amsterdam en de zes toneeldecors tekent Berlage
symbolisch versierde randen. Zo ziet men in de linkerbovenhoek van de Plattegrond
twee slangen om Mercuriusstaven gekronkeld, die een als een vesting gevormde
kroon op het Amsterdams wapen aanvallen. Hiermee wordt behalve het
handelssymbool ook de verraderlijke aanval op de nijvere Aemstelstad weergegeven.
In de decoratie vindt men verder buiten verschillende stadszegels, ook een Zeepaard(!)
afgebeeld.
De randversiering rond de voorstelling van de Amsterdamse stadspoort (het decor
voor het eerste Bedrijf) toont oorlogstuig (940804)*.
Rond de afbeelding van de ingang van de kathedraal met geopende poort ziet men
geheel bovenaan het Kind in de kribbe, ge-
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Voor Berlage zie ook IV.C.7. In de eerste noot vindt men daar enkele gegevens over deze
kunstenaar.
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flankeerd door os en ezel. Daaronder (in een tondo rechts) de drie koningen, links
drie herders. Onderaan staat een muziekregel van Zweers: ‘Wij edelingen, bly van
geest, Ter kerke gaan.’
De randversiering bij de plaat met de ingang van het klooster vertoont bovenaan
Maria en het Kind. Aan weerszijden, lager, een knielende Kathuizer-monnik; onderaan
Ave Maria galmende klokken en een versiering van rozekransen.
De rand van de tekening van Gijsbrechts huiselijke haard vertoont onderaan twee
‘gloeiend aaneengesmede’ harten, geflankeerd door de wapens van Woerden en
Aemstel. Rechts en links twee engelen onder een ster, in het midden een altaar en
een rij van zonnebloemen, symbolen van het zich tot het Licht keren.
De versiering rond het altaar herinnert aan de dood van Gozewijn, Klaeris en de
nonnetjes, waarvan Vondel zegt (p. 69):
Hij scheen een zon gelijck, en zy de klaere maen;
Al d'andren starretjes, die bly ten reye gaen,
En juichen om dees twee, daer zy haer' glans uit scheppen.

In overeenstemming met de tekst wordt deze zon door de maan bedekt. De rij rozen
onderaan de voorstelling herinnert aan de woorden (p. 70):
Zy vielen overhoop, en lagen by malkander
In 't rond, gelijck een krans van roozen wit en rood.

Harten, bisschopsmijter, vaandel van Klaerissen en bisschop en het wierookvat geheel
onderaan in een roosvenster zijn vanuit de tekst geheel te begrijpen.
De laatste prent vertoont geheel bovenaan Rafaël, daaronder geharnaste strijders.
Onder de voorstelling de woorden ‘Urbs Antiqua Ruit’ en een varend omlauwerd
schip, waarboven twee rustende zwaarden.
b. Verbouwing Arti. De Gijsbrecht-versieringen zijn de eerste tekenen van Berlages
overgang naar moderner vormgeving. Toch blijkt Berlage wanneer hij onafhankelijk
werkt zich nog niet geheel te hebben vrijgemaakt van de traditionele symbolentaal.
De eerste onafhankelijk gepubliceerde boekdecoratie van Berlage waaruit in stijl
een nieuwe geest spreekt is wel de versiering
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bij het artikel over de Verbouwing Arti (940627) in de premie-uitgave 1894 van de
Vereeniging tot bevordering van Beeldende kunsten. De versieringen van dit artikel
kan men door motiefkeuze traditioneel noemen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de
decoratie behorend bij de ondertekening door het bestuur waaraan pennen, rollen
papier en inktpot te pas komen. Ook getuigen de symbolische gestalten van Vlijt en
Talent van een weinig oorspronkelijke visie.
De publicatie van de platen voor de Gijsbrecht heeft Berlage blijkbaar aan
opdrachten voor boekdecoratie geholpen. In 1895 maakt hij een kopstuk voor het
tijdschrift van de Algemene diamantbewerkersbond, tekent band, titelpagina,
kopstukken en vignetten voor het Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid der
feestelijke opening van den Delagoabaaispoorweg, waarvoor hij ook de typografie
ter hand neemt, tekent de band voor Wereldvrede van Couperus en het omslag voor
Rouwviolen, een muziekstuk van A.D. Loman.
Deze vercieringen - met uitzondering van Rouwviolen - geven blijk van Berlages
geneigdheid tot simpele symbolisering. Ook de flonkerende diamantjes voor het
titelhoofd van het Weekblad Diamantbewerkersbond (950414) sluiten zich daarbij
aan.
c. Gedenkboek Delagoabaaispoorweg. De versieringen voor dit boek (950701)
spreken dezelfde ongecompliceerde taal. Ze zijn ‘leesbaarder’ dan die van
Derkinderen, maar gaan daardoor ook niet erg diep.
De decoratie van het voorplat van de band verbeeld de zinspreuk ‘Eendracht maakt
macht’. De spoorweg sluit de keten die Europa met de Zuidafrikaanse republiek
verbindt. Neptunus-vork en schepen vormen andere schakels in deze keten (eendracht)
die in de vorm van een wapenschild (macht) is gelegd. Aan weerszijden van een
gevleugeld wiel herinneren ossekopjes aan Zuid-Afrika, juist zoals dat het geval is
in het tondo op het achterplat van de band.
Ook de versiering van de titelpagina biedt geen bijzondere problemen voor de
beschouwer. De door de wind voortgedreven ge-
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vleugelde wielen die de snelle verbinding tussen Pretoria en Lourenço Marques
verbeelden, de telegraafpalen en rokende schoorstenen van locomotieven langs de
rand, de bekroning van de arbeid met keizerskroon van Amsterdam, de
pikhouweelachtige versiering onderaan de woorden, de aardlagen rond de voet van
de telegraafmasten en de twee verbonden pennen die de steden samenbrengen waarin
de uitgave tot stand kwam, het is allemaal zonder veel moeite terug te lezen, maar
mist daarom ook de charme van de dichterlijke verbeelding.
Zo zijn ook de versieringen van de gehistorieerde initialen zonder meer begrijpelijk:
het zinnebeeld van de handel waarboven de zon der voorspoed straalt; de verbeelding
van de zinspreuk ‘Eendracht maakt macht’ door krachtig verbinden van pijlen boven
het Afrikaans symbool van nijverheid: de termiet; de data van gereedkomen en
opening waarbij moersleutel en moer de laatste door de staatspresident aan de
spoorweg gelegde hand verbeelden, laten weinig te raden over. In enkele gevallen
is de versiering zuiver illustratief.
Ook de versieringen van de kopstukken bieden geen diepgaande problemen, met
uitzondering van de eerste decoratie waarbij bloemgeurkronkels opstijgen naar een
geopend boek. De negen initiatiefnemers tot de onderneming zijn door negen pennen
verbeeld die gestoken zijn bij een rol, gezegeld door de zinspreuk ‘Eendracht maakt
macht’ en getekend met de initialen van Groll en Maarschalk. Verbindende handen
verbeelden het begrip Maatschappij. Ook hier vindt men illustratieve verbeeldingen:
een locomotief die de tunnel verlaat, een stationsgebouw langs de spoorweg met
langs de telegraafdraad kleine bliksemtekens als snelle verbinding van berichten.
De kopjes van verschillende paragrafen tenslotte laten weinig te raden. ‘Richting’
is verbeeld met een pijl, ‘Opmeten’ met landmeetinstrumenten, ‘Uitvoeringen’ met
schoppen en hijskraan, ‘Kunstwerken’ door een brug en tunnel.
Al deze versieringen bieden de nuchtere verbeelding van een nuchtere inhoud.
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d. Wereldvrede. In de versiering voor de band van Wereldvrede (951119)* toont
Berlage zich een fijnzinniger symbolist. De decoratie verbeeldt de hoofdpersoon uit
het boek, Othomar XII, keizer, in zijn dualiteit; ‘een lastige, fijne diplomaat, die zeer
handig scheen en met zijn glimlach soms oude ambassadeurs mat speelde, en een
utopist, die boven zijn rijk, over zijn hoog troonstandpunt, de geniussen zag zweven
met olijftwijgen en palmtakken’ (p. 16). Deze dubbelfiguur, de diplomaat en de
idealist, is door Berlage in één pion verbeeld: wit in zwart en zwart in wit. Om de
pion slaat het noodlot zijn klauw (p. 341). De sterren op de band kunnen het ideaal
aanduiden, maar het is binnen de context van de versiering waarschijnlijker dat zij
het onwrikbare noodlot voorstellen (p. 113).
e. Rouwviolen. De omslagversiering van A.D. Lomans Rouwviolen (951207)*
verbeeldt met drie violen de drie liederen. De violen, in een schetstekening nog
versierd met een doodshoofdje in het hart en met vele druppelende tranen, zijn in de
definitieve versie alleen voorzien van enkele tranen als expressie van rouw. Naast
de bloemen een gestalte die de linkerhand zegenend heft, en met de rechter een
herdersstaf vat. Zegening en behoeding door de hoedster van deze kinderen van de
smart is verbeeld. Achter de gestalte een tweede mysterieuze figuur waarnaast twee
vlinders omhoogstijgen: zielesymbolen. Dit is de onkenbare dood, in vroegere versies
van de omslagtekening afgebeeld met een sfinxsachtige tooi. De gestalte met de
herdersstaf is wel de auteur, de naar de dood verlangende en smartelijk zingende
Hélène Swarth die in de schaduw van de dood de smartelijke bloei van haar gedichten
zegent en behoedt.
f. Vulkaan. De decoratie voor het weekblad der smeden Vulkaan (960404) met de
bliksemende vormen en attributen van de arbeid behoeft geen toelichting.
g. Hooge troeven. Ook vrijwel ongenoemd kan in dit verband blijven de versiering
van Hooge troeven (960529)* van Couperus.
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Vier kaartemblemen spreken een duidelijke taal. Hartvormen duiden op de hoogste
troef.
h. Maandschrift voor vercieringskunst. De geheel blauwe kleur van het omslag voor
het Maandschrift voor vercieringskunst (970507)* heeft mogelijk symbolische
betekenis. De verciering verbeeldt een adellijke stamboom, waarin de grondslagen
van decoratieve vormen, driehoek, ruit, vijfhoek, zeshoek en cirkel als schilden zijn
bevestigd.
i. Geschiedenis vakvereenigingswezen. De diepzinnige symboliek van Rouwviolen
is zeker niet meer bereikt in de Geschiedenis Britsche Vakvereenigingswezen
(000710)*. Kleine diamantjes vormen regelvullingen en de titelpagina geeft
pijlenbundel en verbroken keten als tekenen van eenheid en bevrijding. Vier
handvormen langs de randen worden duidelijk als Eenheid, Offervaardigheid,
Bewustheid en Standvastigheid gekenmerkt.
j. Onze Kunst. Op het omslag van Onze Kunst (020103)* ziet men tenslotte de
attributen van de schilder, de tekenaar-architect en de beeldhouwer verenigd.

6. Th. van Hoytema (1863-1917)144
a. Hoe de vogels aan een koning kwamen. Van Hoytema's prentenboeken en ook zijn
omslagen voor tijdschriften en kleinere geschriften zijn in hoofdzaak illustratief. In
het eerste prentenboek Hoe de vogels aan een koning kwamen (921209)*, kan een
element van symbolisering meespelen in de oppositie van de in eikenloof (aardse
roem) getekende koekoek en de in bloeiende rozen (schoonheid) ongenaakbaar
zingende nachtegaal, maar de rest van het boek, grotendeels in 1891 ontstaan,145 biedt,
impressio-
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Voor Van Hoytema zie ook IV.C.8. In de eerste noot vindt men daar enkele gegevens over
deze kunstenaar.
Blijkens de tekeningen voor dit prentenboek, bewaard in het Rijksprentenkabinet te
Amsterdam.
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nistisch gekleurd, wat Japans aandoend, werkelijkheid verbeeldend illustratiewerk.
b. Het leelijke jonge eendje. Op de band van de Engelse editie146 van Het leelijke
jonge eendje (931128), vindt de uit het ei kruipende jonge zwaan vóór zich pijlkruid
en rood aangezette doorntak, terwijl hoog boven hem de zwanebloem bloeit. Tussen
pijlkruid en zwanebloem de iris, als brug en verbinding. De band van de Nederlandse
editie heeft niet de iris maar de nederige margriet als symbolische bloem. Een doorntak
legt zich als symbool van smart rond het nest van moeder eend (p. iii), wordt weer
zichtbaar wanneer het jonge eendje uit het nest komt (p. vii), tekent zich, rood
aangezet, bij de vlucht van het eendje (p. xiv en xv), maakt plaats voor pijlkruid (p.
xvi). De tekens ontbreken in de interieurs van het huisje en in de wintervoorstellingen.
De laatste tekening, een apotheose, geeft uiteindelijk de zwaan tussen de
zwanebloemen en aan gene zijde van de iris. Witte margrieten zijn als teken van
nederigheid gegeven.
c. Uilen-geluk. In Uilen-geluk (951203)* doet zich de symboliek weer minder voor.
Het hele verhaal is natuurlijk symbolisch te lezen en men herkent spoedig de trotse
pauw en de opgeblazen kalkoen, de kakelende hoenders en de domme ganzen; maar
de illustratie daarvan is daarom nog niet symbolisch. Een enkel symbolisch trekje
tekent zich in de vertreding van de margriet door de pauw (p. 8).
d. Twee hanen. In Twee hanen (971204)* is het symbolische element geheel uit de
illustratie verdwenen.

7. L.W.R. Wenckebach (1860-1937)147
a. Algemeen. Kijkjes in de plantenwereld (931124)*, het eerste moderne boek van
deze beroepsillustrator, is overwegend illustratief

146
147

The ugly duckling (941010).
Voor Wenckebach zie ook IV.C.9.
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versierd. Geheel illustratief is de verluchting van een boekje als East Anglia (990630)
en zijn ook de prentenboeken van Wenckebach: In de muizenwereld (941102)*,
Notenkraker en muizenkoning (981118) en Klaproosje en Korenbloempje (011121).
Alle kinderboekillustraties van Wenckebach verbeelden de werkelijkheid. Hiertoe
zou ik willen rekenen de afbeeldingen van St. Wimfried (941023), Het bruin boontje
en andere verhalen (981118), Lappenkoning en andere verhalen (011122), De
droomprinsesjes en andere verhalen (021115), mogelijk ook de Heimannetjes
(991107), zeker de illustraties voor Ons Thuis (021108) en Hoe Klein-Knoelie onder
de menschen kwam (031027).
Wenckebach tekent als banddecoratie voor St. Wimfried (941023) door Farrar,
voor Ons Thuis (021108), voor het omslag van Vragen van de dag (940000), voor
een roman als Cyriel Buysses Op 't Blauwhuis (970514) kleine landschapstaferelen
waarop bijvoorbeeld de kostschool St. Wimfried en het Blauwhuis met enkele
bewoners staan afgebeeld. De band voor Werken (980517) van Carmen Sylva vertoont
het kasteel van de vorstelijke schrijfster. Haspels' Vreugden van Holland (000516)
geeft een havengezicht met zeilschuiten. In deze geest is ook de band van Warmelo's
Mijn commando (011224) en die voor Snellemans Volken der aarde (031128)
geïllustreerd.
Evenzeer illustratief is het afbeelden van Orchideeën op de band van de
gelijknamige bundel van Couperus (950528)*. Meer symboliserend is het gebruik
van een palmbladmotief voor Thérèse Hovens Uit het land der klapperboomen
(970831). De uitgever vindt in de specifieke bedoeling van de band evenwel geen
belemmering de band ook te gebruiken voor een band als Beter zoo of Mariëtte, van
dezelfde schrijfster.
Zonder meer floraal is de verciering van Van de muziek des levens (951119) door
Johanna van Woude. Datzelfde geldt voor banden en omslagen als die voor het
Zondagsblad (950818), Liotard (961208), Moderne Hollandsche etsers (961218),
Zeven schoonheden (970528) en Onder ons (981111). Ook de bladdecoratie van
Zieleleven valt wel hieronder (030406), en de verciering van Hollandsche Lelie
(930705).
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Het gebruik van de passiebloem op de band van Onder ons, van de windebloem voor
de Dichtwerken (021129), van de lelie voor het Feestnummer Weekblad Privaatrecht
(010706) en de paardebloemen voor de Almanak Leidsch Studentencorps (971217)
en de omslag voor het tijdschrift Electra (950308) is illustratief te noemen. Een
symbolische inslag wordt merkbaar op de band voor het Koningin-Wilhelmina-Album
(951126), waarop de reine lelie prijkt, op de band voor Trif en Trixy, voorzien van
rozen en de band voor Connie (011123), later gebruikt voor Jonge strijd (021129)*,
waarop ontluikende en bloeiende passiebloemen zijn afgebeeld. Deze banddecoraties
behoeven nog niet symbolisch te zijn. De eigen betekenis die de Negentiger aan de
gebruikte motieven heeft gegeven sluiten een symbolische toepassing evenwel niet
uit.
Duidelijk wél symbolisch gebruikt zijn de nadrukkelijk doornig getekende rozen
op de band van Liefde en leed (030519), waarmee de abstracte begrippen van de titel
zijn verbeeld.
Hiermee komt tenslotte het symbolische werk van Wenckebach ter sprake. De
decoraties van Eene halve eeuw (980809) bestaan voor een belangrijk deel uit Tekens
en Emblemen, eventueel samengesteld. Zo staat de Ridderzaal voor
Volksvertegenwoordiging, zijn de Betrekkingen met het buitenland verbeeld met
exotische bouwwerken en plantengroei, is Financiën gecierd met de schatkist, en
vindt men Neerlands Bodem als een landschapje terug; Openbare werken is een
landschapje met molens; Landbouw en veeteelt een melkende boer; Handel en
nijverheid vindt men als een zeeschip, de Volkswelvaart als een rij zonnige huisjes,
de Voortbeweging als een trekschuit.
Daarnaast doet zich een reeks ‘emblemen’ voor zoals lelies als symbool voor de
Vrouwenbeweging, een oranjeboompje voor het Vorstenhuis, het wapen voor het
Land zelf, een uil voor Wetenschap. In combinatie hiervan treft men: de passiebloem
bij het schild van Sint-Lucas als verbeelding van de hartstochtelijke Schilderkunst,
de wapens van Den Haag en Nederland naast de Ridderzaal, de tekens van Nederland
en Batavia op de schatkist, de boterbloemen rond de melkende boer, en de
zonnebloemen
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langs rand van de huisjes voor de ontwikkeling der Volkswelvaart.
De tot dusverre behandelde symbolentaal tekent Wenckebach zeker niet als een
vernieuwer. Zijn symbolen liggen zeer voor de hand en zijn voor een belangrijk deel
afgevlakt tot cliché; ook zijn gebruik van traditioneel aanvaarde symbolen kan niet
anders bestempeld worden dan als een voortgaan op gebaande wegen. De keuze van
traditionele en gemakkelijke symboliek is voor een belangrijk deel te begrijpen uit
de aard van het publiek waarvoor Wenckebach zijn werk maakte. Hij versierde zijn
kinderboeken natuurlijk met onmiddellijk begrijpelijke illustraties en bracht ook op
de banden van zijn damesromans en in de versieringen van voor een zeer breed
publiek bedoelde teksten geen diepzinnige verbeeldingen aan.
In de twee gevallen waarin hij bij Eene halve eeuw een complex symbool opbouwt
uit een aantal symbolen, kiest hij zoveel mogelijk onmiddellijk sprekende
cliché-achtige ingrediënten. De eerste decoratie van Eene halve eeuw verbeeldt ‘Het
Heden’ dat zich van de zon der toekomst afwendend, terugblikt in het verleden,
daarbij de hand rustend op een geopend oud boek. Dat boek is de bron waaruit de
kennis van het verleden is geput. Het Heden houdt een pen in de hand om deze kennis
opnieuw vast te leggen. In de versiering van het laatste kopstuk in Eene halve eeuw
vindt men opnieuw een ‘Heden’. Met de hand rustend op het boek van het verleden
laat zij haar blikken naar de toekomst gaan. Dat zij naar de toekomst kijkt, blijkt ook
uit de twee bloemen die in de rand van de decoratie zijn geplaatst: de tulp als symbool
van jeugd en toekomst en de klaproos, die hier fungeert als symbool van het
vergankelijke.
De kunstenaar Wenckebach toont in een kleine groep banden die bedoeld zijn
voor teksten van de literaire avant-garde, dat hij, juist als Derkinderen, Toorop en
anderen, in staat is tot een nog subtieler spel, dat evenwel niet op het eerste gezicht
blijkt. De eerste waarneming lijkt probleemloos: Kijkjes in de plantenwereld
(931124)* geeft een wereldje van bloeiende planten, Aarde (961117)* van Verwey
een welig landschap, Diepe wateren
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(970518)* en Octoberloover (031107) verbeelden een doorzichtig water met bloeiende
lelie en hangend kastanjeblad en Een koning (971123) geeft een vorst te paard.
b. Een koning. Die rijdende vorst van Een koning (971123) lijkt nog het dichtst te
liggen bij de illustratieve band voor Op 't Blauwhuis; eenzelfde verbeelding van
landschap doet zich voor. Daar het huis, hier een hoog kasteel, daar een lieflijke
dame, hier een grimmige vorst-ridder te paard, door de nacht rijdende. De illustratieve
verbeelding kan ook in de tekst van het titelverhaal worden teruggevonden: men
leest in de eerste bladzijden over de jonge vorst in rode koningskleur, de helm met
gouden siersels en steen-schitteringen onder een rode borstelpluim. Hij rijdt in de
nacht, grijsblauw en de grillig grauwe bergtoppen daarin, ‘die schenen ruïnen onder
het verzwakkende licht-glimmen.’ Wenckebach geeft dit, en flankeert de voorstelling
met twee wapenschilden. Het ene is het witte schild met de gouden rozen, waarover
op p. 6 gesproken wordt. Het is gekroond met een vorstelijk lelie-embleem. Het
andere schild blijkt (teken van wraak) uit gespannen bogen te zijn samengesteld. Met
deze twee wapenschilden geeft Wenckebach de twee aspecten weer van de vorst uit
het titelverhaal: de goede, schone en edele vorst staat hier tegenover de wraakzuchtige
en lage.
c. Kijkjes in de plantenwereld. In eerste instantie lijkt de bandversiering van de Kijkjes
in de plantenwereld (931124)* illustratief. Dan merkt men op, dat op de voorzijde
van de band alleen waterplanten voorkomen. Dit bijzondere aspect met de tekst
vergelijkend ziet men dat waterlelie, dotterbloem en pijlkruid daar ook bijeenstaan.
De waterlelie vertelt en de bloemen luisteren toe: ‘Ze kan zóo heerlijk vertellen dat
zelfs het pijlkruid met zijne porseleinachtige bloemen en de gele plompen met
aandacht luisteren’ (p. 24). De bandversiering, waarop diezelfde drie bloemen
nadrukkelijk in een afzonderlijk vak bijeenstaan, is meer dan illustratief. De waterlelie,
de vertelster onder de bloemen, is hier juist op dezelfde hoogte in de bandversiering
opgenomen als de
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vermelding van die andere vertelster, Emilie C. Knappert. De decoratie op de
achterzijde van Kijkjes in de plantenwereld kan symbolisch zijn. Binnen een cirkel
waarvan de rand de initialen van Wenckebach en Knappert verbindt, ziet men een
naar een opkomende zon kronkelende weg of beek, waaraan een gevlekte aronskelk
staat. Het is aan te nemen dat in de kronkelende figuur eerder een beek dan een weg
mag worden gezien. In dat geval kan men hier een toespeling vermoeden op de naam
Wenckebach. De betekenis van aronskelk en vingerhoedskruid is echter niet duidelijk.
d. Diepe wateren. De versiering van Diepe wateren (970518)* lijkt in eerste instantie
niet meer te geven dan de verbeelding van de titel, waaraan Wenckebach het symbool
van zuiverheid heeft toegevoegd. Onder de strook waarop de naam van de auteur is
vermeld, kronkelen evenwel wortels van een plant die geen waterlelie is in de donkere
grond. Deze discrepantie vraagt om een oplossing, te meer waar in de titel impliciet
een toespeling gegeven is op de stille wateren die diepe gronden hebben.
‘Zeer stille wateren’ heet het gedicht uit de bundel (p. 44) waarin de dichteres haar
leven ziet als een stil watervlak dat haar dromen weerkaatst: ‘Tevreden spiegel,
trouw, en kalm-bescheiden.’ Die gelukzalige wereld is bedreigd door een afgrond
van ‘'t grondloos rijk van smart te zwart voor tranen’, waaruit de donkere geesten
van het droef verleden hun armen kunnen heffen. Toch spiegelt zich dat water ‘Passief,
in ootmoed, passieloos’ ‘En wil niet weten wat daar weent, verloren’. Ook in andere
gedichten uit de bundel vindt men de grond getekend als een moeras: zwart van
moedeloosheid en leed, tranenweek en zondevoos, van zonde zwart en week van
kwalen.
De passieloze witte bloei op het wateroppervlak verbeeldt zuiverheid en stilheid;
de donkere aarde tekent de duistere wereld van zonde, kwalen en verdriet. Het is
mogelijk dat Wenckebach ook heeft gedacht aan de bloei van de uit de smart
opgegroeide gedichten op het kalme vlak van de geest.
Het wortelsymbool keert terug op de band van Wenckebachs
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versiering voor Octoberloover (031107) dat voor het overige geheel te rangschikken
is onder het illustratieve type als Orchideeën (950528)*.
e. Williswinde. Op de band van Williswinde (951122)* zijn geen wingerdranken
verbeeld, maar rozen zonder doornen, waarvan de bloei vervalt.148 Het titelgedicht
levert de oplossing. Twee gelieven worden daar vergeleken met rozestruiken, die
elkaar in liefde omstrengelen en steunen. Sterft de ene, dan is ook de andere tot
ondergang gedoemd en verkwijnt (p. 33, r. 15). De liefde van Williswinde en haar
geliefde eindigt in beider tragische dood.
f. Aarde. Op de band van Aarde (961117)* staan klaprozen (bij Wenckebach
herhaaldelijk het symbool van vergaan) aan de voet van een boom met dubbele stam
(of een tweetal dicht vergroeide bomen). Bladerdak en takken van de beide stammen
zijn dicht verstrengeld. In de verte ziet men een landschap. Twee rozen flankeren de
titelvermelding op de band. Het zijn de symbolen van schoonheid. De begrippen
‘schoonheid’ (de rozen) en ‘aarde’ (titeltekst) zijn door Wenckebach op deze wijze
verenigd.
De titel van de dichtbundel is in verband te brengen met de gedichtencyclus ‘De
natuurlijke aarde’, die op p. 97-132, aan het einde van de bundel, is opgenomen (p.
126):
Wij hebben een schoone aarde
Gekregen om blij en wijs
Te leven daarop, te aanvaarden
Háár voor ons paradijs.

Déze schone aarde is mogelijk door Wenckebach verbeeld. Wijst niet ook de innige
omstrengeling van de stammen terug naar het gelukkig lot der onsterfelijkheid van
Philemon en Baucis? In dit aards paradijs zijn zij blijvend verenigd, onaangetast door
de vergankelijkheid die aan hun voet bloeit.

148

Bettina Polak, Het Fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst, 's-Gravenhage 1955, p.
61, spreekt in dit verband over ‘windebloesems, gestrooid om een gestileerde boom’.
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8. K.P.C. de Bazel (1869-1923)149
a. Licht en Waarheid. Een gelukkige samenloop van omstandigheden heeft ertoe
geleid dat, dank zij de diligentie van enkele medewerkers van het Rijksprentenkabinet
te Amsterdam, tenslotte ook de vrijwel volledige jaargang 1894 van dit blad is
teruggevonden, waarnaar Reinink destijds vergeefs heeft gezocht.150 De bewaarde
afleveringen geven een vijfendertigtal houtsneden van De Bazel en Lauweriks.151
Aan de hand van de teruggevonden reeks, die verder nog datgene omvat, wat ook
in het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis wordt bewaard, kan worden
vastgesteld dat Lauweriks in zijn bundel De houtsneden van K.P.C. de Bazel de eerste
drieëntwintig bladen heeft gewijd aan houtsneden uit Licht en Waarheid.152 Verder,
dat hij die bladen, op één uitzondering na, in chronologische volgorde heeft
gerangschikt.153 Tenslotte blijkt, dat Lauweriks zijn aanduidingen van de houtsneden
voor een overgroot deel heeft ontleend aan de context waarin zij voor het eerst
verschenen, voornamelijk aan de titels van opstellen en gedichten waarbij de
houtsneden zijn afgedrukt.
Op 17 februari 1894 verschijnt in Licht en Waarheid de illustratie die wel het
eerste werkstuk van De Bazel in dit blad mag worden genoemd.154 Hiermee is een
begin gemaakt van een stroom
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Voor De Bazel zie ook IV.C.11. In de eerste noot vindt men daar enkele gegevens over deze
kunstenaar.
A.W. Reinink, K.P.C. de Bazel - Architect, Leiden 1965 (Diss. Leiden), p. 17, noot 2; p. 22,
noot 22. De houtsneden (nog in de nummers van Licht en Waarheid) bevinden zich in de
bibliotheek van het Rijksmuseum.
In de in het Rijksmuseum bewaarde reeks nummers heeft een vroeger gebruiker met potlood
toeschrijvingen gedaan, die niet steeds betrouwbaar zijn. De houtsnede in het nummer van
18 augustus 1894 is wel van Walenkamp. Hij verbeeldt een water, waarin kerkelijke en
wereldlijke macht verzinken en waaruit de bevrijde mens rijst in het zonlicht van anarchie.
De houtsneden van K.P.C. de Bazel. Inleiding van J.L.M. Lauweriks. Amsterdam 1925.
Namelijk nummer 12, ‘Huwelijk’. Zie in verband hiermee noot 156.
De nummers van Licht en Waarheid uit het jaar 1893, voor zover ze althans in de
Universiteitsbibliotheek te Amsterdam en in het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis worden bewaard, zijn niet geïllustreerd. Aan de in het Rijksmuseum bewaarde
geïllustreerde reeks gaan nog twee niet-geïllustreerde nummers vooraf. Hieraan, en aan het
feit, dat Lauweriks zijn reeks De houtsneden van K.P.C. de Bazel met de hier besproken
houtsnede opent, ontleen ik de argumenten voor mijn opinie.
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van dergelijke illustraties die zich zal voortzetten over een periode van anderhalf
jaar.155 Lauweriks noemt de houtsnede: ‘Krishna. De verlosser aan den arbeid.’ De
titel verwijst naar een opstel waarbinnen de illustratie is opgenomen. Vergelijking
van deze houtsnede (940217)* met het bijbehorend verhaal en met het in het
voorgaande nummer van Licht en Waarheid afgedrukte gedeelte daarvan, maakt al
snel duidelijk dat De Bazel méér heeft willen geven dan een eenvoudige illustratie
bij deze tekst.
De prent verbeeldt in de rechterbovenhoek een baardig en langharig mannengezicht.
Zijn lange haren stralen naar alle zijden uit. Ze schieten vonken, sterren zelfs. De
linkerhand van de man is geopend in een ‘gevend’ gebaar. Vanaf de donkere bodem
rijst een slanke fonteinachtige zuil, die zich afbuigend verliest in een kegelvormige
lichte bundel, die vanaf (zoals afbuiging en stroomlijnen aangeven) het voorhoofd
van de harige kop naar de linkerrand van de voorstelling zich verbreedt. De
omhoogrijzende en omgebogen stroom wordt in de lichte bundel tot een drietal
koppen waarvan de geopende monden weer een stroom van zich geven. Links, onderin
de hoek en in oppositie ten opzichte van de lichte harige kop, is in het duister een
neergebogen gestalte te onderscheiden. Zijn voorhoofd is door een aanvankelijk
witte, daarna zwarte piek met de bodem verbonden. Die piek verbreedt zich naar de
grond toe. Vonkachtige, spattenden strepen om deze verbreding maken waarschijnlijk
dat hier een stroom neerstort. De ándere beweging (die omhooggaat door de geopende
hand van de lichte gestalte) vertoont die spatten niet. De hand die bij de lichte gestalte
geopend was, is bij de donkere gesloten. Er steekt een klein driehoekig figuurtje uit.
De strakke tooi van diens hoofd hangt stijl naar beneden.
De langharige en lichte figuur is dank zij de context te identificeren, althans
gedeeltelijk. In het opstel is immers sprake van

155

De laatste illustratie verschijnt in Licht en Waarheid van 19 oktober 1895.
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Simsons mythe. Er is aangeduid hoe de kracht van Simson school in diens haar.
Verder wordt uitgelegd dat Simson ‘Kleine zon’ betekent. De Simsonmythe wordt
geduid als Zonnemythe. Daarna zegt de onbekende auteur: ‘Gelijk nu de Zon in de
makrokosmos als de levengever verschijnt, zoo is den denker (het denkvermogen)
in het denkdier of mikrokosmos den waren heiland.’ Er zijn dus aanwijzingen te
vinden die erop duiden, dat de lichte gestalte met zijn als een zon kracht uitstralende
haren kan worden gezien als de denker. Die denker is niet de Krishna zoals die is
verbeeld in de context. Het verhaal dat overgeleverd is (alleen de delen V en Va)
laat Krishna zien als een jonge man, waarin het denken zich nog manifesteert als
wolven.
Opnieuw is men aangewezen op de illustratie zelf. Aan de hand van een eenvoudig
spel van oppositie: licht-donker, goed-kwaad, omhoog-omlaag is daarin in eerste
instantie al een en ander te ‘lezen’. De bovenste, lichte gestalte van goddelijke kracht,
geeft (alleen het hoofd is verbeeld) de denker, het denkvermogen. Met geopende
hand roept hij uit het lage het hoge op, of, om in de geest van Negentig te spreken:
hij verheft de materie, bezielt die tot zij tot spreken komt binnen de stroom van
denken die van hem uitgaat. In de linkeronderhoek, laag bij de aarde, daarheen
neergebogen een lichaam. Geen stralende kracht is in de hoofdtooi duidelijk: strak
hangt die neer. Ook de ‘denk-straal’ die van deze gestalte uitgaat, is smal en
neerwaartsgericht. Hij spat uiteen: vermorst in het aardse. De hand is hier
dichtgeklemd en omvat iets wat nog niet duidelijk is, maar wat begrepen kan worden
door degene, die het nummer van Licht en Waarheid van twee weken voor de
aflevering, waarin de houtsnede voorkomt, in handen gehad heeft. Daar immers staat
een artikel ‘Krishna. 't Indisch verlossingsbegrip belangrijk voor onzen tijd’, dat
mogelijk deel uitmaakt van het opstel waarbij de hier besproken voorstelling is
afgedrukt.
‘Met meesterhand teekent de dichter de zuchtende en kwijnende aarde, gedrukt
door de heerschappij der lagere krachten (Asoer's) die in den vorm der hoogere
ontwikkeling belichaamd, het doel duidelijk kenbaar maken, nl. te trachten, zoo
mogelijk het
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hooge te verlagen of laag te houden’ zo merkt daar de onbekende auteur op. Nog
een ander citaat uit deze bijdrage leidt tot een beter begrip van De Bazels voorstelling:
‘De lage vermoordt onbewust zijn eigen helpers, wijl ze in verhoogde, voor hem
niet te dulden vorm, te voorschijn komen. Dit moordend spel wordt voortgezet, totdat
er in haar een kiem ontstaat van het onvergankelijke, onverdelgbare die zich echter
slechts in een andere schoot (van Rohini) volledig kan ontwikkelen.’
Hiermee is de voorstelling van De Bazel, voor zover de gegevens daarvoor ter
beschikking staan, verklaard. De beschouwer van de prent neemt in de
linkerbenedenhoek het lage in menselijke gestalte waar, dat het moordmes gereed
houdt: het doodt het hoge dat het voortbrengt. Maar daartegenover staat het hoger
denken, Krishna, dat scheppend de materie bezielt.
De natuurlijke ontwikkeling (940310) biedt dank zij een onderschrift weinig
problemen: ‘De natuurlijke ontwikkeling der menschen uit mineraal-, planten- en
dierenrijk’. De afbeelding behoort niet bij de in dit nummer voorkomende verhalen
en is waarschijnlijk daarom expliciet verklaard.
Mithras (940407) draagt als onderschrift ‘25 Decemb. Jesaïa 7:14’. De houtsnede
illustreert de tekst waarin hij is opgenomen. De tekst zegt dat de Mithrasleer
voorafging aan de christelijke. Over Mithras:
‘Deze God had als echtgenoote Mithra (de bevruchtte aarde) symbool van het
vrouwelijk beginsel, godin van vruchtbaarheid en leven, moederschap en liefde,
evenals van onvruchtbaarheid, dood en wraak. Mithras wordt ons voorgesteld als de
zon en het symbool van die eenheid, die ouder was dan Ormusd en Ahriman, en
beiden zal overleven. Op mithraïsche monumenten ziet men dan ook de zon, de knods
(zoo als in de mythe van Heracles), den stier, het symbool van opperste levenskracht.’
Verderop zegt de tekst:
‘Mithras is evenals 't oudere symbool, Krishna, bij de Indiërs, symbool van den
lentezon, dien leven en groeikracht-gever aan het door Ahriman, de winter, beproefde
aardrijk; doch tevens is
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hij symbool van den ontwakenden mensch, den mensch, die door voldoende
ontwikkeling gehoor kan geven aan den innerlijken drang tot bevruchting zijner
omgeving; symbool van dien mensch, die het winterstadium, het zoogenaamde
onvruchtbare, doch niettegenstaande voorbereidende tijdperk gepasseerd is, en nu
blijken van levenskracht naar buiten doet komen.’
De voorstelling laat zich als volgt lezen: Mithra, de aarde, is onder de grond
weergegeven. Zij draagt korenaren in de hand als teken van vruchtbaarheid en
komende oogst. Uit haar schoot verrijst het lichtdragende kind van het huwelijk
tussen Mithra en de goddelijke zon. Het kind rijst omhoog naar de aarde, waarop
boomvormige figuren en de hierboven genoemde stier (symbool van de opperste
levenskracht).
De Psyche-voorstellingen door De Bazel (940421) (940505) (940519) (940602)
bieden een tweetal problemen. Zo is het niet helemaal duidelijk of de wat grof
gesneden Psyche en haar zusters (940505) nu werkelijk van De Bazel is. Eventueel
zou Lauweriks deze houtsnede hebben kunnen maken, maar erg waarschijnlijk is dat
toch weer, gezien de stijl, niet. Ook de voorstelling Vrouw en dood (940519) biedt
een probleem. De voorstelling hoort waarschijnlijk niet in het verhaal thuis.
Psyche (940421) verbeeldt de drie schone dochters, waarvan de derde ‘zoo
volkomen schoon, dat geen minnaar, die haar zag, haar durfde naderen.’ De prent
geeft de twee oudere zusters (de drie meisjes worden in de tekst vergeleken met de
menselijke hoedanigheden). Zij hebben beiden een echtgenoot (koppen) gevonden:
‘De meer aan het dier verwante hoedanigheden streven natuurlijk naar het meest
dierlijke.’ Boven de twee rijst: ‘Psyche, de bezielende adem, de ziel (volgens de
woordenboeken) de Manas: de denker in ons (volgens Indische filosofie).’ Twee
vlinders boven het hoofd van Psyche duiden op het streven naar het hogere, de weg
naar vervolmaking. Ook een soort huif boven Psyches hoofd omhoogbollend,
benadrukt mogelijk het stijgen. De bloem der maagdelijkheid siert de vrouw.
Psyche en haar zusters (940505) geeft Psyche weer, met omlaaggewende blik. In
haar handen houdt zij de hoofden van de beide
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lagere zusters die samenzwerend Psyche suggereren dat zij in de nacht mogelijk door
een monster wordt bezocht. Twee grote ogen loeren achter Psyche als een suggestie
van die droom.
Psyche's triomf (940602) is de derde voorstelling, die duidelijk in verband kan
worden gebracht met het verhaal. Het is niet voldoende helder wat De Bazel heeft
willen verbeelden. Mogelijk wordt op de voorstelling Psyche (onderaan verbeeld
met het vaatwerk van Hekate) door de dood heen opgenomen in Eros, de drager van
geestkracht. Ook de dubbele armen op de voorstelling en het bevreemdend uiterlijk
van Psyche zou daarmee te verklaren zijn.
Vrouw en dood (940519) behoort mogelijkerwijze bij de artikelen over emancipatie
van de vrouw die in deze tijd in Licht en Waarheid beginnen te verschijnen. De
naakte, mogelijk blinde vrouw wordt in 's levens kringloop door of naar de dood
geleid. Zij tast naar het licht tegen doornstruiken aan. Boven haar een vette lachende
kop van aardse hartstocht.
De prentenreeks Argonauten (940616) (940630) (940714) (940728) (940811)
(940908) (941000) illustreert een vrijwel compleet overgeleverd opstel ‘De tocht
der Argonauten’. Het is niet uitgesloten dat De Bazel zelf ook de tekst heeft
geschreven waarbij de houtsneden zijn afgedrukt.
De Krachteloze vorst (940616) geeft een gekroonde, met macht beklede
krachteloze, die scepter en zwaard draagt. Hij geeft geen gehoor aan de filosofie als
neerslag van het hogere denken, maar richt zijn bange blik op de aan de lage machten
geketende.
Kracht tegen macht (940630)*. Ter linkerzijde staat de geestkrachtige aan de zijde
van hen die met de vuist omhooggebald uit de diepte afwerend gebaren tegen wat
(van rechts) krachteloos, maar in het bezit van de macht, komt aanrijden. Een hart
verheft zich naar het komende licht. In dit verband kan het gedicht uit de bijbehorende
tekst worden gelezen:
Nog is de wreede Ares in 't bezit
Van 't gouden vacht; het zichtbare der krachten,
Waardoor de ruwe mensch eens overwon.
'n Draak bewaakt dit vel: begeerenswaardig
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En ook noodzakelijk bewijs van macht. Waar zijn de Jasons nu, die d'overheersching moede,
Den zwarte, Pelias, het dierlijke te keer gaan,
En hem als Cheirons voedsterzonen dwingen
Afstand te doen van scepter en van troon? Waar zijn ze, die de heerschappij der zwarten
D'onttrooning van den mensch door vleierij
En nood bestrijden? In wier ziel de dorst naar
Weten, kennen en ook kunnen zetelt?
Voorwaar, dat zijn de echte Jasons, die
Hun medemenschen voorgaan in 't bestrijden
Van Pelias, het zwarte dier, dat troont.
O hun getal groeit aan; de zucht naar weten
Bestrijdt reeds overwinnend dom geloof.
De kracht is daar, de schijn nog in 't bezit
Van 't ruw geweld. - ‘Naar Ares bosch in Kolchis!’
Klinkt weer opnieuw 'n Jason's roepstem luid.
Hij die de kracht bezit, zal ook de vacht verov'ren.
De Chrysomallos toch wordt Jason's buit.
Want machtiger dan Ares is Athena,
De mensch als denker altijd triomfant.

Manlijk en vrouwlijk vuur (940714). De context leert dat het gezond ontwikkelen en
verbruiken van het dierlijk element door de kloosters miskend wordt. Het vrouwlijk
en manlijk vuur veredelt zich tot hoge Eros.156
Physieke kracht dienstbaar (940728). Terwijl op de achtergrond de Psychische
kracht wordt gekroond, wordt op de voorgrond de wacht betrokken door de gevallen
Physieke kracht.
Psychische kracht overwint (940811). In de woelende zee vaart

156

Deze houtsnede wordt door Lauweriks ‘Huwelijk’ genoemd. Lauweriks brengt de voorstelling
niet in verband met de ‘Tocht der Argonauten’, waarbij de illustratie ongetwijfeld behoort
en plaatst hem verder niet juist in het chronologisch verband, dat hij elders in de bundel De
houtsneden van K.P.C. de Bazel met de houtsneden uit Licht en Waarheid zorgvuldig
observeert. Deze argumenten pleiten ervoor dat Lauweriks bij het samenstellen van de bundel
in 1925 niet beschikte over de aflevering van Licht en Waarheid waarin de voorstelling is
opgenomen.
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de psychische kracht, met het woord ‘Anarchie’ gekroond dat aanduidt een onwil
zich te conformeren met het hogere ‘schuim’ (kromstaf, zwaard, kroon en scepter)
en met het lagere (handen met moordmessen). ‘In ons schuilt de kracht, en volgens
mijne overtuiging moet deze onze psychische kracht, nu nog bijna niet ontwikkeld,
hoe langs hoe meer ontwikkeld worden om ons te redden uit de ons verlagende
tirannie der waarlijk nietigen. Voorwaar is eenmaal door ons de psychische kracht
in ons als eenige leider erkend, dan wordt ook weer het machtige snarenspel van
Orpheus vernomen. en hooge en lage verdelgingsmiddelen, nu nog overheerschend,
zullen bedwongen worden.’157
Medea-Fancy (940908)*. Uit de context blijkt, dat in de hier weergegeven
vrouwengestalte ‘Medeïa’ dient te worden gezien, als Fancy verbeeld: de psychische
kracht van de mensen die het middel openbaart, waardoor de verdelgende machten
zich onderling vernietigen. De in zichzelf verdeelde, vernietigende kracht waarover
vernietiging wordt gebracht, is vorstelijk gekroond. Medea is daarvan afgewend en
heeft de blik op de toekomst gericht.

157

De titel door Lauweriks aan de houtsnede gegeven in de bundel De houtsneden van K.P.C.
de Bazel is bedoeld voor de oorspronkelijke voorstelling mét het woord Anarchie boven het
hoofd van de Psychische Kracht. De titel is géén latere vermomming zoals Reinink in K.P.C.
de Bazel p. 21 veronderstelt. Het is niet uitgesloten dat het woord Anarchie is weggestoken
omdat het in 1925 aanleiding kon geven tot misverstanden, althans tot het misverstand dat
De Bazel in de negentiger jaren tot de extreem radicale politieke stromingen zou behoren.
Binnen het kader van de afleveringen van Licht en Waarheid is dat misverstand evenwel
vrijwel uitgesloten. Anarchie wordt daar getekend als een middel tot (vooral geestelijke)
bevrijding, tot ‘geestelijke’ zelfregering (autarchie). Dat ook de Anarchie in de hier
geïnterpreteerde voorstelling zo dient te worden begrepen, blijkt overduidelijk uit het feit
dat de letters die tezamen dat woord vormen, voortkomen uit de straling van het
denkvermogen. In dit verband kan nog worden gezegd dat de gehele ‘anarchistische’
gerichtheid van Licht en Waarheid niet in extreem politieke zin dient te worden gezien, maar
als een van de wegen waarlangs dit vrijdenkersblaadje dat Multatuli verheerlijkt, de mens
geestelijk wil bevrijden van dwang. Binnen die opvatting is ook de felle antiklerikale
gerichtheid van het blad te duiden. Reininks typering van het blad als
anarchistisch-socialistisch valt met deze gerichtheid moeilijk te rijmen (zie K.P.C. de Bazel,
p. 17-18).
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De overwinning (941000). De bij deze voorstelling behorende tekst is niet
overgeleverd gevonden. Mogelijkerwijze is hier de overwinning van de psychische
kracht verbeeld.
Belastingzuigpomp (940922). Deze voorstelling is blijkbaar niet als illustratie bij
een bepaalde tekst bedoeld. Ze stelt bovenin voor de vorstelijk getooide, die aan de
pomp zit. Kerk en Justitie houden hem de hand boven het hoofd. Onder hem knielen
naakten in verdrukking, daaronder is een vrouw neergebogen: blijkens een daarbij
afgebeelde cacaovrucht een voorstelling van de kolonie die wordt uitgebuit.
De voorstelling Autarchie (941020) behoort duidelijk bij het ernaast gegeven
gedicht met diezelfde titel. De valse hiërarchie wordt bestreden. Het ego maakt
zichzelf vrij tot Autarchie.158
Twee illustraties van De Bazel: Ruine eener tempel: eerste en tweede droom
(941103) en (941124) zijn inderdaad niet meer dan illustraties bij het verhaal met
dezelfde titel dat in Licht en Waarheid is afgedrukt.
De plaat 11 november 1887 (941110) is een monument ter herdenking van de
martelaren van Chicago. In de onderste strook van de voorstelling is August Spies,
met de strop om zijn hals in het graf liggende, getoond. Van hem is ook het motto
dat onder de voorstelling is afgedrukt: ‘Ons zwijgen zal blijken machtiger te zijn dan
ons spreken.’ Op de voorstelling ziet men centraal Anarchie op een zwaard staan.
Deze vrouw vertreedt het zwaard: zij werkt niet met geweld. Zij brengt door bevrijding
uit overheersing de Autarchie voort: het zelfbeschikken. Met mes en pen wordt deze
ontwikkeling verdedigd:
Een vrije menschheid was uw ideaal;
Welnu, dat ideaal wordt werk'lijkheid
Wanneer de mensch tot mensch zich heeft ontwikkeld.

De houtsnede Dienaar der Kerk (941208) verbeeldt een staande hond die een
eendachtige vogel in de bek geklemd houdt. De vogel is waarschijnlijk dood; dat is
wel uit de hangende kop van het dier op te maken. De hond kijkt achterom, de oren
zijn opgericht. Op de achtergrond ontwaart men een rietachtig gewas. Men kan

158

Autarchie. Blijkens de tekst te verstaan als ‘geestelijke’ zelfregering.
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de voorstelling weergeven als: een jachthond die zijn prooi heeft gevonden en nu
wordt teruggeroepen.
Reinink heeft zich met deze voorstelling vrij uitvoerig beziggehouden en dat
dwingt mij het ook te doen.159 Hij legt een directe relatie tussen de voorstelling en
een daaronder afgedrukt gedicht dat de titel ‘De listige’ draagt. Hij ziet daarom in
de hond het lage, dierlijke in de mens en in de vogel het ‘hooger zelf’ dat door het
dierlijke wordt gefnuikt. De illustratie dekt de inhoud van het gedicht echter
onvoldoende om de relatie te rechtvaardigen die Reinink veronderstelt. Het is immers
beslist niet gewoon van een hond te zeggen: ‘Uw kleed, uw mom is waarlijk schoon.’
Ook kan men van de hond niet zeggen dat zijn majesteit aangrijpend is, dat zijn kleed,
zijn zang, zijn gans vertonen tot ernstige zelfbeschouwing wekt. Die aanduidingen
passen veel beter voor de vogel die door De Bazel is weergegeven. Het ligt dan ook
meer voor de hand in De Bazels houtsnede een weergave te zien van de
schijnschoonheid van de moerasvogel, tenslotte aan de kaak gesteld.
Met deze laatste voorstelling van zaken zou men zich kunnen verenigen, wanneer
men niet wist dat De Bazel in zijn voorstellingen steeds alleen datgene wat naar het
hogere streeft van vleugels voorziet; de onderzoeker is gedwongen zich de vraag te
stellen of de door de lay-out gesuggereerde relatie tussen tekst en voorstelling
inderdaad bestaat.
Een voorlopig onderzoek toont aan dat de verhouding tussen gedichten en
voorstellingen in Licht en Waarheid weliswaar vrij geregeld direct is maar dat die
relatie zeker niet dwingend is. In veel gevallen verbeeldt de versiering iets anders of
méér dan het gedicht verwoordt. Iets dergelijks blijkt ook hier het geval: de relatie
tussen de afbeelding en het gedicht ‘De listige’ is naar alle waarschijnlijkheid niet
direct, maar indirect; beide hebben betrekking op eenzelfde onderwerp, een rede
door Pater J.V. de Groot, als kerkelijk hoogleraar verbonden aan de Amsterdamse
Universiteit, recentelijk gehouden. Die rede, waarnaar in het gedicht ‘De listige’
zelfs wordt verwezen, wekt de verontwaardiging van Licht en Waarheid dat in een
over vele nummers voortgezet
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Reinink, K.P.C. de Bazel, p. 22.
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artikel ‘Thomas van Aquino als Wijsgeer’ heftig ageert tegen deze ‘vos’ en ‘dienaar
der kerk,’ tegen de: ‘slaaf en vazal dergenen wier hoofdwerk geweest is en nog steeds
is, den mensch ad majorem Deï gloriam te berooven van het gebruik van dat
vermogen, waardoor hij zich alleen kan verheffen uit zijn natuurlijke dierlijke
toestand, om zich te ontwikkelen tot 'n hooger wezen, dan z'n mededier.’160
Het is waarschijnlijk dat De Bazel deze passage heeft gekend en dat hij die heeft
gebruikt als uitgangspunt van zijn gedachteprent. De sluwe vos wordt hier de hond,
de slaafse vazal en dienaar die gehoorzaam luistert naar de aanwijzingen van zijn
meester en doodt wat zich uit het dierlijke wil verheffen.
Het gedicht ‘De listige’, waarin de ontmaskering van het ‘fataal gebroed, wier
schijnschoon mom aantrekkelijk is’ wordt weergegeven, is intussen niet zonder
uitwerking gebleven. Dit gedicht heeft de inspiratiebron gevormd voor de houtsnede
(941215) die boven het gedicht ‘De valsche’ is afgedrukt in het volgende nummer
van Licht en Waarheid. Die houtsnede is van Lauweriks en zal daarom worden
besproken in het deel gewijd aan het werk van die kunstenaar. Het gedicht ‘De
valsche’ heeft op zijn beurt als inspiratiebron gediend voor een afbeelding opgenomen
in het daarop volgende nummer van Licht en Waarheid (941222). De illustratie staat
daar afgedrukt boven het gedicht ‘De ontaarde’. Al deze gedichten en houtsneden
hebben betrekking op dezelfde kwestie: de trouweloosheid van de moederkerk en
haar dienaren. De houtsnee De valsche, staande boven het gedicht ‘De ontaarde’
verbeeldt een vrouw die haar natuurlijke gaven doet wegvloeien en ze niet schenkt
aan het kind dat zij de handen voor het gezicht laat houden en zo onwetend houdt.
Achter haar tekent zich een gevleugeld insekt: de moeder keert de geestelijke
verheffing de rug toe. Ook ziet men daar, laag gezonken en donker, een vals aureool.
De verciering De Heiland (950112) kan zonder bezwaar in verband worden
gebracht met het erbij afgedrukte gedicht. Men ziet een donker water waaruit handen
opsteken en een hoofd zich ver-
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Licht en Waarheid, 1 december 1894.
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heft, een hand voor een oor houdend. Daarboven verrijst het hoofd van het ‘Eeuwig
een’, het diepste zelf, dat redding brengen kan.
Het is de vraag of het afbeeldinkje De verlichte boven het gedicht ‘Paarsch’
(950126) inderdaad op die tekst betrekking heeft. In de afbeelding (950126) ziet men
een licht uitstralende mens die op het voorhoofd het stralende teken draagt van de
geestelijk verlichte en die in de handen twee brandende kaarsen draagt als lichtbrenger.
Uit de context, opnieuw het opstel over Thomas van Aquino, kan deze voorstelling
mogelijk worden herkend als het nieuwe licht uit het Oosten dat de schijn van de
kerk overwinnen zal.
De zon aanbiddende vorst (950223) is weer met de tekst in verband te brengen.
‘Aan de zon’ heet het gedicht. De letters ‘SAT’ in de zon geschreven, vormen een
woord Sanskriet dat elders in Licht en Waarheid wordt verklaard als ‘Het’ of als ‘De
Waarheid’. Deze zonaanbidder is vorst over het verlagende. Het is niet onmogelijk
dat men in deze koning Descartes zien mag, waarover in hetzelfde nummer (nog
steeds in het artikel ‘Thomas van Aquino als Wijsgeer’) wordt getuigd: ‘zwierf gelijk
een van den troon gestooten koning, en onder eene geheimzinnige vervloeking
gebogen, verlaten rond.’
Hoewel het prentje bij het gedicht ‘Aan vermomden’ (950309) in verband te
brengen is met het erbij afgedrukte gedicht, is het thema anders uitgewerkt. De
voorstelling verbeeldt de Kerk die de moeder knevelt en onderwerpt en de Zoon die
‘geest toont’, naar het leven staat, de levensadem dreigt af te snoeren.
Op 23 maart 1895 verschijnt een kleine illustratie bij een gedicht uit Max Havelaar
door Multatuli, waarin een Moeder en kind (950323) spreken over het gevoel in
plant, mens, vuurvlieg en ster.
De symbolische illustratie bij het gedicht Lente Gedachten (950420) verbeeldt de
arbeid die zich tracht te bevrijden. Eens zal hij de ketenen der duisternis slaken en
vrijelijk bloeien. Het zaad tracht zich uit de greep van de aarde te bevrijden.
De verciering waarop (achter een in een tuin staande vrouw)
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een bleek gelaat met doornenkroon is verbeeld, behoort niet bij het gedicht ‘Een is
Uw meester’ maar bij het op dezelfde bladzijde gegeven opstel van Olive Schreiner:
Hof der genietingen (950427), waarin sprake is van een vrouw die tussen de bloemen
van een hof dwalende, door de Plicht ‘met zijn bleeke, scherp geteekende trekken’
wordt aangezien.
De illustratie naar Multatuli's Geschiedenissen van gezag (950601) toont twee
ouders die de zoon vasthouden die boven hen uitrijst. Twee kraaien, of kraaiachtige
vogels, pikken in het voorhoofd van de zoon.
Afbeelding (950622) behoort bij het opstel Tanhâ. Tanhâ is de lagere wil om
‘persoonlijk’ te leven, namelijk in de voortdurende vrees voor de dood van het lichaam
waarin men maar tijdelijk huist. De afbeelding toont de donkere demon van lijden
en hartstocht geketend aan het rad van worden en vergaan. Daarboven verheft zich
het Hogere in voortdurende vastheid terwijl het het Blijvende, het Zijn aanschouwt.
De stand van het werelduur (950720) verbeeldt enkele vrienden van de nacht: een
paus en twee geestelijken samenschuilend om een kunstlicht, de rug toekerende aan
het morgenlicht dat door de sterren wordt aangekondigd. De paus houdt zijn gezellen
de hand boven het hoofd.
De houtsnede Athoim of A (951005) is niet meer dan een illustratie bij een artikel
‘Inwijdingen en mysteriën van het oude Egypte’. De tekst waar de illustratie bij
hoort, verschijnt in Licht en Waarheid van 21 september 1895.
Op 16 november 1895 verschijnt, na anderhalve maand van stilte, de laatste bijdrage
van De Bazel aan Licht en Waarheid. Het is een illustratie bedoeld bij de Herdenking
11 november 1887. De prent verbeeldt de vier gehangen martelaren van Chicago en
de dood met zwaard en kroon. Uit de voorstelling wordt duidelijk dat de heerschappij
der duisternis wijkt voor die van het licht. De dood is niet langer gekroond: de
dageraad breekt aan.
Met deze afbeelding, die mogelijk van vroeger datum is, is een eind gekomen aan
de prenten van De Bazel in Licht en Waarheid.
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b. Jubileumnummer Architectura. Op het omslag van het Jubileumnummer van het
orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia, Architectura (950824), is het
verbond van vriendschap en architectuur verbeeld.
c. Bouw- en Sierkunst (980218)* vormt de enige boekverciering door De Bazel
gemaakt na 1895, waarop een symbolische voorstelling kan zijn gegeven. In de kleine
versiering die achterop het omslag gegeven is dragen twee gestalten tekens; mogelijk
zijn dit indicatoren van de structuurlijnen. Boven een gesloten poort van mysterie
een vogel met gespreide wieken (als expressie van het hoogst vergeestelijkte). De
duiding blijft onzeker.

9. J.L.M. Lauweriks (1864-1932)161
a. Licht en Waarheid. Op 24 februari 1894 verschijnt in Licht en Waarheid de mogelijk
eerste houtsnede van Lauweriks in dit blad, namelijk Fancy (940224).162 Het nummer
van het vrijdenkerstijdschrift,163 waarin de afbeelding is opgenomen, is gewijd aan
de herinnering van de sterfdag van Multatuli. De prent is bedoeld bij het opstel ‘Eerst
de wil... nu de kracht... en in 't eind de overwinning’. De houtsnede verbeeldt Fancy,
die uit een lichtgloed en gekranst door een aureool, opstijgt boven het hoofd van
Douwes Dekker. De auteur brengt de naam van Fancy in verband met de ‘phantasia’
der ouden: ‘van phantasio, phaino, “aan het licht brengen, doen verschijnen”.’ Fancy
reikt met de linkerhand naar een ster, de ster van het ideaal mogelijkerwijze. Haar
rechterhand omvat de rankachtige rand van de stralende omgeving van Fancy. Duidt
dit op het groeien, het worden dat in de titel is aangegeven? Onder het hoofd van
Multatuli tenslotte ontwaart men het gevleugelde hoofd van het symbool van kracht:
een leeuwekop.
De houtsnede Magdalena (940303) is te betrekken op de daar-

161
162
163

Voor Lauweriks zie men ook IV.C.12. In de eerste noot vindt men daar enkele gegevens
over deze kunstenaar.
Zie III.B.8, noot 154.
Zie III.B.8, noot 157.
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bij afgedrukte tekst ‘Krishna VI. De gebochelde of de Magdalena der Indiërs’. Een
wijdommantelde gestalte, die herinnert aan de door De Bazel gemaakte Krishna
(940217), rijst op achter een moeras of water, waarin een naakte, omhoogreikende
vrouw half verzonken is. Met zijn rechterhand weert hij een onduidelijke vorm,
waaraan of waarop twee zieltogende slangen. De linkerhand van de oude man legt
zich om de omhoogreikende rechterarm van de vrouw. De context maakt duidelijk,
dat hier de Magdalenageschiedenis is verhaald en dat die voorstelling (waarbij
demonen worden uitgedreven) te betrekken is op ‘Hariwansa I, 351’, het verhaal
waarop de titel van het opstel duidt.
Voor het verhaal ‘De Jager’ heeft Lauweriks een viertal illustraties gemaakt,
namelijk Vogel der waarheid (940317), De jager en de vogels der leugen (940331),
De jager en de tweelingzusters zinnelijkheid (940414) en Stervende jager (940428).
Deze houtsneden zijn hoofdzakelijk illustratief. Toch bevatten de voorstellingen ook
symbolische elementen. Zo draagt de Vogel der waarheid (940421) een spiegel voor
de borst, waarin de beschouwer zichzelf kan kennen. Hoog rijst de gestalte van de
vogel der waarheid uit boven de bergen van droge feiten en werkelijkheden, waarvan
de toppen zich in de wolken verliezen.
De jager en de vogels der leugen (940331) illustreert een ander gedeelte uit het
verhaal. De jager laat de fraaie vogels die hij heeft gevangen, vrij omdat zij hem
belemmeren in zijn zoeken naar de vogel der waarheid. De hoge geleider van de
jager zegt immers:
‘De vogels, door U gevangen zijn van het broedsel der Leugen. Schoon en
bekoorlijk, maar leugen toch; de Waarheid kent ze niet.’
Op de prent ziet men deze geleider met de vingers geheven in eedshouding
(waarheid sprekend) en niet ziende naar wat links zichtbaar is. Daar ligt de jager
treurig bij de vogel Onsterfelijkheid die hij tenslotte ook laat vliegen.
De illustratie De jager en tweelingzusters zinnelijkheid (940414) is verklaard met
de zinsnede:
‘Daarop steeg er uit de moerassen, ter linker- en rechterzijde, een kille mist omhoog,
en omringde hem. Een fijne, maar merk-
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bare regen viel in de duisternis neer, en dikke droppels verzamelden zich aan zijn
haar en op zijne kleederen. Zijn hart sloeg langzaam, zijn leden werden als verstijfd.
Toen hij opkeek, zag hij twee dwaallichtjes, vroolijk dansend op hem afkomen.’
Deze twee dwaallichtjes nu blijken de tweelingzusters zinnelijkheid te zijn.
De stervende jager (940428) ligt uitgemergeld onder aan de door hem gehouwen
trap. Een veer van de vogel der waarheid daalt neer. Om handen en voeten zweeft
een aureool. Een dunne, geheiligde lichtstraal reikt tot aan de mond van de stervende.
Dit is wel de ontvluchtende ziel.
De afbeelding Lentegedachten in 1894 (940324) verschijnt een week voor de
hierboven genoemde prent. De grote voorstelling is begeleid door een opstel dat de
houtsnede verklaart. Hieruit het volgende:
‘Belemmerd wordende door de heerschappij van het gekroond en gezalfd lage,
gaat ondanks dien tegenstand moeder Natura voort met het openbaren der meerdere
ontwikkeling. Het natuurlijk lage (mineraal) heeft zich langs moeielijken weg
ontwikkeld, en glanst nu reeds als 'n edelsteen; de autonomen, die acht geven op de
wet in zich, en derhalve zich als verachters van gemaakte, dus belemmerende, wetten
doen kennen, komen meer en meer te voorschijn, licht verspreidende tot in de
zetelplaatsen der duisternis zelven. Schrik en angst, voor de dreigende vernietiging,
drijft nu het gekroond en gezalfd lage, tot daden van geweld, wanende de
voortschrijdende menschheid door oude schrikmiddelen, galg en strop, tot stilstand,
dat is, terugkeer te dwingen.’ Uit de begeleidende tekst is ook af te leiden dat de
bovenste strook van de voorstelling moet worden gelezen als de weg naar het lichte
geluk.
Het kind en de bijen (940512) behoort bij het opstel ‘Een droom van wilde bijen.’
Een moeder draagt een kind onder het hart. Zij droomt erover. Bijen die om haar
heen zoemden terwijl zij insliep, nemen in de droom menselijke gestalten aan die
het kind willen aanraken. Het zijn Gezondheid, Rijkdom, Liefde, Talent. Dan komt
het lichtend Ideaal: ‘De man, dien ik aanraak zal in

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

226
zijn aderen een brandende koorts voelen ontwaken, die zijn bloed zal oplekken als
vuur.’ Lauweriks' denkprent toont de bijen, neerwaarts gericht. Eén bij houdt een
hartvorm, een andere een kroon, een derde een niet gedefinieerde vorm. De ‘Kroon’
dragende bij in het centrum is verbonden met de ‘etherische’ verbeelding van het
ongeboren kind. Het reikt naar omhoog naar het lichtende gelaat van het ideaal dat
is omvat door de wereldslang.
De betekenis van de prent De vrouw (940526) laat zich aflezen aan de hand van
een begeleidend gedicht:
Geblinddoekt werd ze tot slavin
Van 't dierlijk mannelijk vermogen.
Het dier in u vereert de vrouw,
Zoolang geslachtsdrift is uw drijver.
Gij eert in haar slechts 't dierlijk schoon;
Ge zoekt alleen het zinn'lijk paren.
Ziedaar de oorzaak van haar druk.
Uw zeden, wetten zijn gegrond
Op deze zinnelijke wellust;
En op die zeden: Staat en Kerk,
Als machten die de vrouw verdrukken.
Deez' dulden ook geen and're macht,
Dan die in 't zinnelijke zetelt;
Al dwepen ze ook met 't Allerhoogste.
En toch heeft deez' geplaagde vrouw
Zich reeds gedeelt'lijk opgeheven.
Al worstelende kreeg zij kracht.
De toekomst toont in 't blij verschiet,
'n Hooger streven door ontwikkeling.
Heeft ze eens de kracht om op te staan,
Dan is 't met Staat en Kerk gedaan.

De voorstelling De overtocht (940609) heeft betrekking op het slotgedeelte van het
opstel ‘Drie droomen in de woestijn’ dat in
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hetzelfde nummer is afgedrukt. In deze tekst staat weergegeven dat de vrouw die het
land van de Vrijheid zoekt, na het afleggen van de mantel van
aangenomen-verouderde-denkbeelden, na het afleggen van de gordel der
gebondenheid en de schoenen van afhankelijkheid, tenslotte in het kleed der waarheid
en gesteund door de staf der rede op weg gaat naar de overzijde van de rivier waar
het land van de Vrijheid straalt. Zij heeft het kind der Hartstocht neergelegd om het
aan de overzijde van de vloed als volwassen Liefde (Eros) te ontmoeten. De gehele
mensheid volgt haar op de tocht die zij, en die na haar duizenden zullen trachten te
volbrengen. Als eerste trekt zij door de oevers van de arbeid en door de vloed van
het lijden, een weg banend voor die na haar zullen komen. In de toekomst straalt de
vrijheid.
Voor het opstel ‘Hel en Hemel’ heeft Lauweriks een zestal voorstellingen in hout
gesneden, namelijk Wijnpers (940623)*, Het drinkgelag (940707), De woestenij
(940721), De hemelse mens (940804), De hemelse kroon (940825) en De hoogste
geest (940915). De eerste drie voorstellingen bieden voor de interpretatie weinig
problemen. Ze zijn overwegend illustratief. De tweede reeks van drie bevat
illustratieve, maar vooral ook symbolische elementen die niet steeds met succes
konden worden geïnterpreteerd. In de voorstelling Wijnpers (940623)* wordt uit het
bloed van de armen de wijn geperst die wordt gedronken door Staat en Kerk.
Lauweriks voegt met deze elementen iets toe aan het verhaal, waarin alleen wordt
gesproken van een groep mensen die ten koste van de armen hun drinkgelag hebben
ingericht in de hel. In Het drinkgelag ziet men dit feest met het bloed van de
verdrukten. De oorsprong van dat bloed is voor de mensheid weggeborgen achter
een gordijn. De uitgemergelden krijgen niet meer dan dat wat het kind op last van
de moeder dient te bewaren: de droesem der filantropie. Een hand, die de wijn wil
terughalen, is getoond in de prent. Deze ‘roof’ wordt streng gestrafd. Een biddende
gestalte aan deze zijde van het gordijn heeft de rug gekeerd naar de gekruiste Christus
aan gene zijde verbeeld. De voorstelling De woestenij sluit de reeks van helse
voorstellingen. Men ontwaart de zeven heuvelen en de ruïnes van de feestzalen waar
in het ver-
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leden de wijn is geperst. In het licht van de rijzende zon, die de woorden ‘Mene
Tekel’ uitstraalt, is de laatste feestzaal uiteengevallen. Centraal staat een kruis
waaronder een doornenkrans: dit is het kruis van een ‘druiventros, die in de wijnpers
gekneusd is’, de ware Christus. Links de woestenij, waarin men de jakhals ziet gaan
om een gebroken zuil waarop een uil is neergestreken. Deze voorstelling is eigenlijk
geheel illustratief. Maar ten dele illustratief is de voorstelling van De hemelse mens
(940804), die staat in de oneindig hoge deur des hemels, aan de andere zijde van de
diepe kloof van het einde der wereld, waarover twee bruggen zichtbaar zijn, die
omhoog reiken. De ‘ik’ uit de voorstelling heeft zijn eerste schreden op de brug gezet
en ziet naar de Eros, het beeld van hogere liefde, de voortbrengende en scheppende
liefde van de volmaakte aarde. De prent met de vruchtbaarheid symboliserende aren
is niet tot in detail geduid.
De voorstelling De hemelse kroon (940825) biedt nog meer problemen. Men ziet
in de prent de kroon als bloei van een plant. Deze kroon is dus gegroeid. Aan de
plant ziet de beschouwer verschillende tekens: een oog, een slang, een haakvormige
figuur en een teken op het midden van de stam. De betekenis van deze symbolen is
nog niet gevonden.
Ook de voorstelling De hoogste geest (940915) is niet bevredigend geduid. De
hoge gestalte verheft hier de lage geluiden tot de harmonie der sferen.
In hetzelfde nummer als Het drinkgelag wordt nog een andere houtsnede door
Lauweriks afgedrukt. Reens (940707) stelt een naakte figuur voor, die met de bijl
het wrak plankier omhakt, waarop een heerser zetelt. Een kroon valt; slang, vleermuis
en mot tonen zich dreigend en opgeschrikt. De titel van het houtsneetje en het
begeleidend gedichtje, waarvan de beginletters de naam ‘Reens’ vormen, luidt voluit:
‘Aan Reens en z'n helpers. Ter herinnering aan 25 Juni 1894.’
De voorstelling Het zilveren hek (941027) illustreert symbolisch het verhaal waarbij
het is afgedrukt. In de tekst is sprake van de mensheid die voortsnelt tussen twee
zilveren hekken. Die hekken worden alleen door enkelen gezien. Zij trachten toegang
te
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krijgen naar het schitterend park dat daarachter ligt. De gekroonde zwaan achter de
spijlen wordt niet genoemd in het verhaal. Het dier verbeeldt mogelijk de wil tot
geestelijke verheffing, gekroond. De mensen op de voorgrond trachten, maar kunnen
niet.
De illustratie Streven naar het hogere (941117) is een symbolische verwerking
van het verhaal ‘Denker en dier’ door P.G.V., verschenen in Licht en Waarheid van
10 november 1894. Het hart van een menselijke gestalte met een klein puntbaardje
is verbonden met een het hoofd omstralend teken bestaande uit Orobouros en het
Zegel van Salomo.164 De slang geeft onder andere de eeuwigdurende kringloop aan
en is het teken der wijsheid; een swastikateken duidt op de noodzakelijke evolutie
en de bijdrage van de mens daaraan. Het Salomonszegel is het teken van de
geopenbaarde natuur, waarvan het hogere aspect, het geestelijke is uitgedrukt in de
omhooggerichte, het lagere, materiële in de onderste driehoek. Het lagere aspect van
het Salomonszegel, de neerwaarts gerichte driehoek is in deze voorstelling opgeheven
door de vleugelslag van de wijsheid. Het hoofd van de jeugdige gestalte is omgeven
met een band, waarop een juweel als vorstelijk teken van denken en zelfbeheersing
straalt. De omhooggerichte blik richt zich op de rechterhand waarin een kleine, ronde,
stralen uitschietende vorm omhooggehouden wordt. Laag aan de andere zijde knakt
de linkerhand een bloemsteel van een plant naar de grond toe. Deze linkerhand richt
de materie te gronde, de rechterhand verheft een stralende afspiegeling van de hogere
geest die zich in de materie weerspiegelt. Het hoofd van de denkende heft zich boven
de nevel uit waarin de zwaan van het dierlijke dat het hogere zoekt door de zwaarte
van de materie wordt neergedrukt.
In december 1894 tekent Lauweriks een soort bloemgezicht (Iris 941201) waarvan
nog niet is vastgesteld of het hier gaat om een illustratie of een symbolische
voorstelling.
De voorstelling De listige (941215) toont een geestelijke die een masker voor het
gezicht houdt. Het masker is op het voorhoofd ‘getekend’ en van de lippen hangt de
spin als symbool van ‘vuige
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list, waarmee ge zielen tracht te lokken, die streven naar het hoger zelf’. Een
schorpioen, in de linkerbovenhoek kan het giftige verbeelden. Het is duidelijk dat
het conflict rond Pater de Groot, waarmee De Bazel zich in deze periode zo bezighield,
ook Lauweriks niet ongemoeid heeft gelaten.
Op 5 januari 1895 verschijnt (duidelijk in hetzelfde kader) de voorstelling van een
schreiend Christushoofd waarvoor een paus en een keizer spottend dansen, Christus
door Kerk en wereld bespot (950105).
In het kopstukje 'n Strijd (950119) ziet men libel en zwaan als tekens van het
streven naar het hogere.
Op 2 februari 1895 merkt men een symbolische versiering op, die nog niet kon
worden geduid: een uitgemergelde donkere, met pauselijke tiara en kruis voorziene
vrouw, waarboven een donkere vogel zich verheft, ziet, geknield in een geopende
monstermuil, terug naar een vrouwenfiguur die in het zonlicht rijzend en wit van
kleed op een bloem staat. Mogelijk verbeeldt de voorstelling iets als Het verval der
kerk ontdekt (950202).
Een week later verschijnt de afbeelding van een naakte vorst, ineengezonken en
in het laagste getroffen door een met krachtige hand neergedreven zwaard waarboven
de woorden Mene Tekel (950209) in vurige letters staan.
Ter gelegenheid van een herdenking van de sterfdag van Multatuli publiceert
Lauweriks een gedachteprent (950216) waarin een tot vorst verheven mysterieuze
gestalte, zijn hart tonende, een boek openhoudt waarin het woord ‘Idéen’ geschreven
staat. Links van hem staat een verheven gevleugelde gestalte, het voorhoofd gesierd
met band en stralende steen als tekens van opheffing door het weten van het hogere.
Rechts van hem, aan handen en voeten geboeid, maar hoopvol opziende, knielt een
andere vrouwengestalte. De vorst heeft een gesluierd aangezicht en zijn voeten rusten
op een bol: hij is wereldvorst en dekt het stralend aangezicht. Op de voorgrond sluipt
een ontmaskerde dief weg.
De symbolische voorstelling verschenen op 2 maart 1895 is niet begrepen.
Op 16 maart 1895 verschijnt Lauweriks' Herdenking 17 maart
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1879 (950316), een prent waarop de terugkeer van de Tirannie der Rijkdom bij een
dalende zon van de vrijheid is verbeeld. Het donkere spook van de chimaera trekt
een wagen met gepunte wielen voort, waarop onder dreiging van vuur en zwaard de
voerman aanwijzing geeft voor het verzamelen van schatten.
Op 30 maart komt Lauweriks met een prent waarop een Verloste (950330), het
hoofd bevleugeld en van een aureool voorzien, wijst op de zon, het ware licht, waarin
men een vogel (pelikaan?) kan waarnemen. Hij reikt een bloem aan vrouwen vóór
hem. De betekenis van deze voorstelling is niet geheel duidelijk.
De houtsnede De onderdrukte (950406) verbeeldt een bloedig hoofd dat onder
een donkere klauw wordt onderdrukt.
De versiering van 18 mei: Broederketen (950518) kan men begrijpen aan de hand
van het gedicht ‘Verbroedering’ dat erbij is afgedrukt. Tegenover de band van
slavernij die door de moderne kreet tot verbroedering wordt opgelegd aan de harten,
stelt Lauweriks zelfontwikkeling zonder band of boeien.
De betekenis van de afbeelding Geen geest in hem (950525) is niet geheel duidelijk;
de voorstelling kan betrekking hebben op het bijbehorende gedicht.
De voorstelling De geest des tijds (950608) verbeeldt de innerlijk verdeelden die
hun heil zoeken in ‘d'oude theorie, vernieuwd van vorm’. Een zon straalt onder hun
voeten en beiden houden de rug naar het (kaars-)licht gekeerd. Dit gedachteprentje
is te begrijpen uit het bijstaande gedicht, ‘De geest des tijds’ dat aansluit bij het
gedicht, ‘Verbroedering’ van 18 mei.
Op 29 juni 1895 verschijnt een gedachteprent waarin een gezicht met de vinger
op de lippen de beschouwer aanziet. Het hoofd is bekroond en gevleugeld en op het
voorhoofd staat het teken der verlichting. Een kleine slang (teken van wijsheid) ziet
omhoog. Deze prent verbeeldt wel de beslotenheid en illustreert het opstel Esoterisch
(950629) dat erbij is afgedrukt.
Bij Multatuli's Geschiedenissen van gezag (950727) beeldt Lauweriks een vrouw
af die gaat over een smal pad met aan weerszijden diepe kloven. Aan de ene zijde
staat het mannelijk, duivels element. Hij verzet zich tegen weten, begrijpen en het
begeren
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van het hogere en verlaagt de vrouw tot dierlijk genotmiddel. Aan de andere zijde
wordt de vrouw geleid door een verlichte, die de ‘ogen der medezuster tracht te
openen.’
De decoratie Drie krachten (950810) vergt enig inzicht in de leer der theosofie,
maar biedt voor de wat ingewijde geen problemen. In de cirkel van de geest,
gevleugeld, symbool van het onsterfelijk ego, ontwaart men de zevenvoudige
menselijke samenstelling waarin de lagere, dierlijke aspecten (de neerwaarts gerichte
driehoek) met open muil brullen.
De versiering XL, een klein kopstuk (950824) is waarschijnlijk niet meer dan een
mislukte proeve voor het Jubileumnummer van Architectura (950824).
De voorstelling van de Kama, hartstocht, op 31 augustus 1895, is duidelijk bedoeld
bij het erbij komende gedicht. Een halfnaakte vrouw staat met de lamp in de hand
die ‘Het hooger zijn’ door walm verduistert. Een door een spinneweb geboeid been
herinnert eraan hoe de hartstocht ‘de denker kluistert met lage boei’. Onder de
vrouwenvoet is het streven naar het hogere in een vlinder verbeeld. Haar ogen en
oren zijn afgesloten.
De illustratie Bemoediging (950914) verbeeldt een tuinman die de toekomstige
bloei voorspelt van wat nu dood schijnt.
Verder verschijnen in Licht en Waarheid nog een groteske kop en een strookje
Finis (951012), waarover weinig meer te zeggen is, dan dat het hier mogelijk gaat
om een restantje.
Een week later, op 19 oktober, wordt Beinthin (951019) gepubliceerd als illustratie
van het artikel ‘Inwijdingen en mysteriën van het oude Egypte’. Het behoort bij het
deel dat op 21 september 1895 Licht en Waarheid verschenen is.
Buiten het titelhoofd Licht en Waarheid (960321) is hiermee ook Lauweriks'
werkzaamheid voor het tijdschrift beëindigd.
b. Van zaad tot vrucht. In Architectura verschijnt in augustus 1895 voor het eerst
een symbolische voorstelling van Lauweriks. Het is een illustratie bij diens eigen
artikel Van zaad tot vrucht (950824). De betekenis van de gedachteprent kan worden
ontleend aan de tekst.
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Op een troonachtige zetel, met een baldakijn overhuifd, troont de artiest van de
toekomst. De rijke uitdossing van zijn omgeving duidt op zijn rijke gedachtenleven.
Daarvan geeft ook een aureool rond zijn gevleugeld hoofd blijk. Hem is een
koningsmantel omgeslagen. Hij draagt de heersersstaf. De schoonheid begeleidt hem
(rand van pauweveren). Zijn hand houdt hij evocerend geheven. Voor hem verrijst
een etherische ilusie. Het is het Ware, meer naderend tot het Werkelijke dan de in
materie uitgedrukte vorm. Dat dit etherische Ware de vorm heeft van een insekt, is
eveneens uit de tekst verklaarbaar. Lauweriks zelf roept het beeld van een vlinder
op in de verbeelding van zijn lezers. Bevallig is de spelende gang van kinderen achter
de vluchtende kapel. Hun bewegingen zijn zinvol. Denkt men die vlinder weg, dan
blijft een onbegrijpelijk en ongecoördineerd gebaren over:
‘Die vlinder kan men vervangen door de waarheid. De kinderen door de strevers.
De toeschouwers door het publiek, dat natuurlijk den vlinder niet ziet, en zoo het al
zijn bestaan vermoedt, toch niet in de réaliteit ervan gelooft. Zoo kan een doove zich
geen begrip vormen van iemands extase bij het waarnemen der fijne, harmonieuse
geluiden in de natuur.’
Spookachtig, niet-reëel dus, doemt de gestalte op voor de toeschouwer, reëel voor
de vorstelijk zetelende. De sterrennacht duidt mogelijkerwijze op de relatie van de
kunstenaar-vorst tot het goddelijk hogere.
c. Licht en Waarheid. De enige verbeeldingsprent van Lauweriks, die nog in Licht
en Waarheid verschenen is sinds oktober 1895, is het titelhoofd (960321) dat dit
tijdschrift heeft gecierd van 21 maart 1896 tot en met 24 oktober 1898. Lauweriks
zelf schrijft bij het nieuwe hoofd een korte inleiding:
‘Het hemelgewelf als achtergrond. Een wit en een zwart renpaard, schitterend
getuigd, trekken in bliksemende vaart een rijk gecierden vierwieligen wagen.
Op het voorste gedeelte van het voertuig, in den vorm van een vogel gebouwd,
staat de wagenmenner, voorovergebogen, vereenzelvigd met de rossen, onwrikbaar.
Zijn ééne wisse hand,
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houdt den teugel, de andere ranselt de lucht, met het afloopende koord eener zweep.
Hij is vaart, regelt de snelheid en stuurt rechtweegs. De paarden mogen zich
vermoeien, dezen man nooit. Een felle leeuw neemt deel in deze voortvarende
handeling, zijn keel ontgaat een gehuil, gezicht en komst van het voertuig
voorafgaand.
In den wagen zit de god der zon, hij is de bewegende kracht, en die beweging zelf
en evenwel zit hij in rust, houdend in zijne rechter het symbool van het leven (de
cirkel op het tau-kruis), zijne linker omvat den stengel eener wiegelende lotos-bloem,
symbool der wijsheid. Hij is gekroond. Zijn schitterend gewaad bekleedt hem als
met macht. Stralend troont hij rustig gezeten op zijn wagen, die met de snelheid van
het licht de ruimte doorschiet. Achter houdt een dienaar den waaier, teeken der
vorstelijkheid.’
Met deze voorstelling tekent Lauweriks de heelalharmonie van het scheppende
beginsel in rust, en de uitvoerende scheppende krachten die daarvan uitgaan.
d. Theosophia. Dat het in de aanvang van 1896 verschijnende omslag voor Theosophia
(960508) vol symboliek is vercierd, ligt wel in de lijn van verwachting. Lotusknoppen,
een openbloeiende lotus die het zegel van de Theosophische Vereeniging draagt, de
gevleugelde stralenkrans waarin het woord ‘Aum’ in sanskriet is gevat, dit alles heeft
voor de theosoof een wereldomvattende zin. Op de filosofie achter deze tekens wordt
hier niet ingegaan.165
e. Egypte. Het kopstukje, titelhoofdje door Lauweriks gesneden voor zijn opstel
Egypte (970116), verschenen in Architectura, verbeeldt een staande sfinx. Op de
achtergrond ontwaart men een pyramide. De sfinx houdt een Mercuriusstaf in de
uitgestrekte klauw als teken van Hermes. Lauweriks verbeeldt met zijn houtsnede
dus het Egyptische inwijdingsritueel der grote pyramide.

165

Voor de betekenis van het Zegel zie men Theosophia, april 1893, p. 138-141. De betekenis
van de Lotus is uiteengezet in Theosophia, mei 1895, p. 529 en Theosophia, mei 1898, p.
6-7. Het teken ‘Aum’ vindt een verklaring in Theosophia, november 1896, p. 126-127. In
Theosophia, mei 1898, p. 2 wordt gesproken over het ‘gevleugelde schild met het heilige
woord der Indiers.’
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f. Cuypersnummer Architectura. In dit nummer komt nog een drietal vignetten in
houtsnede voor (970516) waarvan één in ieder geval, en twee andere mogelijk door
Lauweriks zijn gemaakt. Het eerste, waarin de letters Alfa en Omega zich als op
vleugels verheffen, heeft ongetwijfeld een symbolische betekenis (p. 4). Het tweede
vignet, met zekerheid aan Lauweriks toe te schrijven (p. 5), toont weer eens de
evolutiegedachte in Lauweriks' werk. Planten en insekten, in zwart op een maansikkel
getekend, sparen twee witte duifachtige vogels met gespreide wieken uit. In het
vignet op p. 16 prevaleert het decoratief aspect, maar de cirkels en kruisen hebben
wel een religieuze betekenis.
g. De Architect. Op Lauweriks' omslag voor het plaatwerk De Architect (991111)*
ziet men een centraal geplaatste grote figuur, die een waterpas in zuiver horizontale
houding boven zijn hoofd heft. Zijn voorhoofd draagt het teken van hem, die zijn
gedachten nagaat. De uitstraling die van het hoofd uitgaat, is drievoudig gevleugeld,
om daarmee aan te geven, dat deze geest zich kan bewegen in de drie rijken der
werkelijkheid, het bovenzinnelijke, het middenrijk en het rijk van de materie. Hier
staat de hogepriester-architect,166 die evenwicht schept in het rijk van beweeglijkheid
en rust, dat hier is gesymboliseerd door weegschaal en zuil.

10. A.H.J. Molkenboer (1872-1960)167
a. Sprook van den zanger. Al ver voordat Antoon Molkenboers bekendste werk, de
Mincelijn (971226)*, ontstond, hield deze kunstenaar zich bezig met boekdecoratie.
In 1892 trachtte hij mee te dingen in de prijsvraag voor het Diploma voor de
Boekhandel,168 en daarvóór al, in 1890, verneemt men dat hij een prijs heeft ge-

166
167
168

In de zin, die daaraan gegeven is in het opstel ‘Bouwkunst’ door De Bazel. Zie II.F.2.
Voor A. Molkenboer zie men ook IV.C.14. In de eerste noot vindt men daar enkele gegevens
over deze kunstenaar.
Zie II.C.8, noot 107.
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wonnen voor een geïllustreerd hoofd voor het Geïllustreerd Weekblad voor de
Huiskamer.169 In november 1895 vangt Antoon Molkenboer aan met een
toneelexperiment naar een door hemzelf geschreven tekst: Sprook van den zanger.
Die tekst is verschenen in februari 1896 (960220) ter gelegenheid van de tweede
opvoering van het spel. Het tekstboekje bij dit spel is door Molkenboer vercierd met
vier illustratieve kopstukken en een omslag waarop de zanger verbeeld is. Het is aan
te nemen dat hij in de gehele uitvoering van het programmaboekje een werkzaam
aandeel heeft gehad.
b. Muziekuitgaven. Het is niet onwaarschijnlijk dat Derkinderen de uitgever en
directeur van de Algemeene Muziekhandel Stumpff & Koning te Amsterdam, W.
Stumpff, ertoe heeft aangezet Nederlandse kunstenaars de verciering van
muziekomslagen op te dragen. In 1895 werden opdrachten gegeven aan Theo
Molkenboer maar het resultaat van diens werkzaamheden schijnt Stumpff niet erg
te hebben bekoord.170 Wél geslaagd schijnen de omslagen die Antoon Molkenboer
voor Stumpff heeft getekend in de jaren 1896-98. De roos (960425)*, Lied (970415)*
en Sterren en Heidelied (970415)* zijn blijkens dagtekening alle drie in 1896
getekend, hoewel zij in verschillende jaren zijn uitgekomen.
De verciering voor De roos verbeeldt wel de dichtregel: ‘van hooger liefde een
beeld ons, eedle roos.’ Op het omslag knielt een engel (symbool van het hogere) neer
bij een bloeiende rozestruik. Haar ene hand wijst op haar hart (de zetel van de liefde),
de andere hand vat de stengel van een bloeiende roos.

169
170

Maandblad van het Teekenonderwijs, oktober 1890.
W. Stumpff houdt op 18 maart 1896 een lezing voor Architectura et Amicitia over
muziekomslagen, affiches en geïllustreerde muziekwerken. ‘Spr. heeft ook voor zijne uitgaven
een proef genomen met eenige andere [dan Derkinderen] Hollandsche teekenaars, doch zag
zich in het resultaat daarvan teleurgesteld en vreest, dat in ons land de krachten niet aanwezig
zijn, die van eenig muziekwerk eene goede illustratie (d.i. eene illustratie volkomen in
overeenstemming met de compositie) zouden kunnen uitvoeren,’ aldus bericht Architectura,
21 maart 1896. Het hier geciteerde verslag meldt ook nog dat de ‘meening, dat in ons land
geen kunstenaars gevonden zullen worden, in staat muziekwerk op waardige wijze te
illustreeren nog al bestrijding vond.’
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In Lied verbeeldt de verciering de stil luisterende ‘ik’ uit het gedicht, die het lied van
de zomer diep in zich verneemt: handen met zomerbloemen zijn tegen het hart gedrukt.
De decoratie van Sterren en Heidelied verbeeldt de vergankelijke mensenziel die
opziet naar de onsterfelijke sterren.
Het omslag en het frontispice door Molkenboer getekend voor de Tranendichtjes
van Julius Flens (980312) kan men moeilijk anders dan illustratief noemen. Op het
omslag prijkt het portret van de roemruchte dichter, zij het wat geïdealiseerd.
Nog drie andere omslagen verschijnen in 1898 met decoraties door Molkenboer,
namelijk Violanta (980129), Romance (980215) en Kroningsmarsch (980514). Deze
drie omslagen zijn alle verschenen bij de Algemeene Muziekhandel te Amsterdam.
Een vierde omslag, namelijk dat voor Zweers' Liedjes der liefde (980527) verschijnt
bij de Erven F. Bohn te Haarlem.
Romance en Liedjes der liefde zijn floraal vercierd. Het is mogelijk dat de
‘Mincelijn’-bloempjes die in de decoratie zijn opgenomen duiden op zuiverheid en
eenvoud.
Op het omslag van Kroningsmarsch ziet men vendels uittrekken tot huldiging van
de gekroonde vorstin Wilhelmina.
Het omslag van Violanta verbeeldt een scène uit de opera De vrouw in het geel:
twee strijdende ridders.
Bij de latere werken van Molkenboer ontbreekt het symbolische element, zoals
dat in de omslagen uit 1896-97 nog zo duidelijk naar voren is gekomen, vrijwel
geheel. Doet men nu een stap terug, naar 1897 en naar Mincelijn, dan is dat element
weer veel duidelijker vertegenwoordigd.
c. Mincelijn. Het boekje Mincelijn (971226)*, bedoeld om een tweede
toneelexperiment van Molkenboer te begeleiden en te verluchten, wekt, meer dan
dat bij Sprook van den zanger nog het geval was, de herinnering aan Wagner door
het gebruik van Leitmotive. Ook hier spreekt Derkinderens invloed.
De statische hoofdfiguren uit het stuk zijn te onderscheiden in groepen. Molkenboer
heeft elke groep voorzien van een eigen teken en eigen kleuren. Isidoor de Sterke en
zijn gevolg zijn ver-
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beeld door de vurige griffioen. Florisel, zijn vertrouwde wapenknecht, draagt dus
ditzelfde teken. Mincelijn, de tere en kuise jonkvrouw, dochter van Isidoor heeft een
eigen teken: drie witte bloemen. Zij deelt dit teken met de engelen. Een steigerend
paard is het symbool van de schone en gevaarlijke Tenta-tris en haar gevolg, de zeven
ridders en zeven vrouwen van het wit paleis. Met deze drie motieven drukt
Molkenboer in zijn vercieringen duidelijk uit wat hij te zeggen heeft.
Op de titelpagina ziet men het steigerend paard tegenover de draak van de trouw.
Op pagina 6 is de te hulp snellende Isidoor geduid door de rode draak en door twee
zwaarden die witte bloemen begeleiden. Op pagina 7 ziet men Tenta-tris' paleis met
daaromheen Mincelijn-bloemen; daarboven de bevrijdende draak. De strijd van
Isidoor in het donkere woud tegen de slangen van het kwaad ziet men afgebeeld op
p. 26. Het woud is verbeeld door twee boomstammen. Van beide zijden der
voorstelling valt een kluwen slangen aan op een stralend en vastomsloten embleem
waarbinnen de kronkelende rode draak de witte bloem beschermt. Het slotvignet
verbeeldt aan de bovenzijde Isidoor en Mincelijn, omringd door engelschaar en veel
onschulds-bloempjes en gevleugelte. Naar omlaag gekeerd storten twee paarden ter
helle.
Antoon Molkenboers werk blijft zich, voor zover het in deze studie wordt besproken,
steeds bewegen in de wereld van muziek en theater. Dit wordt bevestigd door zijn
illustratieve decoraties voor Achter de schermen (990400) en het Programma
Concert-Gebouw (031008). Op het omslag van dit laatste werkje ziet men de muziek
uit hoger sferen neerstromen om de verheugden ten dans te voeren en om de
bedroefden te steunen.

11. F. Hart Nibbrig (1866-1915))‡
Hart Nibbrigs vercieringen voor Het leemen wagentje (971224)* zijn van belang als
poging om de verciering zoveel mogelijk in evenwicht te brengen met de typografie.
De decoraties, die uit

‡

Naar een Hart Nibbrig-archief heb ik nog niet gezocht. De bandtekeningen voor Zondagsrust
(021108) en In duisternis (030519) berusten in het Veenarchief in het Rijksprentenkabinet
te Amsterdam.
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dunne en lichte lijnen zonder enige halftoon zijn opgezet, zijn niet zonder precedent.
Men vindt dit type verciering namelijk eerder al in het Gedenkboek
Keuze-tentoonstelling (950113)*, waarvoor Veth de schilderijen van Israëls omzette
in de ‘toonaard’ van boekverluchting.171 Ook Hart Nibbrigs naam komt op de lijst
van medewerkers aan die monumentale uitgave voor; enkele in het Rijksinstituut
voor Kunsthistorische Documentatie te 's-Gravenhage bewaarde specimina van zijn
illustratie voor het Gedenkboek, demonstreren in welke richting de bron voor de
nieuwe benadering van de boekdecoratie, die uit Het leemen wagentje blijkt, dient
te worden gezocht.
De bandverciering voor Het leemen wagentje biedt weinig spectaculairs. Het is
niet meer dan de titelpagina van het boek in goud op wit papier afgedrukt. Van band
en titelpagina kan worden gezegd dat het zetsel met zorg tot rechthoeken is geformeerd
en dat de symmetrie angstvallig in het oog is gehouden, zoals dat ook met de overige
decoraties van Hart Nibbrig voor deze uitgave het geval is.
De symbolische betekenis van de vercieringen, die zijn geplaatst aan het hoofd
van de verschillende onderdelen van het boek, bieden voor de lezer vrijwel geen
problemen.
Het eerste kopstuk verbeeldt het gebed tot Çiva:
Van Hem, wiens knie omklemd is
met dubbel gewonden slang,
Zijn beenen kruislings knoopend Die, d'adem binnen houdend,
alle bewustzijn verloor.

Het kopstuk op p. 6 verbeeldt de edele Cârudatta (p. 18):
[...] Cârudatta is immers:
Der behoeftigen Wenschboom,
door zijn deugdvruchten buigend,
der rechtvaardigen gastheer.

171

Zie IV.B.3, noot 129 en IV.C.6.f.
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In de gehele tekst wordt Cârudatta steeds weer met een boom vergeleken. Zo heet
het bijvoorbeeld in het laatste bedrijf: ‘Dien boom van edelaardigheid, waarin als
vogels brave lieden wonen’ (p. 143), en: ‘dien Wenschboom van wie hem lief zijn’
(p. 150). De ranke klimopplant die in de decoratie tegen de zware stam van de boom
beschutting en steun zoekt, is mogelijk Vasantasenâ.
Het kopstuk op p. 25 herinnert aan de wrijver-speler die monnik wordt en aan de
ook in dit hoofdstuk genoemde losgebroken olifanten.
Het kopstuk op p. 41 verbeeldt het door de insluiper in de vorm van een ‘volle
kruik’ uitgebroken gat en aan het bij de inbraak als gunstig teken beschouwde
muizenhol.
De betekenis van het kopstuk op p. 53 is niet duidelijk. Wellicht roept de verciering
de sfeer op van het hof der hetaeren.
De decoratie op p. 70 illustreert de beginregels van dit bedrijf:
Er verheft zich een ontijdig onweer.
Terwijl de pauwen, het bespeurend, de staarten spreiden.
Het lemen wagentje, op p. 88 genoemd, vormt het centrum van de verciering op
p. 86. Ook de in de loop van dit bedrijf genoemde twee andere wagens komen hier
in de decoratie voor.
Opnieuw zuiver illustratief is het kopstuk van p. 98: ‘Maar zie toch, hoe heerlijk
is het oude park Pushpakarandaka!’
De decoratie op p. 103 zinspeelt op de onderste regel van p. 110: ‘Hoe nu, de hinde
komt tot den tijger! Helaas!’
Het kopstuk op p. 124 kan in verband worden gebracht met de passage waarin
Cârudatta voor zijn rechters staat (p. 130-131):
Vestigt op mij, ongetwijfeld,
een kraai haar gruwlijk linker oog.
O zie, die slang! Op mij den blik gericht,
glanzend als bhrnga-zwarte zalf,
Met gifttand-viertal blank
en trillend-uitgestrekte tong,
Schiet toornig op mij toe,
met kronk'lend opgeblazen lijf.

In het kopstuk van p. 143 keert alles zich ten goede in de zuiverheidssymbolen water,
lelie en zwanen.
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Het strikt symmetrische en rechthoekige in de boekdecoraties van Nibbrig keert terug
in diens omslagdecoratie voor een eigen Catalogus (010920)* en in de etiketachtige
bandvercieringen voor Zondagsrust (021108) en In duisternis (030519), die beide
enigszins herinneren aan de decoratie, die Th. van Rijsselberghe heeft gemaakt voor
Verhaerens Les campagnes hallucinées.
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IV. Natuurnavolging en rationalisme in het boek
als Nieuwe Kunst
A. Decoratie naar natuurvormen1
1. Motiefkeuze
In het eerste deel is erop gewezen dat de eerbiediging van natuurwetten een van de
belangrijkste grondslagen heeft gevormd voor de scheppingen der Negentigers en
dat al vóór Negentig het negentiende-eeuwse streven om zich te bevrijden van de
neostijlen, heil meent te kunnen vinden in de navolging van de natuur.2 De kunstenaar
gaat na, hoe de middeleeuwen, hoe de primitieve culturen, hoe moderne natuurkennis
(Darwin) hem kunnen helpen bij zijn streven om ‘natuurlijk’ te werken. Hij vreest
en vermijdt onnatuur en tegennatuur.
Een van de eerste dingen die voortvloeide uit deze navolging, was de imitatie van
de uiterlijke verschijningsvormen van de levende schepping. De natuur biedt in
talrijke organismen, maar vooral in de vormen van bloem en blad, een overvloed
van sierlijke motieven die zich voor decoratieve toepassing heel gemakkelijk en goed
lenen. Voor de Negentigers, vooral in de aanvang duidelijk afgestemd op de
middeleeuwse gerichtheid van Cuypers en zijn medestrijders, vormden florale
motieven de hoofdschotel van decoratie. Zo ziet men in Dijsselhofs P.C. Hooft

1

2

In dit overzicht is de doorwerking van de grondbeginselen (zoals die zijn uiteengezet in
II.B.1, II.C.4 en II.E.3) in de wereld van het boek in grote trekken samengevat. De vertekening,
bij generalisering nu eenmaal onvermijdelijk, is zoveel mogelijk tegengegaan door verwijzing
naar de op deze inleiding volgende individuele behandeling van de kunstenaars en hun werk.
Zie ook I.B.
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(921125)* de middeleeuwse voorkeur voor de onaanzienlijke plant en voor de
bladvorm uitgedrukt. Dit boek verschijnt nog in 1892.3 In het volgende jaar blijkt de
smalle basis van motiefkeuze opgegeven. Er doet zich een veelheid van motieven
voor, die niet alleen aan de flora zijn ontleend, maar hun voorbeeld ook vinden in
de fauna. Zelfs zijn enkele levenloze voorwerpen als decoratiemotief gebruikt. Deze
brede spreiding van motiefkeuze is overigens tijdelijk. Het verschijnsel is mogelijk
een voortvloeisel van de door Crane-Veth gestelde eis, dat de volkskunst dient te
herleven. Vooral Bredero (930609)* door Nieuwenhuis en Kunst en samenleving
(931128)* door Dijsselhof zijn exponenten van deze gerichtheid.4
Overziet men het verder gebied der boekverciering, dan kan worden vastgesteld
dat er, ook na 1893, toch een duidelijke voorkeur blijft bestaan voor de uitsluitend
florale verciering. Dijsselhof en Nieuwenhuis keren hiernaar terug. De menselijke
figuren, die Nieuwenhuis gebruikt in Perk (970409) en ook in Zomer (970725)*, de
enkele dieren die hij als decoratiemotief in Perk toepast, kan men eigenlijk wel
beschouwen als uitzonderingen, die de regel bevestigen, dat Nieuwenhuis sinds 1893
geheel floraal werkt.
Floraal werkt ook de derde van de groep, die in 1892 de Nieuwe Kunst heeft helpen
inluiden met de ontwerpen voor het Diploma-Moleschott en de houtsneden voor het
Diploma voor de Boekhandel (921230): Lion Cachet, uitzonderlijk begaafd in het
steeds weer bedenken en toepassen van ongekende procédés, vindt bij zijn motiefkeuze
een tot dusver ongebaande weg die hem evenwel niet voert buiten de natuur.5 Hij
gebruikt als vercieringsmotief de doorsnee van rode kool en bloemknop. Deze
motieven werkt hij uit tot grillige decoraties, die men daarom nog niet mag
beschouwen als voorbeeld van vroege abstracte vormgeving.
Ook Wenckebach is overwegend floraal, hoewel zich in zijn werk hier en daar
ook decoraties voordoen waarvan het motief

3
4
5

Voor Dijsselhof zie IV.C.3.
Voor Nieuwenhuis zie IV.C.4.
Voor Lion Cachet zie IV.C.5.
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aan de fauna is ontleend.6 Aan zijn werk kan men zien dat de overgang van de florale
motieven (die gebruikt zijn omdat zij ‘natuurlijk’ zijn) naar de florale motieven, die
ook een symbolische zin dragen, niet duidelijk is te markeren.
Wanneer ook de met symbolische betekenis geladen florale verciering wordt gerekend
tot de in dit hoofdstuk besproken florale decoratie, kan men allereerst bij Roland
Holst een duidelijke geneigdheid tot florale motieven vaststellen.7 Hij gebruikt immers
roos, waterlelie, zonnebloem, edelweiss, lelie en klaverblad. Bij Derkinderen treft
men waterlelie, roos, klaverblad en lelie.8 Voor Toorop geldt hetzelfde; weer ontmoet
men lelie, roos en klaverblad naast wilde ranken en een enkele violette vlinder.9
Berlage is (buiten een enkele rouwviool) beslist niet tot de floraal betoverden te
rekenen.10 Bij Wenckebach tenslotte, ziet men naast klaproos opnieuw roos, lelie,
zonnebloem, waterlelie en passiebloem terugkeren.
Het beeld dat Polak in Het Fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst geeft,
is bepaald niet onjuist: de grootste gemene deler van het florale motief in de
symbolische decoratie van Negentig wordt inderdaad uitgemaakt door bloemen als
roos, lelie, waterlelie en zonnebloem. Voor Negentig buiten de kleine kring van
symbolische inhoudsverbeelders geldt die duidelijke voorkeur evenwel niet. Men
raakt daar juist onder de indruk van de verscheidenheid van motieven, die de
kunstenaars hebben toegepast. Ik noem hier als voorbeelden: kamperfoelie, wortel
(de bloem), klaproos, viool, boterbloem, fuchsia, venushaar, appelbloesem, rode
kool, dopheide, margriet, eikeblad, kersen, lelietje van dalen, orchidee, klaver, anjer,
koningsvaren, lepeldiefje, zeewier, wikke, scabiosa, zenegroen en denneloof.
Verschillende van deze motieven (namelijk eikeloof, dennegroen en klaproos) zijn
ook symbolisch toegepast, maar komen niet voor in de opgave van

6
7
8
9
10

Voor Wenckebach zie IV.C.9.
Voor Roland Holst zie IV.C.1.
Voor Derkinderen zie IV.C.6.
Voor Toorop zie IV.C.2.
Voor Berlage zie IV.C.7.
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Polak. De voorkeur voor de zeer veelvuldig voorkomende (en daarom opvallende)
roos, lelie, waterlelie, zonnebloem etc. is daardoor te verklaren, dat die bloemen een
betekenis dragen die in de mode is. Negentig heeft naar mijn overtuiging niet een
voorkeur voor bepaalde bloemen, maar voor bepaalde ideeën. Onschuld,
maagdelijkheid, liefde, heiligheid, schoonheid zijn de begrippen die de Negentiger
verkiest. Hanteert hij daarbij naar de opvattingen van zijn tijd florale motieven, dan
is zijn keuze niet groot en vervalt hij steeds opnieuw in de herhaling van de hier
boven aangegeven bloemmotieven.
De symboliserenden, de inhoudsverbeelders, waren (Wenckebach en tot op zekere
hoogte ook Roland Holst uitgezonderd) eigenlijk geen florale vercierders. Noch van
Derkinderen, noch van Toorop, noch van Berlage is bekend, dat zij zich bezighielden
met verciering naar levende plantaardige modellen. Alleen Roland Holst is door
Henriëtte van der Schalk gezien, terwijl hij met een pennetje op perkamentpapier
bloeiende waterlelies en zonnebloemen in hun karakteristiek trachtte te vangen.
Van Hoytema kan men eigenlijk ook nauwelijks een floraal vercierder noemen.11
Enkele randstukken met bloemen heeft hij gemaakt; maar dat werk is incidenteel en
lijkt overgenomen van Crane of geïnspireerd door de Japanners.
Over Thorn Prikker zou ik in dit verband niet meer willen zeggen dan dat een
omvangrijke studie over zijn werk in de betrokken periode in voorbereiding is waarin
vooral de achtergronden van zijn oeuvre zullen worden benaderd.12
Lauweriks en De Bazel zijn in de eerste periode van hun ontwikkeling - tot oktober
1895 - nog uitgesproken ‘inhoud verbeeldend’ gericht.13 Maar toch valt uit
verschillende details van de vormgeving in hun werk af te leiden, dat zij zich ook in
materiebewerking hebben afgestemd op de rationalistische stromingen van Negentig.
In 1895-96 komen zij tot een heel nieuwe

11
12
13

Voor Van Hoytema zie IV.C.8.
Deze studie door Joosten zal zich mede richten op de intrinsieke betekenis van Thorn Prikkers
werk. Voor Thorn Prikker zie IV.C.10.
Voor Lauweriks zie IV.C.12. Voor De Bazel zie IV.C.11.
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vormgeving, waarin aan de natuur ontleende motieven een belangrijke rol spelen.
Naast decoratievormen, die herinneren aan lagere organismen, eencelligen, hydra's
en zee-anemonen, ontwikkelen zij vercieringsvormen, die doen denken aan sprieten,
aan insektevleugels, aan vissen, aan andere waterdieren, aan vogels tenslotte, die
zich klapwiekend schijnen te bevrijden aan de bovenrand van hun decoratieve
vercieringen. Die natuurlijke motieven hebben een totaal andere oorsprong en
gerichtheid dan de tot dat moment aangebrachte decoraties naar natuurvormen. De
gebruikelijke decoraties wijzen de beschouwer er immers op, dat aan de uiterlijke
natuur ontleende motieven op een natuurlijke wijze zijn aangewend, en dat de
verciering daarom gebaseerd is op een juiste grondslag. De decoraties van De Bazel
en Lauweriks uit 1896 herinneren de beschouwer eraan, dat hier, uitgaande van de
wiskunde (het scheppend beginsel waarmee de natuur zelf werkt) de creatieve geest
van de kunstenaar is gekomen tot vormen die niet dood zijn, maar het resultaat zijn
van een evolutie vanaf een schijnbaar dood beginsel naar het levende; vanaf de laagste
vormen tot het hogere en het hoogste; vanaf de zware materie tot de vluchtige, zich
verheffende, geest.
De motieven, die voorkomen in de vercieringen van De Bazel en Lauweriks uit
1896, zijn ontleend aan de fauna. Op zichzelf is dit verschijnsel niet nieuw, maar het
is wel ongewoon in de sinds 1893 overwegend florale decoratiewereld van Negentig.
Alleen enkelen, zoals R.W.P. de Vries (Vignetten Woord en Beeld), Veldheer
(Pelgrimages), P.H. van Moerkerken (Natuur en leven) en Rueter (Noorweegsche
brieven) zullen nog decoraties maken met een aan de dierenwereld ontleend motief.14
Toch vormt het gebruik van deze motieven op zichzelf niet het revolutionaire in
het werk van De Bazel en Lauweriks. Nieuw is de grondslag waaruit deze motieven
zijn voortgekomen. Die mathematische grondslag is ‘natuurlijk’ geworden, en ‘bezielt’
nu de gehele vormgeving, zelfs daar, waar zij niet tot een met de levende

14

Voor De Vries zie IV.C.20. Voor Veldheer zie IV.C.21. Voor Van Moerkerken zie IV.C.19.
Voor Rueter zie IV.C.27.
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natuur te identificeren vorm uitgroeit. De aanvaarding van het mathematisch beginsel
als uitgangspunt voor de decoratie maakt, dat nauwelijks meer kan worden gepraat
over een afzonderlijk aan de natuur ontleend motief. Het gehele decoratieve complex
is ‘natuurvorm’, wanneer het maar op de juiste wijze is ‘gegroeid’. De Bazel en
Lauweriks voelen zich in 1896 nog geroepen in hun decoraties duidelijk te
demonstreren, dat het mathematisch raamwerk, waarvan zij uitgaan, leven voortbrengt.
Maar reeds gauw neemt hun vormgeving een ingetogener vorm aan, waarbij nog
maar hoogstens een vogel met gespreide wieken aan de levende intelligentie herinnert,
die het beginsel van het werk vormt.
Het zijn De Bazel en Lauweriks die als eersten de mogelijkheid scheppen, dat ook
niet aan flora of fauna herinnerende motieven als ‘levend’ gezien kunnen worden.
Het is door hun toedoen, dat uiteindelijk zelfs de zuiver abstracte mathematische
vorm als ‘bezield’, als hoogste vergeestelijking der natuur, kan worden aanvaard.
Hierdoor is de weg naar De Stijl in beginsel opengelegd.
De vondst van de beide kunstenaars houdt intussen niet in, dat de florale
ontwikkeling van Negentig zou hebben afgedaan. Integendeel, men kon door de
vondst van De Bazel en Lauweriks eindelijk weer op onbelemmerde wijze gebruik
maken van een floraal motief-op-schema (dus in feite iets anders dan wat de beide
kunstenaars propageren). Aan het einde van de eeuw vindt men zelfs een nieuwe
bloei in de florale decoratie, getuige het werk van Heukelom.15
Buiten een zich steeds duidelijker in mathematische richting ontwikkelen van de
decoratievormen, en buiten de duidelijk waarneembare opbloei van de florale decoratie
tegen het einde van de in dit boek behandelde periode, valt over de motiefkeuze sinds
1897 geen nieuws te melden. Het heeft daarom geen zin in dit algemeen overzicht
uitvoerig in te gaan op de vele florale decoraties, het die werk zijn van de kunstenaars
van de ‘tweede generatie’ van Negentig. Ik volsta daarom met het noemen van
degenen die zich met dit type vercieringen hebben beziggehouden in de fase
1897-1903. Het zijn A. Molkenboer (Liedjes der liefde),

15

Voor Heukelom zie IV.C.25.
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Brouwer (Huldigingslied), Van Moerkerken (Natuur en leven), De Vries (Almanak),
Veldheer (Kaders in Woord en Beeld; Pelgrimages; Perk), Koning (beide uitgaven
van De kleine Johannes), Neuhuys (Vrouwenwerk; St. Lucas), Moulijn (Viooltje;
Wijding), Heukelom (Een pic-nic in proza; Van Deyssel; Perk; Andersen; Schetsen
uit de Middeleeuwen; Bragi; Jacques Perk), de latere Rueter (Walden; Noorweegsche
brieven; Blijde wereld), De Roos (Uit den dool). Ook Lebeaus Stille kracht (vanuit
de richting van de mathematische grondslag op de wijze van De Bazel en Lauweriks
voortgekomen), kan men ook tot op zekere hoogte floraal noemen.16

2. Doorwerking van de natuurwetten in de vormgeving van verciering
De Negentiger tracht de motieven, die hij aan de natuur heeft ontleend, te gebruiken
op een wijze, die niet strijdt met datgene wat de natuur hem leert. Aanvankelijk houdt
hij zich bij de toepassing van zijn motieven alleen nog maar aan de strikte naleving
van regels, die hij ontleent aan het uiterlijk waarneembare in de natuur. Maar allengs
ziet hij die uiterlijke verschijnselen als een gevolg van innerlijke werking in de natuur.
Hij tracht nu die innerlijke werking te leren kennen en na te volgen in zijn werk.
Daarbij valt het accent eerst op het materiaal, daarna op het mechanische. Tenslotte
verschuift het accent naar het abstracte, wanneer namelijk de wiskunde als beginsel
van schepping wordt gevonden.17
Ook het persoonlijke dat de Negentiger in zijn werk legt, (aanvankelijk (vóór
1895) met een duidelijk accent op het gevoel, later met een nadruk op het scheppend
intellect) vormt een van de ‘na-

16

17

Voor A. Molkenboer zie IV.C.14. Voor Brouwer zie IV.C.18. Voor Van Moerkerken zie
IV.C.19. Voor De Vries zie IV.C.20. Voor Veldheer zie IV.C.21. Voor Koning zie IV.C.23.
Voor Neuhuys zie IV.C.22. Voor Moulijn zie IV.C.24. Voor Heukelom zie IV.C.25. Voor
Rueter zie IV.C.27. Voor De Roos zie IV.C.28. Voor Lebeau zie IV.C.26.
Zie de theoretische inleiding II.B-G, waarvan het bovenstaande een beknopte samenvatting
vormt.
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tuurlijke’ achtergronden van Negentig. De kunstenaar is zo in staat aan de dode
materie een eigen leven mee te delen.18
De in IV.A.1 genoemde vignetten van Dijsselhof voor P.C. Hooft vormen een
voorbeeld van een toepassing van de beginselen in eerste ontwikkeling.19 De motieven
zijn natuurlijk-groeiend toegepast, omhooggericht, nergens tegennatuurlijk
verwrongen. Ze zijn gelijkvormig, zeker niet congruent, uitgebouwd ter weerszijden
van een middenas. Deze ‘middeleeuwse’ natuurwetten vormen het uitgangspunt van
een rationalistische ontwikkeling die in Kunst en samenleving in beginsel is voltooid.
De natuurwet van de symmetrie ter weerszijden van een middenas (die nimmer
in congruentie mag ontaarden) beperkt zich intussen niet tot de florale decoratie,
maar blijkt het gehele gebied der boekverciering te beheersen. Titelpagina's,
titelhoofden, kopstukken, vignetten, verciering van voorplat, rug en achterplat, alles
wordt in hoge mate beheerst door natuurwetten. Het valt bepaald op, wanneer Koning
eens waterlelies en libel op de kop zet voor een ornamenteel effect,20 of wanneer
Toorop en Wenckebach die natuurlijke perken te buiten gaan in decoraties als Zwarte
vlinders (951122)*, Koningin Wilhelmina-album (951026) of Mijn commando
(011124).
Nog een andere door de natuur gedicteerde eigenschap manifesteert zich mogelijk
in de Nieuwe Kunst. Duidelijk is die eigenschap op te merken in de bandversiering
van Kunst en samenleving. De kreeften, die op de voorzijde van de band staan
afgebeeld, zijn aanzienlijk minder schematisch weergegeven dan hun collega's op
de achterzijde van de band. Niet alleen de motieven zijn hier blijkbaar onderworpen
aan natuurwetten. Het hele object gedraagt zich als een levend organisme (een reptiel,
vis, blad, schilpad) waarbij de onderzijde alleen schematisch en bleek weergeeft wat
de bovenzijde siert. Achterplatten van banden als Alberdingk Thijm door Derkinderen,
Majesteit door Roland Holst en Wereldvrede door Berlage zijn steeds lichter van
kleur, meer

18
19
20

Zie II.B.3, II.C.11 en p. 254.
Zie ook het aan Dijsselhof gewijde IV.C.3.
In: De kleine Johannes (981122). Voor Koning zie IV.C.23.
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geschematiseerd en geven soms niet zo erg veel meer dan de grondstructuur van
datgene wat de voorzijde toont.21

B. Rationalisme
1. Materieel rationalisme en het boek22
In twee opzichten komt in het Nederlandse Nieuwe-Kunstboek het materiaal tot
expressie. In de eerste plaats door een zich expliciet demonstreren van het materiaal
zelf en in de tweede plaats door de wijze waarop het materiaal is bewerkt.
De behoefte tot nadrukkelijke expressie van materiaal leeft vooral sterk in de periode
van het materieel rationalisme. Maar ook na 1895 leeft deze neiging voort in de
periode van architecturaal rationalisme, zij het dan ook, dat het hoofdaccent in die
tijd wat is verlegd naar de expressie van bouw en samenhang; de beschouwer wordt
in die periode vooral gevoerd naar constructie-onderdelen: de punten waar ‘werking’
van uitgaat.
Expressie van materiaal treft men in de jaren Negentig in de boekverciering voor
het eerst aan bij een in dit opzicht wel voorbeeldig te noemen boek, namelijk de door
Dijsselhof en Veth bezorgde uitgave Kunst en samenleving.23 Dit boek brengt op een
heldere wijze de realisering van wat Veth in zijn opstel ‘Over boek-kunst’ heeft
betoogd over The Dial.24 Het boek vormt de

21

22
23
24

Het herhalen van de grondstructuur komt overeen met rationalistische beginselen. Het soberder
weergeven van de decoratie in dorso vindt natuurlijk zijn oorzaak in het feit dat het boek
met deze zijde op tafel ligt, daar dus eerder aan slijtage onderhevig is en bovendien minder
gezien wordt. Het opmerkelijk verschil tussen de kreeften aan de voorzijde tegen de rug van
Kunst en samenleving en aan de achterzijde, kan weliswaar tot deze overwegingen worden
teruggebracht, maar binnen de opvattingen van de Negentigers is een ‘natuurlijke’ interpretatie,
zoals hierboven gegeven, begrijpelijker.
In dit overzicht is de doorwerking van de grondbeginselen zoals die zijn uiteengezet op
II.C.1-10 in de wereld van het boek in grote trekken samengevat.
(931138)*. Zie IV.C.3.e.
Zie II.C.7.a.
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extreme tegenhanger tegenover de ‘karakterloze’ eigentijdse boeken met hun bleke
typografie en de ‘dingsigheidjes’ als versieringen, tegenover de leugen in materiaal
en de toepassing daarvan. Neen, Kunst en samenleving ziet er haast té gezond en
eerlijk uit met zijn oudhollands papier met geschepte randen (óók in gebonden
exemplaren), met de kloekheid van echt leer op rug en hoeken, met de zwarte en
zware typografie en verciering, met de blinking van echt goud, met de kracht van
stevig bruin papier op onbedreigde velden van de band. Ook de omslag van het boek
is met een dergelijk zwaar papier gemaakt. De materiaalexpressie van de houtsnede
gaat op het omslag zelfs zover, dat de bruine kleur van de verciering hout moet
verbeelden.
Ook Derkinderen laat een stevig matbruin papier gebruiken voor de omslagen van
Gijsbrecht en de Gedenkboeken.25 Hij past een dergelijk stoer materiaal ook toe voor
het bandje van Ein Büchlein von der Singekunst.
Ook Roland Holst spreekt een in materieel opzicht onverhulde taal wanneer hij
de ‘voorlopige’ band van Sonnetten en verzen uitvoert in grauw papier en ‘naturel’
linnen.26 Juist zoals Derkinderen dat doet, combineert hij op die wijze eerlijkheid van
materiaal (en de uitdrukking daarvan) met expressie van het voorlopig karakter van
de door hem gebruikte omslag.
Nieuwenhuis' verciering voor de band van Perk kan men als een voorbeeld zien
van de wijze waarop in de loop van de tijd het hoofdaccent zich gaat verschuiven
van materiaal naar architectuur.27 Voor dit bandje is echt Brabants linnen gekozen
dat zijn structuur door de donkere bestempeling heen eerlijk en glanzend laat blijken.
Maar de blik van de beschouwer wordt mede door de decoratie gevoerd naar de
kleine witte blokjes waar de bindstrookjes door het bedekkende linnen zijn
heengevoerd en die uitgangspunt vormen van de decoratie van de gehele band. Iets
dergelijks vindt men bij de handgebonden boeken van J.B. Smits.28
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Voor Derkinderen zie IV.C.6.
(960107). Zie IV.C.1.d.
(970409)*. Zie IV.C.4.e.
Voor Smits zie IV.C.17.
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De uitdrukking van de juiste bewerking vormt een tweede middel waardoor het
materiaal, nu indirect, tot expressie wordt gebracht. In de Nederlandse moderne
boekband van Negentig zal men de halftoon alleen in zeldzame gevallen tegenkomen.
Toorops band voor Een boek van verbeelding vormt een van die zeer schaarse
voorbeelden; Veth verwerpt de band.29 Ook Israëls band voor Erens' Dansen en
rhytmen vindt geen genade in het oog van Veth: de bronzen stempels, waarmee in
het harde linnen wordt gedrukt, eisen nu eenmaal een strakke en duidelijke lijn. Die
lijn moet aan de beschouwer overbrengen, dat hij door zware stempeling is ontstaan;
halftoon is daarom net zo min toelaatbaar als kriebelige schetslijnen.30 Veth drijft het
tenslotte zelfs zover, dat hij met voldoening spreekt over de bronskleur in de belijning
van de band voor Majesteit door Roland Holst.31
Voor de lithografische vercieringen gaat het bovenstaande natuurlijk niet op, en
het is wel aardig eens te overwegen of de discussie tussen Veth en Derkinderen,
waarover in het eerste deel van deze studie is gesproken (waarbij Veth betoogde, dat
de lijn bepaald wordt door het materiaal, en Derkinderen, dat de lijn door de idee
van de kunstenaar, de geest, in de materie wordt uitgedrukt),32 niet zijn grond heeft
in de bemoeiingen die Veth had met de eerste houtsnijders, die in hun weerbarstig
materiaal werkten, terwijl Derkinderen door zijn werken op de steen van de weerstand
van het materiaal eigenlijk geen last had.
Het is vooral in de houtsnede dat materiaal en bewerking tot uitdrukking worden
gebracht. Ook hier geldt wat is aangeduid aan het begin van dit hoofdstuk: met de
ontwikkeling van architecturaal rationalisme verliest de eis om ook expliciet aan te
geven dat het materiaal op de juiste wijze is bewerkt, aan belang.
Het zuivere materieel rationalisme vindt men nog in het eerste werk van Dijsselhof
(Diploma voor de Boekhandel en Kunst en sa-
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Zie IV.C.2.
Zie II.C.7.b.
Zie IV.C.1.b, noot 156.
Zie II.C.10.
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menleving), Nieuwenhuis (Diploma voor de Boekhandel) en Lion Cachet
(Meerbodekalender en Diploma voor de Boekhandel).33 Zij snijden de voorstelling
vooral met kloeke lijnen in het hout, maar laten in de stukken die zij wegsnijden
kleine ‘eilandjes’, die tot expressie brengen dat hier ‘kloek in het hout is gekorven’.
Men laat de ruwe lijn onverfijnd staan om tot uitdrukking te brengen, dat er op een
eerlijke en niet-verwekelijkte wijze is gewerkt. Dijsselhof maakt school: in 1894 ziet
men De Bazel voor zijn titelhoofd van het Bouwkundig Weekblad volgens de
hierboven gegeven grondslagen werken.34 Maar zowel Dijsselhof als De Bazel
ontwikkelen snel een grotere verfijning in hun werk, waarbij de eerlijke beginselen
blijven gehandhaafd, zonder dat daarbij de behoefte gevoeld wordt tot nadrukkelijke
expressie daarvan.
Uitdrukking van het materiaal waarin wordt gewerkt, vindt men ook in de talloze
vignetten die, met de pen en inkt getekend, als verciering voor bladzijde, band en
omslag dienen. Ook hier vindt men aanvankelijk de neiging tot opzettelijk naïeve
toepassing van materiaal en techniek, die evenwel steeds meer wijkt voor een
toenemende verfijning.35
Wat afzonderlijk staan de vignetten die een leerling van Dijsselhof, R.W.P. de
Vries, heeft ontworpen.36 Deze vignetten zijn oorspronkelijk met de penseel neergezet.
Zij laten de techniek waardoor zij zijn ontstaan overduidelijk blijken.
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Voor Dijsselhof zie IV.C.3. Voor Nieuwenhuis zie IV.C.4. Voor Lion Cachet zie IV.C.5.
Zie ook II.C.8.
Voor De Bazel zie IV.C.11. Het titelhoofd (950103)* is besproken in IV.C.11.a.
De naïviteit in de vormgeving van Negentig kan men in de eerste plaats terugbrengen tot de
behoefte het materiaal in zijn bewerking te doen spreken; in de tweede plaats tot de behoefte
de individualiteit te doen spreken. Welke van de twee factoren de overhand moet hebben, is
duidelijk een punt van discussie tussen bijvoorbeeld Derkinderen en Veth. Het is niet
uitgesloten dat een zekere onervarenheid aanvankelijk tot de ongekunsteldheid van de
vormgeving bijdraagt. Maar dat die factor niet dominant is moge blijken uit het opnemen
van het ‘beginnerswerk’ naast veel beter werk in Kunst en Samenleving. Men zie in verband
met het bovenstaande II.B.3, II.C.7.b, II.C.8-11 etc. De overwinning van het ‘intellectuele’
in het handwerk betekent evenwel niet, dat daarmee het handwerk en de expressie daarvan
zonder meer overboord gezet wordt. Bij verlies aan naïef karakter blijft het ambachtelijke
bestaan.
(960100) en (960700). Voor De Vries zie IV.C.20.
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In de bewerking van het materiaal spreekt tenslotte een element mee dat, zoals eerder
is betoogd, voor de Negentiger van essentieel belang moet worden geacht, namelijk
de uitdrukking van de persoonlijkheid van de kunstenaar. Die expressiebehoefte
heeft de tendentie tot naïef aandoende vercieringen (voortgekomen uit materieel
rationalistische overwegingen) in de aanvang van Negentig zeker versterkt. Het werk
van een Dijsselhof, Nieuwenhuis, Lion Cachet en Derkinderen demonstreert vóór
1895 (om het globaal aan te geven) een ‘naïeve’ gerichtheid, waaruit de eigen emotie
spreekt. In 1894 komt het inzicht op, dat de materie ondergeschikt dient te zijn aan
de geest. Het scheppende intellect dient mede te worden uitgedrukt. Men kan de
nieuwe gerichtheid bijvoorbeeld vinden in de afleveringen van Derkinderens
Gijsbrecht. Hoewel het werk van de Nieuwe Kunst zeker in de eerste plaats
‘handwerk’ wil zijn, treedt in de vormgeving daarvan omstreeks 1895 een versobering
in, een verfijning en verheldering. De vrees voor verwekelijking lijkt verdwenen.
De intelligentie in het werk heeft de expressie van het gevoel door naïeve lijnen
overvleugeld.
De richtlijnen van het materieel rationalisme beperken zich intussen niet tot het
materiaal en de bewerking alleen. Crane-Veth brengt immers naar voren dat ook
dient te worden uitgedrukt: (a) de grondvorm waaruit de decoratie is opgebouwd,
(b) de vorm van het gedecoreerde en (c) de functie van het vercierde.37
Bij Crane bepaalt de basisvorm het patroon voor de decoratie. Bij Veth kan de
basisvorm uitsluitend de grondvorm geven, waaruit de versiering wordt opgebouwd
en is die basisvorm geen grondslag voor een patroon. Een duidelijk voorbeeld van
deze gerichtheid vormt Dijsselhofs band voor Een pic-nic in proza.38 In de decoratie
van die band laat Dijsselhof zien, hoe uit de ambachtelijke vormen (vervlechting van
banden, sier knoppen) de
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Zie II.C.5.
(921125)*. IV.C.3.c.
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grondvormen van de verciering: driehoek, ruit, cirkel als vanzelf voortvloeien en,
omgekeerd, hoe de mathematische vormen weer kunnen worden teruggevoerd naar
hun ambachtelijke, levende oorsprong. Zo extreem als op de band van deze, in 1892
verschenen, uitgave, is de verdere doorwerking van dit aspect van materieel
rationalisme overigens nauwelijks. Een band als die van Van Looy door Nieuwenhuis
kan evenwel ook als een vrij goed voorbeeld gelden.39
Het tweede hierboven genoemde aspect, de indicatie van de vorm van het
gedecoreerde, heeft wél zijn duidelijke stempel op de verciering van het Nederlandse
boek gedrukt, zozeer zelfs dat naast de wijdverbreide ‘symmetrie-in-gelijkvormigheid’
de rechthoekige omkadering van de verciering als een van de opvallendste kenmerken
van het Nieuwe-Kunstboek naar voren komt, ook in de periode ná 1895.40
Redenerend vanuit de opvattingen van het rationalisme, kan men in die omkadering
de uitdrukking zien van het beginsel, dat de ‘eenheid band’ uit drie onderdelen bestaat:
voorplat, rug en achterplat. Derkinderens Alberdingk Thijm,41 Roland Holsts
Majesteit,42 Wenckebachs St. Wimfried,43 Nieuwenhuis' Van Looy,44 en Berlages
Wereldvrede,45 vormen hiervan voorbeelden uit de fase van het materieel rationalisme.
Het derde aspect dat hierboven is aangegeven, vormt de expressie van de functie
van het gedecoreerde.46 Bij de doorwerking van dit beginsel kan men een tweetal
ontwikkelingen vaststellen, die hier gemakshalve als de ‘concrete’ en de ‘abstracte’
weg worden aangeduid.
Dijsselhof volgt de ‘concrete’ weg.47 Hij tekent voor zijn Een
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(941113)*. IV.C.4.c.
Zie ook p. 259-260.
(930512)*. Zie IV.C.6.a.
(931117)*. Zie IV.C.1.b.
(941023). Voor Wenckebach zie IV.C.9.
(941113)*. Zie IV.C.4.c.
(951119)*. Zie IV.C.7.c.
Zie II.C.5.
Voor Dijsselhof zie IV.C.3.
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pic-nic in proza een verciering die ‘illustratief’ onderdelen van een boekband
weergeeft. Zo schetst Dijsselhof brede bindstroken, die hij met sierknoppen vastzet
en die hij op het achterplat van de band als het ware in het bord laat verdwijnen.
Konkreter kan de gedachte ‘dit is een boekband’ al niet worden uitgedrukt. Dijsselhof
zet deze richting voort in de band en in het omslag van Kunst en samenleving. Op
de rug van de band ziet men de verbindende draden duidelijk afgetekend. Op de rug
van het omslag ziet men niet alleen de fijne witte draden van het bindgaren maar
zelfs de katernen die door die draden worden bijeengehouden, afgebeeld. Deze
illustratieve ‘concrete’ school is niet zonder navolging gebleven. De katernen en
dwarsdraden vindt men opnieuw op de rug van het omslag van Nieuwenhuis' Van
Looy. Nieuwenhuis past die katernaanduiding in 1897 nog eens toe op de band van
Perk.48 Ook Theo Molkenboer moet in dit kader worden genoemd. In verschillende
van zijn bandontwerpen vóór 1894 leeft de katernaanduiding voort.49 Buiten
Dijsselhof, Nieuwenhuis en Theo Molkenboer kan onder de kunstenaars van de
‘concrete’ school ook Roland Holst worden genoemd die voor zijn Extase onderdelen
van de band concreet heeft uitgebeeld.50
Derkinderen, die de tweede, meer abstracte richting vertegenwoordigt bij de
expressie van de functie van de band, gaat anders te werk.51 Hij drukt in de band van
Alberdingk Thijm door omkadering allereerst uit dat de band als een geheel uit drie
bijeenhorende onderdelen van rechthoekige vorm bestaat. Dit op elkaar betrokken
zijn van de drie onderdelen drukt hij uit door het zwaartepunt te leggen op en aan
weerszijden van de rug. Op vooren achterplat tekent hij dicht aansluitend aan de
rugversiering een daaraan evenwijdig lopende strook, die duidelijk zwaarder is
gedecoreerd dan de rest van het plat. Verder verbindt hij de drie onderdelen door een
stevige horizontale belijning van smalle ban-
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Voor Nieuwenhuis zie IV.C.4.
Voor Theo Molkenboer zie IV.C.15. Zie ook zijn theoretische uiteenzetting II.D.4.
(941023)*. Zie IV.C.1.
Voor Derkinderen zie IV.C.6.
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den, die weliswaar niet doorloopt, maar dan toch aansluit. Deze banden vormen met
de omkadering en met de belijning voor de ‘rugstroken’ het grondplan voor de
decoratie van rug en platten.
Natuurlijk wekken deze horizontale stroken de herinnering aan bindtouwen.
Derkinderen heeft evenwel door deze stroken gelijktijdig als kader te laten
functioneren (en door zich te hoeden voor een realistische weergave zoals Dijsselhof
dat deed) weten te vermijden dat hij een ‘concrete banduitdrukking’ tot stand bracht.
Maar Derkinderen heeft zich evenmin willen binden aan een strakke kaderstructuur
zonder meer. De beschouwer ziet immers dat de stroken zijn gedicteerd door een
logische onderverdeling van de op de band afgedrukte titel, die zij omgekeerd weer
duidelijk in zijn onderdelen onderscheiden. Dat Derkinderen zeker ook aan
bindtouwen heeft gedacht kan men afleiden uit de samenhang van de versiering, die
de tijdgenoot in verlegenheid bracht omdat niets daarvan aan Alberdingk Thijm
herinnerde.52
Waar Dijsselhof zich dus illustratief heeft geworpen op een ‘concrete’ expressie
van de functie van de band hoedt Derkinderen zich voor een illustratief benaderen.
Hij kan daardoor als consequent uitwerker van symbolische beginselen worden
aangewezen. De grens tussen de ene richting en de andere mag overigens niet scherp
worden getrokken. Hij vervloeit waar Dijsselhof de ‘bindtouwen’ van Kunst en
samenleving laat uitgroeien in kreeften: tekens van bijeenhouden en beschermen.53
Derkinderens gerichtheid om door aansluiting van horizontale belijning op voorplat,
rug en achterplat de eenheid tussen de drie onderdelen van de band te scheppen (die
daarmee niet concreet illustratief als ‘boekband’ is gekenmerkt) vindt in de boekkunst
van Negentig navolging. Uit de periode voor 1895 kan men in dit verband noemen:
de band van Roland Holsts Majesteit,54 Berlages Wereldvrede,55 de band voor Klassieke
schrijvers56 en Van

52

53
54
55
56

Zie IV.C.6.a. De kritiek in het Algemeen Handelsblad van 11 juni 1893 is er aanleiding toe
geweest dat Tadema, directeur van de Erven Bohn, heeft afgezien van een wijde verspreiding
van het proefnummer van de Gijsbrecht, zoals blijkt uit diens brief d.d. 13 juni 1893 aan Leo
Simons (Erven-Bohn-archief).
Zie IV.C.3.e.
(931117)*. Zie IV.C.1.b.
(951119)*. Zie IV.C.7.c.
(931117). Zie IV.C.4.b.
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Looy57 door Nieuwenhuis. Ook na 1895 blijft deze stroming zich voortzetten, soms
in vormen die verraden dat men zich de oorsprong van de vormgeving niet meer
goed realiseert. Ook waar men geen verbindende ‘stroken’ in de bandverciering
aantreft, vindt men dikwijls een relatie tussen gelijkwaardige onderdelen van titel
en/of impressum zoals die zijn afgedrukt op voorplat en rug, eventueel nog achterplat.
Die onderdelen staan dan op dezelfde hoogte afgedrukt.

2. Architecturaal rationalisme en het boek58
De overgang van materieel naar architecturaal rationalisme voltrekt zich geleidelijk.
Het architecturaal rationalisme neemt het materieel rationalisme in hoofdtrekken in
zich op. Daarbij wordt het hoofdaccent verlegd naar een expressie van samenstelling
en werking van het vercierde. De verciering wordt van uitgangspunt langzamerhand
sluitpost en sleutel.
In de boekverciering na 1894 blijft het materieel rationalisme voortgezet. Men
blijft in het architecturaal rationalisme immers de stelling huldigen, dat met eerlijk,
zich niet verbergend materiaal moet worden gewerkt op een wijze, die de
eigenschappen van het materiaal rechtvaardigt. De eis die eigenschappen zo extreem
duidelijk te tonen, wordt intussen niet meer zo expliciet gesteld als voorheen. Men
gaat van die goede grondslagen nu vanzelfsprekend uit als basis voor deugdelijk
werk. Op de voorgrond staat nu dat de verciering constructie en werking dient toe
te lichten. Al geeft Nieuwenhuis in het glanzende Brabantse linnen, dat hij voor de
band van Perk heeft gebruikt,59 overduidelijk te kennen dat hij zich heeft
gedistancieerd van de schijn van het boekbinderslinnen, die mededeling wordt op
het tweede plan ge-
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(941113)*. Zie IV.C.4.c.
In dit overzicht is de doorwerking behandeld van de beginselen, die zijn uiteengezet in
II.D.1-2, II.D.3-4 (Molkenboer), II.F.1 (Kalft), II.F.2 (De Bazel) en II.G.1 (Enschedé).
(970409)*. Zie IV.C.4.e.
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schoven door de veel expressievere boodschap die de constructie van het boek eist.
Door middel van rechthoekige, witte blokjes op de donkere stof is erop geattendeerd,
dat hier bindstrookjes over het plat zijn gehaald, dat van deze punten dus ‘werking’
uitgaat, en dat de beschouwer te maken heeft met een écht gebonden boek. Als
Molkenboer met zijn band voor de Geschiedenis van een stadhuis tevoorschijn komt,
valt de nadruk weliswaar op het zware weefsel van het daarvoor gebruikte linnen,
maar de aandacht wordt toch allereerst getrokken door de constructieverbeeldende
bestempeling van de uitgeversband.60 Waar Loebèr en Smits bij de band voor
Verborgen bronnen goed materiaal hebben gebruikt, vestigen zij tóch de aandacht
niet allereerst daarop, maar op de constructiepunten.61
Ook na 1894 blijft het gebruik van oudhollands papier in zwang voor boeken met
een statig en blijvend karakter.62 Toch ligt er een accentverschil in het uitdagend
gezonde van een boek als Kunst en samenleving63 en de veel bescheidener wijze,
waarop dit papier is behandeld in Nieuwenhuis' Perk.64
Na 1894 blijft ook de rechthoekige omkadering van de veelal symmetrisch
opgebouwde decoratie bestaan. Een onderzoek naar de uitzonderingen op deze regel
biedt het inzicht, dat, vooral bij een decoratie met duidelijk over de platten
doorlopende ‘bindstroken’, een neiging kan bestaan de strakke omkadering van de
platten weg te laten. Voorbeelden vormen de band voor Extase door Roland Holst,65
die voor Orchideeën door Wenckebach (overigens verkeerd begrepen),66 een aantal
banden van De Vries, te beginnen met zijn Almanak voor het Amsterdamsch
Studentencorps en verder Noodlot, Busken Huet en Prinsessen van Oranje.67
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(970601)*. Zie IV.C.15.
(990530)*. Zie IV.C.17.
En bijvoorbeeld niet voor een Almanak. Men zie in verband hiermee De Kroniek 1895, p.
6: F. C[oenen] Jr. en H.v.d.B., ‘Over boeken,’ waarin wordt besproken de Almanach. Cahier
des vers d'Emile Verhoeren ornementé par Théo van Rijsselberghe.
(931128)*. Zie IV.C.3.e.
(970409). Zie IV.C.4.e.
(941023)*. Zie IV.C.1.c.
(950528)*. Zie IV.C.9.
Voor De Vries zie IV.C.20.
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Ook de band voor Kapittelstokjes door Neuhuys dient in dit verband te worden
vermeld.68
Tegen het einde van de negentiende eeuw treft men, met name bij Heukelom, de
neiging om, waar het grondpatroon van de decoratie nu de rechthoek geworden is,
de omsluitende lijn te laten vervallen en de horizontale relatie van platten en rug
door uitsparen van ruimten te suggereren.69 Voorbeelden hiervoor zijn Een pic-nic
in proza en Van Deyssel.
Voorbeelden van bandversieringen die buiten de hier behandelde categorie vallen,
bieden enkele banden van Toorop uit de periode 1894-96, namelijk Zwarte vlinders
en Jonge ranken. Uit een later periode voegt zich hier bij Een droom.70 Wenckebach
heeft het spoor geheel verloren in de volkomen traditionele, asymmetrische,
niet-omkaderde en in perspectief uitgewerkte tekening voor de band van Mijn
commando.71
Ook het tweede aspect van het materieel rationalisme, namelijk de noodzaak tot
expressie van functie, blijft voortbestaan, hoewel in duidelijk geabstraheerde vorm.
Wel moet worden aangegeven dat men met een boekbanddecoratie te maken heeft,
maar toch niet meer dan met het principe daarvan, de architectuur. De punten waar
werking van uitgaat, rug en kneep, krijgen in de decoratie het hoofdaccent, óók
wanneer geen werkelijk construerende elementen worden getoond, zoals dat bij
Nieuwenhuis' Perk het geval is.
Kon de kunstenaar voor 1894 nog volstaan met de ‘mededeling’: ‘Dit is een
boekband,’ de artiest, die zich na 1894 met de band bezighield, moest zijn decoratie
aan de constructie van het boek aanpassen. Hij mocht wel door horizontale stroken
laten blijken, dat hij een band versierde, maar kon daarbij niet illustratief te werk
gaan zoals vroeger bijvoorbeeld Dijsselhof. Dat illu-
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(981111)*. Zie IV.C.22.
Voor Heukelom zie IV.C.25.
Voor Toorop zie IV.C.2.
(011224). Zie IV.C.9.
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stratieve element zou een aspect van leugen in zich dragen. Men vindt het blijkbaar
niet meer juist ‘band’ op band te tekenen en zo constructieve elementen te suggereren,
die er in feite niet zijn. Men ervaart zo iets nu als een leugen. Toch leeft Dijsselhofs
school, als men die al zo kan noemen, voort in de decoratie van het handgebonden
boek. De werkelijkheid suggererende bind-elementen van Dijsselhof zijn hier
vervangen door de werkelijkheid zelf. Zo zijn de decoratieve wit-perkamenten
vierkantjes op de band van Nieuwenhuis' Perk geen leugen.72 Het zijn tekens van een
werkelijk constructief element van waaruit de decoratie zich ontplooit en waarheen
die terugwijst. Ook over de platten van Verborgen bronnen zijn de perkamentstrookjes
een ogenblik getrokken. Ook daar vormen zij een eerlijk uitgangspunt van de
decoratieve belijningen.73 Smits maakt in 1896 banden waarbij hij de bindstroken
door het leer van de platten heenvlecht, waardoor de construerende delen zelf tot
decoratie worden.74
De Negentiger die een normale uitgeversband verciert, kan zich binnen de hier
reeds aangegeven grenzen van het architecturaal rationalisme bewegen. Talrijke
voorbeelden van dit type constructie accentuerende bandverciering zijn te signaleren.
Van Wenckebach zij hier Connie genoemd,75 van Koning De kleine Johannes,76 van
Berlage het Gedenkboek Delagoabaaispoorweg77 en Hooge troeven;78 van Veldheer
Oude Hollandsche dorpen, Busken Huet, Op Goudgrond;79 van Heukelom Van
Deyssel, Perk, Schetsen uit de Middeleeuwen en Bragi;80 van Theo Molkenboer
Geschiedenis van een stadhuis;81 van Lebeau De stille kracht;82 van Lion Cachet
Phaeton en Kunstgeschiedenis;83 van De Roos
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(970409)*. Zie IV.C.4.e.
(990530)*. Zie IV.C.17.
Zie IV.C.17.
(011123). Zie IV.C.9.
(981122)*. Zie IV.C.23.
(950701). Zie IV.C.7.b.
(960529)*. Zie IV.C.7.c.
Voor Veldheer zie IV.C.21.
Voor Heukelom zie IV.C.25.
(970601)*. Zie IV.C.15.
(001120)*. Zie IV.C.26.
Voor Lion Cachet zie IV.C.5.
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Het leven een zegen, Uit den dool;84 van Theo Neuhuys Theorie en praktijk en
Gezondheid in huis.85
Nog andere ontwikkelingen doen zich in de loop van de jaren Negentig voor in de
algemene structuur van de boekverciering. Die wijzigingen zijn al in de periode voor
1894 voorbereid, maar ze vinden hun doorwerking eigenlijk pas duidelijk na dat jaar.
De eerste ontwikkeling, waarover Theo Molkenboer spreekt,86 bestaat hierin dat
het accent van de verciering (juist zoals Derkinderen dat al deed met Alberdingk
Thijm)87 komt te liggen langs de ‘scharnier’ van het boek, langs de strook dus, waar
‘werking’ van uitgaat.
De tweede ontwikkeling vormt de kanteling van de symmetrie-as (al voorbereid
in de verciering van Dijsselhofs omslag voor Kunst en samenleving).88 Deze kanteling
(mits niet in combinatie gebruikt met de veelvuldig toegepaste verticale symmetrie-as)
maakt het mogelijk van het snijpunt van de as met de rugzijde van het plat diagonalen
te trekken naar de tegenoverliggende hoekpunten en de decoratie zich daaruit te laten
ontwikkelen. Berlage maakt als eerste van die mogelijkheid gebruik in Hooge
troeven.89 De Vries past de constructie toe in de band van Dichters van dezen tijd.90
Veldheer gebruikt hem voor Van scheiding en dood.91 Toorop gaat in Louise Geertsma
Verheulen zelfs zover dat hij de hele band als één decoratievlak behandelt. Hij past
het principe toe in Een droom en Carmen pro invictis.92
Het gebruik van horizontale as is in het bijzonder gewaardeerd bij decoraties
waarin de constructie is benadrukt.

84
85
86
87
88
89
90
91
92

Voor De Roos zie IV.C.28.
Voor Neuhuys zie IV.C.22.
Zie p. 104 en ook I.B, noot 43.
(930512)*. Zie IV.C.6.a.
(931128)*. Zie IV.C.3.e.
(960529)*. Zie IV.C.7.c.
(990127)*. Zie IV.C.20.
(010528)*. Zie IV.C.21.
Voor Toorop zie IV.C.2.
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De verciering van het omslag legt de ontwerper blijkbaar niet de zware eisen op die
gesteld zijn aan de decoratie van de boekband. Bij Roland Holsts conflict over het
omslag van Johannes Viator in 1892 treedt dit eigenlijk al aan het licht.93 Jan Veth
toont zich ingenomen met het verbeterde omslag, waarbij de versiering, in een klein
rechthoekig kader gevat, midden op het veld van de voorzijde van het boek is
geplaatst. Het gebruik van een dergelijk centraal geplaatst ‘stempel’ voor de voorzijde
van het boekomslag blijkt vooral ook bij Derkinderen (Gijsbrecht, Gedenkboeken,
Missa) dominant.94 Ook Molkenboer past iets dergelijks toe voor het omslag van de
Geschiedenis van een stadhuis.95
Niettegenstaande de grotere vrijheid die de ontwerper van een omslag zich mag
veroorloven, kan men toch wel vaststellen dat verschillende van de in de voorgaande
bladzijden gesignaleerde vormgevingsprincipes voor de boekband zich blijkbaar ook
in de verciering van het omslag tot op zekere hoogte burgerrecht hebben verworven.
Zo is de rechthoekaanduiding van de ‘platten’ van het omslag toch wel dusdanig
verbreid dat uitzonderingen daarop (bijvoorbeeld Lion Cachets Kinderen96 en Van
Moerkerkens Sint Ian97) bepaald opvallen. De omslagverciering doet zich over het
algemeen voor binnen een rechthoekig kader, dat de kunstenaar overigens ook
illustratief en vrij vermag te vullen zoals bijvoorbeeld Van Hoytema doet met zijn
omslagen van De Tuin en Maandschrift voor vercieringskunst.98
Maar voordat op dit laatste zal worden ingegaan, dient hier aandacht worden
besteed aan een tweetal aspecten dat bij de band-verciering al aan de orde is geweest,
namelijk de doorwerking van het materieel rationalisme en de functieverbeelding in
realistische en in abstracte zin voor 1895.99
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Men zie IV.C.1.a.
Voor Derkinderen zie IV.C.6.
(970601)*. Zie IV.C.15 en in verband met dergelijke ‘stempels’ ook IV.C.37,noot 291.
(980201)*. Zie IV.C.5.e.
(980304)*. Zie IV.C.19.
Voor Van Hoytema zie IV.C.8.
Voor het materieel rationalisme in de boekband zie IV.B.1. Concrete en abstracte
functieverbeelding zijn besproken op p. 255-258.
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Ook nu vormt Kunst en samenleving een vroeg voorbeeld waarvan kan worden
uitgegaan.100 Het omslag van dit boek benadrukt het materieel rationalisme niet alleen
in de keuze van het degelijke papier, maar ook in de kleur waarin de houtsnede is
afgedrukt en in de bewerking van de houtsnede zelf. Werkelijkheid weergevend is
de witte belijning van de rug waarmee binddraden en katernen zijn weergegeven.
Hier zij opgemerkt dat in dit vroege voorbeeld de behoefte tot expressie van het
‘een-ingenaaid-boek-zijn’ de expressie van de rechthoek van het omslag verdrongen
heeft. Eenzelfde opvatting vindt men in het volgende jaar in het omslag van Van
Looy door Nieuwenhuis: weer binddraden en katernen en weer het ontbreken van de
rechte omsluiting.101
De realiteit verbeeldende decoratie op omslagen kent evenwel zijn grenzen.
Molkenboer kan in 1895 niet ongestraft een omslag maken waarop het binden, het
blijvend gebonden zijn, nadrukkelijk is verbeeld.102
In hoeverre werkt nu ook de ‘abstracte’ structuurverbeelding in de verciering van
omslagen? De weinige omslagen die in de periode van voor 1895 zijn gemaakt (en
waarvan de voorstelling zich niet beperkt tot het voorplat van het boek) bieden een
onzeker beeld. Roland Holsts tweede omslag voor Extase laat de titelaanduiding als
een brede band doorlopen van voorplat over de rug naar het achterplat (als een
langwerpig etiket).103 Lion Cachet laat het omslagverciersel van het tijdschrift De
Kunstwereld vanaf een zeer smal maar toch duidelijk aangegeven ‘ruggetje’ even
over het ‘achterplat’ uitlopen in groteske figuren.104 Het is niet uitge-
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(931128)*. Dit keer dus ingenaaid! Zie IV.C.3.e.
(941113). Zie IV.C.4.c. In dit verband ook te noemen de meer abstracte decoratie van het
omslag van Klassieke schrijvers (930829). Zie hiervoor IV.C.4.b.
De bestraffing komt van Jan Kalff in diens artikel ‘Vliegende banden’, in De Kroniek van 8
maart 1896. Hier zij nog opgemerkt, dat die aantekening van Kalff dus is van ná de in deze
paragraaf behandelde periode.
(941023). Zie IV.C.1.c. Ik bedoel hier niet de omslag met de passiebloem die in rechthoekig
kader op het voorplat is afgedrukt.
(940109)*. Zie IV.C.5.a.
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sloten dat beiden daarmee ‘verbinding’ hebben willen weergeven. Na 1895 wordt
de verciering in dit opzicht meer leerstellig.
Het is eigenlijk wel vanzelfsprekend, dat de vouw of de rug een belangrijke element
vormt voor de wijze, waarop de decoratie op de omslagen is aangebracht. Die vouw
scheidt het onmiddellijk voor het zicht toegankelijke van datgene wat zich aan het
gezicht onttrekt en daarom minder sprekend behoeft te worden gevuld.
Wanneer men de illustraties voor muziekomslagen van Antoon Molkenboer in
handen neemt is het duidelijk dat hij hieruit zijn consequenties getrokken heeft:105
op één uitzondering106 na (en daar nog alleen met een kleine middenverciering
gedecoreerd) laat hij het ‘achterplat’ van zijn omslagen blanco. Wel houdt hij zich
aan een rechthoekig opgezette ‘voorplat’-decoratie. Ook Mincelijn vormt daarop
geen uitzondering. Dit uitsluitend vullen van het ‘voorplat’ vindt men ook terug bij
Neuhuys' eersteling.107 De decoraties zijn ook hier symmetrisch opgebouwd.
De verbeelding van verbinding daarentegen gaat wél op de achterzijde door. Die
decoratievorm kent een scala van mogelijkheden, die gaat vanaf het omslagje van
A. Molkenboer voor Sprook van den zanger,108 over Theo Molkenboers decoratie
voor Das Paradies,109 (waarin behalve duidelijk verband leggende stroken ook een
duidelijke ‘accentstrook’ langs de vouw is gelegd) over Berlages eigenlijk aan
Metamorfoze110 verwante omslag voor Rouwviolen (waarin door plaatsing van het
hoofdaccent van de illustratie in de brede marge langs de vouw opnieuw de nadruk
valt op de rugvouw),111 over Lion Cachets rationalistisch opgezette omslag voor het
Maandschrift voor vercieringskunst (waarin de doorlopende voorstelling bepaald is
door de dubbele symmetrie (horizontaal en verticaal),112 naar Van Hoytema's schijnbaar
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Voor Molkenboer zie IV.C.14.
Namelijk in De roos (960425)*.
Gavotte (980528)*. Zie IV.C.22.
(960220). Zie IV.C.14.
(950302)*. Zie IV.C.15.
(971119)*. Zie IV.C.2.
(951207)*. Zie IV.C.7.C.
(960719)*. Zie IV.C.5.d.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

266
vrije (maar door overeenkomst in structuur ten opzichte van de rugvouw toch
gebonden) vormgeving voor het Maandschrift voor vercieringskunst, en tenslotte
uitloopt in de vrije omslagen als De Tuin en wat catalogusomslagjes die Van Hoytema
ontwierp.113

3. Doorwerking van de rationalistische beginselen in de lay-out van de
typografie
In het deel dat aan de verciering van de boekband op rationalistische grondslag is
gewijd, is gesproken over de band van Alberdingk Thijm door Derkinderen.114 Daarbij
is naar voren gekomen hoe de op die band afgedrukte titel met een aantal stroken is
onderverdeeld en door omkadering toch als geheel is gemarkeerd.
Dit streven vindt men terug in de verciering van een aantal titelbladen, o.a. die
van de Gijsbrecht115 en het Gedenkboek Keuzetentoonstelling.116 In de Gijsbrecht kan
men zien hoe de titel is onderverdeeld in vakken bestemd voor de naam van de auteur,
voor de eigenlijke titel, voor de ondertitel, de zinspreuk, voor de naam van de
boekvercierder, voor de naam van de uitgever etc. Die onderdelen zijn door de
omkadering enerzijds zorgvuldig onderscheiden en worden anderzijds met een
algemene, omkadering weer bijeengebracht en hecht verbonden. Crane-Veth
formuleert het hier in de praktijk toegepaste beginsel in die zin dat in het geheel de
samenstellende onderdelen moeten worden erkend.117
Deze gerichtheid heeft ook een vergaande invloed op de typografische vormgeving
van Negentig. De schaarse gevallen waarin de kunstenaars in de periode voor 1895
zich met typografie hebben beziggehouden, demonstreren dat zij erop gericht waren
de tekst te presenteren als een geheel dat uit (duidelijk gemarkeerde) onderdelen is
opgebouwd.118 De belangrijkste onderdelen worden
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114
115
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Zie IV.C.8.
Zie p. 256-257.
(940309)*. Zie IV.C.6.b.
(950113)*. Zie IV.C.6.d.
Zie II.C.5.
Kunst en samenleving biedt geen eigen typografie, maar ‘vertaalt’ The claims of decorative
art (IV.C.3.e). In dit kader kan worden gedacht aan Der- kinderens Gijsbrecht (IV.C.6.b) en
Berlage's Gedenkboek Delagoabaaispoorweg (IV.C.7.b).
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door hen met zware en nadrukkelijke hoofden onderscheiden van de onderdelen die
daarbinnen met een lichter tooi zijn toegerust en begrensd. Initialen markeren door
rijkheid van versiering en afmeting zowel een nieuw onderdeel in de tekst, als de
waarde die dat onderdeel in het geheel heeft. De onderdelen worden ook decoratief
afgesloten. Als zich aan het einde van een passage een regelvulling voordoet (die
men in de periode na 1895 moet lezen als een uiting van het streven de rechthoek
van de bladzijde te markeren) heeft die aanvulling voor 1895 behalve een taak als
verrijking van het aanzien van de bladzijde, toch in hoofdzaak een tekststructurerende
functie.
Van een duidelijke verruiming van inzichten getuigt pas Derkinderens Ein Büchlein
von der Singekunst,119 dat korte tijd later wordt gevolgd door Roland Holsts Sonnetten
en verzen.120 Uit de belijning die in deze uitgaven de zetspiegel markeert, blijkt, dat
de rechthoek van het zetsel, het resultaat van bouwend samenvoegen van kleine
rechthoekige bouwstenen, als wezenlijk bestanddeel van de boekverzorging is erkend.
Met behoud van de tekststructurerende beginselen die aanvankelijk alléén het
wezenlijke van de typografie der Negentigers hebben uitgemaakt, begint sinds 1895
ook de bouw van de typografie zijn invloed op de presentatie uit te oefenen. Met
lijnen markeert Derkinderen de zetspiegel;121 daarbinnen geeft hij de plaats aan voor
pagina-aanduiding en sprekende hoofdregel. Door daarvoor een ruimte af te bakenen,
brengt hij dus zowel het bouwende principe als de tekstonderscheiding naar voren.
Binnen de zo geanaliseerde en samengevoegde algemene eenheid, stapelt Derkinderen
zijn (in onderdelen verdeelde en naar waarde gemarkeerde) tekst. Hij

119
120
121

(951102)*. Zie IV.C.6.c.
(960107)*. Zie IV.C.1.d.
De herkomst van dit beginsel is nog niet bekend. Ik neem aan dat Derkinderen zijn inspiratie
vond in de rode afschrijving van voornamelijk Italiaanse en Franse incunabelen en
vroeg-zestiende-eeuwse uitgaven. Het beginsel van afschrijving kan men ook zien toegepast
in het Gedenkboek der Hollandsche schilderkunst (zie IV.C.6.f).
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vult blanco ruimten met kleinere of grotere typografische tekens, waarmee de
rechthoek van de (daar ontbrekende) zetspiegel wordt aangeduid. Het gevolg van dit
initiatief is een heirleger van zetspiegel indicerende lijnen, sterren en kruisen,
waardoor men de typografie van na 1895 gemakkelijk kan herkennen. Het voorbeeld
van Derkinderen vindt behalve bij Roland Holst ook navolging in het werk van Theo
Molkenboer en in het werk van De Bazel en Lauweriks.122 De Roos brengt het tot
een perfectie in zijn Kunst en maatschappij.123 In dit verband moet ook nog verwezen
naar de prentenboeken van Van Hoytema en naar het laatste door Berlage in de hier
besproken periode vercierde boek.124
De erkenning van de rechthoek van de bladzijde heeft tot gevolg dat ook de
verciering zich daarnaar begint te richten. Daarmee wordt een probleem actueel dat
Jan Veth al in 1892 bezighield, namelijk het vraagstuk van de verhouding tussen
typografie en decoratie. In 1892 is er eigenlijk nauwelijks een probleem in theoretische
zin. De decoratie geldt op dat moment als het belangrijkst. Veth gaat duidelijk uit
van de decoratie, wanneer hij een oplossing aan de hand doet, waarbij ook de tekst
van een vercierd boek in hout gesneden wordt, opdat die (gelijktijdig met de eveneens
in hout gesneden decoratie) op de Japanse wijze kan worden afgedrukt.125
Met de verschijnen van Ein Büchlein von der Singekunst en Sonnetten en verzen
begint zich intussen een keer in de verhoudingen te manifesteren, waarbij het
voortvloeien van de decoratie uit de bouwende elementen in principe mogelijk wordt
gemaakt. Van een duidelijke ommezwaai naar deze zijde, waarbij de decoratie
ondergeschikt wordt aan de typografie, is intussen nog geen sprake,126 of het moest
zijn in de decoratie van Hart Nibbrig voor Het
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Geschiedenis van een stadhuis. Zie IV.C.15. Uit de correspondentie daar vermeld blijkt
Derkinderens invloed. Bouw- en sierkunst (980218)*. Zie IV.C.11.
(031116)*. Zie IV.C.28.
Twee hanen (971204). Zie IV.C.8. Geschiedenis Britsche Vakvereenigingswezen (000710).
Zie IV.C.7.c.
Zie II.C.8, noot 119.
Zo geeft Veth in zijn artikel ‘Boekvercieringen van Derkinderen’ in De Kroniek van 25
oktober 1896 (p. 343) te kennen dat het machinale hinderlijk is bij de ‘fiere opschriften van
Derkinderen’.
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leemen wagentje127 of Konings De kleine Johannes,128 waarbij in de decoraties (door
een dunne belijning en/of het gebruik van grijze inkt) is gestreefd naar een evenwicht
tussen verciering en typografie.129
Ook de wensen van Jan Kalff voor een ‘gotiserende’ romein stellen het decoratieve
element in de bladzijverzorging nog duidelijk voorop.130 Nog steeds zoekt men
aansluiting bij de verciering, getuige ook de experimenten van Thorn Prikker
(Oud-Frans gedicht),131 Van Moerkerken (Sint Ian),132 Brouwer (Huldigingslied)133
en Loebèr-Smits (Aankondiging).134 In 1897-98 komen zij naar voren met klein werk
waarin zowel tekst als verciering in houtsnede zijn uitgevoerd. Ook de
steendrukexperimenten met ingetekende tekst door Lion Cachet (Onder Neerlands
vlag; Maris), omstreeks 1900 wijzen in die richting.135
Aan de andere kant geven de uit typografische elementen opge-
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(971224)*. Zie III.B.11.
(981122). Zie IV.C.23.
Jan Kalff is degene die in De Kroniek van 19 april 1896 (p. 124) een uitspraak doet die getuigt
van een fundamenteel nieuwe instelling: ‘Het schijnt mij nog altijd vast te staan, dat wie een
versiering wil ontwerpen voor een bedrukte pagina, rekening heeft te houden met het karakter
van de drukletter, dat hij daardoor gedwongen wordt lijnen meer dan tinten als expressiemiddel
te gebruiken en vooral heeft te vermijden, dat te groote zwarte vlakken hard bij den van
nature wat spichtigen letterdruk afsteken.’ Zowel Kalff als vooral ook Nibbrig kunnen hun
inzicht evenwel ook te danken hebben aan het werk dat de laatste, samen met Derkinderen
heeft verricht bij de samenstelling van tekst-illustraties van het Gedenkboek
Keuze-tentoonstelling. (Zie II.B.11).
Die ‘gotiserende’ romein komt ter sprake in de befaamde lezing (II.F.1.a) door Kalff op 28
september 1898 uitgesproken. Bij gebrek aan een goede letter zoekt men naar vervanging,
zoals o.a. blijkt uit het type dat Roland Holst voor zijn Sonnetten en verzen uitzoekt. Welke
moeilijkheden zich bij het vinden van de geschikte letter voordoen blijkt o.a. uit de produktie
van De Nieuwe Tuin (991118). (IV.C.4.g).
(951025). Zie IV.C.10.
(980304)*. Zie IV.C.19.
(971231)*. Zie IV.C.18.
(981204)*. Zie IV.C.17.
(991121) en (000608). Zie IV.C.5.f. Zie ook IV.C.5.d.
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bouwde vercieringen in Ein Büchlein von der Singekunst136 en Sonnetten en verzen137
toch ook wel een gerichtheid op de typografie te kennen. Er is in ieder geval duidelijk
een overgang waar te nemen, waarin men nieuwe wegen zoekt.
In de periode na 1895 richt alles zich steeds meer op de bouwstenen waarmee het
boek wordt gevormd, die decoratieve letter, waardoor een eenheid zal moeten ontstaan
waaruit de decoratie logisch kan voortvloeien. Dijsselhof en Lion Cachet zijn actief
in 1896.138 Smits snijdt een eigen type.139 Derkinderen loopt met plannen rond om
een letter te maken, waarbij zijn verciering zich beter kan aansluiten;140 Dijsselhof
maakt (1896-98) zijn nieuwe letters.141 Dit alles komt evenwel niet tot iets concreets,
en het moet daarom als een zeer welkome ontwikkeling zijn gezien, dat de nieuwe
letter van Grasset zijn intrede komt doen.142 Deze nieuwe letter beantwoordt immers
in hoge mate aan de door de vernieuwers gezochte zware romein met een decoratief
voorkomen, mooi zwart afdrukkend.
De Grassetletter vindt in de Nieuwe Kunst voor het eerst een principiële toepassing
in Kunst en maatschappij dat door De Roos in 1903 met zoveel zorg is
getypografeerd.143 Dit boek verenigt
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143

(951102)*. Zie IV.C.6.c.
(960107)*. Zie IV.C.1.d. In dit verband dient ook de typografie van de Geschiedenis van
een stadhuis te worden vermeld; zie (970601)* in IV.C.15.
Zie voor Dijsselhof IV.C.3.f. Op 31 juli 1896 schrijft, blijkens een in het Van-Eedenmuseum
bewaarde brief, de uitgever S.L. van Looy aan Van Eeden: ‘Van Cachet hoorde ik nog niets
nader. Ik geloof dat hij alleen lust er in zou hebben, indien hij een nieuw alphabet ten dienste
van het tijdschrift kon snijden. Geen kleinigheid.’
Vergelijk de brief van 9 maart 1898 van J.A. Loebèr Jr. aan Jan Kalff, bewaard in het
Kalf-archief, Universiteitsbibliotheek, Leiden. IV.C.17, noot 270.
Derkinderen aan J.K. Tadema tussen 26 november en 10 december 1897: ‘Moesten we nog
eens zoo'n werk beginnen ik zou zeker aanvangen met een geheel nieuw stel letters (ik bedoel
gewoone drukletters) te teekenen.’ Voor 15 januari 1898 schrijft hij: ‘Ook verzoek ik je zeer
geheim te houden mijn plannen omtrent het teekenen van een nieuwe letter.’ Op 15 januari
schrijft Tadema terug: ‘Omtrent de “letter-plannen” zwijg ik als een mof.’ Deze brieven
bevinden zich in het archief van de uitgever.
(980715). Zie IV.C.3.f.
Zie II.G.1. Van belang is in dit verband ook J.W. Enschedé, De Grassetletter. Amsterdam
1904. (Tweede deeltje van de Mededeelingen over boekkunst uitgegeven door Ipenbuur &
Van Seldam).
(031116)*. Zie IV.C.28.
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het bekende beginsel dat daarin een tekst gegeven is (die in eenheden te onderscheiden
is), met het even bekende besef, dat die tekst in rechthoekige structuren is opgebouwd.
Deze al bekende aspecten verrijkt het werk van De Roos evenwel met het nieuwe
bewustzijn, dat niet de bladzijde, maar de opening de eenheid van typografie is én
met de grondgedachte, dat de bladzijde een vlak is, dat decoratief is gevuld met de
vorm van letters en woorden.
De typografie van de Nieuwe Kunst heeft hier een afronding gevonden. Veth
bemoeide zich in 1892 nog eigenlijk niet met de typografie. Hij selecteerde een letter
bij zijn verciering, en liet het verder aan de uitgever over.144 Derkinderen, de voor de
ontwikkeling van de Nieuwe-Kunsttypografie ongetwijfeld belangrijke figuur, was
bij de uitvoering van het typografisch werk alleen indirect betrokken.145 Ook het
zorgvuldige typografische werk van A. Molkenboer voor Mincelijn146 en De Bazel
voor Bouw- en Sierkunst147 blijft in de schaduw van de perfectie die uit het werk van
De Roos blijkt.
Het besef dat een boek primair een gebruiksvoorwerp is (men zie hiervoor de
uiteenzetting van Enschedé die elders in deze studie voorkomt) schept, samen met
het bewustzijn dat de typografie het uitgangspunt van boekverzorging dient te zijn,
de basis voor de evolutie naar het moderne boek in de hedendaagse zin.148 De gedachte
dat een letter op zichzelf leesbaar zou moeten zijn, dat een opschrift duidelijk moet
wezen, is (dit zij hier nog even aangeduid) op zichzelf niet nieuw voor de Nieuwe
Kunst. Zo
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Dit gegeven is ontleend aan een brief die K. Groesbeek, directeur van Scheltema & Holkema's
Boekhandel, op 17 september 1920 heeft geschreven aan de tentoonstellingscommissie van
de Vereeniging Joan Blaeu: ‘Door Jan Veth werd de letter uit den catalogus van Enschedé
uitgezocht.’ Deze brief berust in het Haagse Gemeentearchief.
Dit gegeven is te ontlenen aan de correspondentie door de kunstenaar met de uitgever gevoerd.
(971226)*. Zie IV.C.14.
(980218)*. Zie IV.C.11.c.
Zie II.G.1.
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verwerpt Lion Cachet het eerste plan voor zijn omslag van De Kunstwereld.149 Zo
geeft Roland Holst, waarlijk zelf geen meester in die kunst, blijk van afkeer van Van
de Veldes ‘Turkse postzegels’.150 Theo Molkenboers bespreking van de eerste
aflevering van de Gijsbrecht:
‘De plaats voor de letters moet zijn aangewezen, en daar zal geen versiering mogen
staan, en daar waar deze is zal de letter geen plaats hebben. Maar de letter is en blijft
hoofdzaak, als 't voornaamste deel van het werk’, geeft licht aanleiding tot de
veronderstelling dat hier tenminste een nieuwe benadering van de letter een feit is.
Maar ook deze uitspraak is te begrijpen in een rationalistisch kader, waarbij weliswaar
gedacht is aan de leesbaarheid van de letter, maar toch allereerst aan de architectuur
van de bladzijde: ‘Zoo zal dan de titel moeten staan met groote, duidelijk leesbare
letters op het eerste blad, en daarom zullen getrokken moeten zijn lijnen en strepen
als staketsels, die de plaats van de letters omtrekken en aanwijzen waar het ornament
ter versiering zal komen; alles zal geregeld zijn en ordelijk.’151
De gedachte dat een letter leesbaar moet zijn, leeft al vroeg bij de Negentigers.
De gedachte dat de letter het uitgangspunt moet zijn van de boekverzorging, dat de
tekst er primair is om te lezen, dat de letter zelf een decoratief moment is, die opvatting
vindt men voor het eerst duidelijk in De Roos' Kunst en maatschappij.

C. Afzonderlijke kunstenaars
1. R.N. Roland Holst (1869-1938)‡
149
150
151
‡

Zie IV.C.5.a.
Men zie voor deze uitspraak De Kroniek 1895, p. 18.
In De Tijd van 25 maart 1894.
Over deze kunstenaar schrijft Bettina Polak in Het Fin-de-siècle in de Nederlandse
schilderkunst, 's-Gravenhage 1955, p. 230-271 en p. 408-411. Het Roland Holst-archief in
het Rijksprentenkabinet is krachtens een wilsbeschikking van de kunstenaar niet toegankelijk.
Dit heeft het mij bijvoorbeeld niet mogelijk gemaakt, de voorstudies te zien, die Polak onder
nr. 209 vermeldt. Van Roland Holst is mij materiaal voor de volgende boekvercieringen in
origineel bekend: Johannes Viator (921104)*: een voorstudie voor de band in het Van
Eeden-museum te Amsterdam. Majesteit (931117)*: Band- en omslagtekening in het
Veen-archief in het Rijksprentenkabinet. Extase (941023)*: tekening voor de band en
proefdrukken van het eerste omslag in het Rijksprentenkabinet (Veenarchief). Sonnetten en
verzen (960107)*: een titelpagina en niet-gebruikt materiaal in het Museum Enschedé te
Haarlem (modellenboek clichés). Over Johannes Viator (921104)* bestaat correspondentie.
Zie hiervoor het Van Eeden-museum en het Versluys-archief (bij de uitgever bewaard). In
het Versluys-archief vindt men de brieven van 5 juli, [19 juli], 24 september, 17 oktober
1892, van Van Eeden aan Versluys. Zie daar ook de brieven van 8 september, 5 november
en 26 november 1892 van Roland Holst aan Versluys. Zie aldaar tenslotte de brief van 24
september 1892 van de firma Brandt & Zoon aan Versluys. Zie in het Van Deyssel-archief
de brief van Van Eeden aan Van Deyssel d.d. 3 oktober 1892. In het Van Eeden-museum
kan men verder raadplegen de brieven van Versluys aan Van Eeden d.d. 16 oktober 1892,
21 oktober 1892, 2 november 1892. Ook over Majesteit (931117)* is vrij wat correspondentie
bewaard gebleven. Men zie in het Van Eeden-museum de brief van ?5 augustus 1893, waaruit
blijkt, dat Holst voor de band en voor het omslag samen f80. - krijgt (Holst aan Van Eeden).
Zie daar verder de brief van ?2 september 1893. Zie in het Verwey-archief de brief van 19
en 20 augustus 1893 van Roland Holst aan de Verweys. In het Letterkundig Museum wordt
een brief d.d. 11 (of 16) november 1893 bewaard, waarin Couperus zijn visie op de band
geeft. Zie over Kosmos (931103) de brief van Verwey aan Henriëtte van de Schalk van 23
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a. Roland Holst raakt aan het einde van 1892 in de invloedssfeer van Crane-Veth.
De omslag van Johannes Viator (921104) wordt door Veth afgekeurd, omdat daaraan
een omkadering ontbreekt, zodat de bloem los in de ruimte zweeft. Roland Holst,
om andere

augustus 1893, die van Roland Holst aan Kitty Verwey-Van Vloten d.d. 21 september 1893
en de brief van 3 november 1893 van Roland Holst aan Veth in het Delprat-Veth-archief.
De eerstgenoemde brieven bevinden zich in het Verwey-archief. Zie over Extase (941023)*
de brief d.d. 16 november 1894 van Roland Holst aan Veth (Delprat-Veth-archief). Over de
produktie van Sonnetten en verzen (960107)* is een aantal brieven te vinden in het kopieboek
van de drukker in het Museum Enschedé te Haarlem. In deze studie is geen bespreking
opgenomen van de pogingen door Roland Holst ondernomen, om de band voor Gorters Mei
(tweede druk) te mogen maken (930830). Ook wordt hier niet gesproken over de poging van
Holst om de tweede uitgave van Johannes Viator van een bandverciering te mogen voorzien
(931009). Ook de band voor John Ball (970407) is bij plannen gebleven. De toeschrijving
van de band van Barthold Meryan (971109) berust wel op een vergissing. De tekeningen
voor deze band zijn te vinden in het Van Kampen-archief in het Rijksprentenkabinet. Voor
Roland Holst zie men verder III.B.2, II.A.8 en II.C.2.
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redenen al niet gelukkig met zijn omslag, haast zich de fout te doen herstellen.152 In
het definitieve omslag staat de versiering

152

Hierover bericht Veth in De Amsterdammer, 13 november en 11 december 1892. Ook is een
brief over deze kwestie overgeleverd van Roland Holst aan Veth, gedateerd 8 november
1892 en berustend in het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie te 's-Gravenhage.
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klein, als een stempel, midden op het blad van het omslag, rechthoekig omkaderd,
tot tevredenheid van Veth: vorm van het gedecoreerde en wijze van totstandkoming
daarvan zijn nu immers uitgedrukt.153
De versiering voor de Catalogus Van Gogh (921217)* toont zich duidelijk
rechthoekig. Holsts afhankelijkheid van Veth blijkt weer als hij het nodig acht zich
te verontschuldigen bij Veth over een wel zeer uitbundige loftuiting die Van de Velde
hem voor die verciering heeft toegezwaaid.154
b. In 1893 komt Majesteit (931117)* uit, en in de versiering daarvan toont zich het
rationalisme bij Holst duidelijk groeiende. Hier vindt men een symmetrisch
opgebouwde banddecoratie, waarin de samenstellende onderdelen nadrukkelijk
omkaderd gevoegd zijn tot een groter opnieuw omkaderd geheel. Stevige lijnen
omsluiten in hokken de naam van de uitgever en de titel van het boek. Op de rug is
in horizontale lijnen gezocht naar een aansluiting op de belijning van de omkadering
van het voorplat. Het rechthoekige van het te decoreren vlak is nadrukkelijk
aangeduid: de eenheden daarbinnen ondersteunen de hoofdvorm. Correspondentie
van titel en belijning van voorplat en rug benadrukken de verbinding daartussen en
het doel van de verciering. De indeling van de decoratie herinnert aan die van
Derkinderen voor de band van Alberdingk Thijm.155
De tekening van Majesteit wordt door Veth natuurlijk goedgekeurd. De criticus
tekent aan, dat de decoratie in bronskleur op

153
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Veth in De Amsterdammer van 11 december 1892. Het enigbekende exemplaar met deze
omslag berust in het Delprat-Veth-archief.
Zie de bespreking van Van de Velde in l'Art Moderne van 8 januari 1893, en de brief van
Roland Holst aan Veth, gedateerd 12 januari 1893 en berustend in het Delprat-Veth-archief.
(930512)*.
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het grijs van de band is afgedrukt.156 Waarschijnlijk is op het punt van kleur de wens
bij Veth vader van de gedachte geweest. Mogelijk ziet hij in die kleur het materiaal
van het bronzen bandstempel mee uitgedrukt. Dat moet hem, de materiële rationalist,
wel bijzonder aanspreken. Of hij gelijk had, is niet meer na te gaan; waarschijnlijk
niet. Roland Holst zelf heeft het betrekkelijk kort voor de verschijning van het boek
nog over een bruine inkt voor het stempel.157
Aan Veth is een moeilijkheid ontgaan, waarmee uitgever en versierder blijkbaar
hebben geworsteld. De formaten van het boek zijn blijkbaar wat groter uitgevallen
dan oorspronkelijk was voorzien. Een noodoplossing is gevonden door om de
buitenste, getekende, dubbele lijn van het kader nog een tweede dubbele lijn, nu in
typografisch materiaal, te leggen op het voorplat; door ook op de rug, boven en
onderaan de afsluitende getekende belijning, iets dergelijks te doen en door het
getekende schema op de achterzijde van het boek geheel te laten vervallen en het te
vervangen door een schema in grafisch materiaal.158
c. Zorg om het oordeel van Veth komt ook aan het eind van 1893 naar voren, wanneer
Roland Holst nadrukkelijk de verantwoording afwijst voor een verkleining van zijn
tekening bestemd ter versiering van het gedicht Kosmos (931103) in Van Nu en
Straks.159 In die verciering wijkt Holst overigens af van de strak gesloten omkadering,
die bijvoorbeeld blijkt uit bladversieringen van Derkinderen omstreeks dezelfde tijd.
Extase (941023)*, ontstaan na terugkeer van Holst uit Engeland, biedt geen
uitgesproken nieuw aspect.160 De decoratie in
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In: De Amsterdammer, 1 oktober 1893.
Roland Holst schrijft dit aan Van Eeden omstreeks 21 september 1893. De brief berust in
het Van Eeden-museum.
Zie de bandtekening in het Veen-archief in het Rijksprentenkabinet.
Zie de brief van 3 november 1893 van Roland Holst aan Veth in het Delprat-Veth-archief.
Zie voor de Engelse reis III.B.2.d en II.C.2. Voor de verandering die zich onder de oppervlakte
van deze traditionele produktie aan het voltrekken is en die tenslotte in Sonnetten en verzen
vorm zal vinden, zie de ongedateerde brief van ‘Maandagavond 12 uur’ in het Rijksbureau
voor Kunsthistorische Documentatie: ‘Van den uitgever heb ik gedaan gekregen dat ik 't
volgend boek heelemaal in orde zal mogen maken, de stempel voor den band zelf ik koper
graveeren, 't schutblad lithographeeren, en de omslag voor de ingenaaide exemplaren ook
lithografeeren, enfin alles zoo als ik zal willen, - maar om dit te verkrijgen, moest ik nu nog
eens aan de photo zincografie gelooven, want de boekhandel kon niet wachten op mijn nog
langzaam opschietend houtsnijden.’
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bandvorm is mogelijk geïnspireerd door Dijsselhofs Kunst en samenleving. De
verciering van het eerste omslag is helemaal symmetrisch en rechtomkaderd. De
samenstellende onderdelen van titel en verciering zijn in afzonderlijke hokken
ondergebracht die samen weer een geheel maken: Derkinderen werkt blijkbaar door.
Het tweede omslag drukt met een over de rug naar het achterplat doorlopend ‘etiket’
verbinding uit.
d. Met Sonnetten en verzen (960107)* is Derkinderens invloed evident toegenomen.
Nu geldt het niet langer uiterlijke versiering, maar vooral typografie:
‘Het tweede werk, dat den jongen kunstenaar vooral in 1895 sterk in beslag nam,
was de verzorging en verluchting van mijn “Sonnetten en Verzen in Terzinen”, dat
in Januari '96, kort na ons huwelijk, verscheen. Ons land was in de stijlvolle
verzorging van het boek toen zeer ten achter bij Engeland, vanwaar de nieuwe
impulsie ook op dit punt uitging. De meeste boeken waren naar het uiterlijk monsters
van wansmaak, en gemeenlijk hoe duurder des te leelijker. De goed verzorgde uitgave
der vertaling van Walter Cranes lezingen, met de sierlijke vignetten van Deysselhoff,
maakte sensatie.
Oneindig grootscher van opzet, en in veel strenger stijl gehouden, was de
verluchting van Vondels Gijsbrecht door Antoon der Kinderen, dat nauw aansloot
aan de schoonste voor-renaissancistische tradities. Van zelf kwam bij het zien van
deze prachtige uitgave het woord “monumentaal” op de lippen.
Voor mijn man was het vanzelfsprekend, dat hij bij den opzet tot de verzorging
van mijn bundel der Kinderen ging raadplegen en ook, toen hij aan het werk was
gegaan, den ouderen en rijperen
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vriend af en toe een proeve van zijn ontwerpen voorlegde. Het allermoeilijkste was
het begin - de goede verdeeling. En hierbij hielp der Kinderen hem op weg, op zijn
eigen beminnelijke wijze: een zeldzame verbinding van strenge beginselvastheid en
gulle vroolijkheid. Van elken tocht naar Laren kwam de jongere versterkt en verrijkt
terug.
De eerste moeilijkheid, die zich voordeed, was die van de titels, zoowel van de
enkele verzen als van de afdeelingen, waarin de bundel was gesplitst. Die titels waren
veel te kort, luidde der Kinderens verdict, om voor den kunstenaar, die het geheel
verzorgde, bruikbaar te zijn. Zij moesten worden vervangen door uitgebreide
opschriften. Dan pas kon elke bladzijde en elk onderdeel tot een zorgvuldig overwogen
harmonisch geheel worden gemaakt.
Ik moet bekennen, dat de schrik mij om het hart sloeg, toen mij werd gevraagd,
titels van “passende” lengte te bedenken. Immers, of wij jonge dichters ook vlijtig
Dante lazen en Morris bewonderden, wij dachten en voelden nog door en door
individualistisch. Het begrip: iets opofferen of iets doen ter wille van de samenwerking
der verschillende kunsten was ons volkomen vreemd. En zoo ik met een vriendelijk
gezicht deed wat mij werd gevraagd, zoo vrees ik, dat dit meer was ter wille van
mijn verloofde, dan van de zaak.
Intusschen liet der Kinderen mij met roerende hartelijkheid bedanken, dat ik op
zijn voorstel was ingegaan. Hierdoor had ik, oordeelde hij, “een prachtig werk gedaan
van oneindig meer beteekenis, dan het maken van mooie verzen alléén”.
Dit lijkt wat overdreven, maar laten de lezers van dit boekje bedenken, dat het
aantal van hen, die de beteekenis der verschijning van een met uiterste zorgvuldigheid
verzorgd verzenboek werkelijk begrepen, toen misschien op de vingers van één hand
te tellen was en zeker van twee.’161

161

Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk, Kinderjaren en jeugd van R.N. Roland Holst, Zeist
1940, p. 126-129. Het mentorschap van Derkinderen wordt bevestigd in Roland Holsts brief
aan Derkinderen d.d. 17 februari 1895. Dit schrijven berust in het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie. Roland Holst schrijft hier o.a.: ‘Van meet af aan, heb ik mij
voorgesteld je in deze aangelegenheid als mentor te beschouwen, en nu vind ik dat als je dat
eenmaal besloten hebt, je je ook redelijker wijze geheel moet laten leiden, en met
voorbijziening van persoonlijke smaak, alleen moet uitgaan van de mate van persoonlijk
bewuste erkenning van de waarheden die je mentor je aantoont.’
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Uit deze herinneringen van Henriëtte Roland Holst blijkt hoe nauw Derkinderen bij
de uitgave van Sonnetten en verzen (960107) betrokken geweest is. De frappante
overeenkomst tussen dit boek en het door de sierkunstenaar Derkinderen
gedesavoueerde Ein Büchlein von der Singekunst pleit evenzeer voor de onmiddellijke
relatie.162 De daar door Derkinderen toegepaste rationalistische beginselen komen in
het boek van Roland Holst terug.
Roland Holst markeert door het trekken van kaderlijnen de zetspiegel. Hij wijst
daarbij kopregel, paginering en tekst ieder een eigen plaats toe. Onderaan iedere
bladzijde plaatst hij een uit typografische middelen opgebouwde afsluiting, die
blijkbaar geen tekst onderscheidende functie heeft.
De titels van de gedichten zijn met sterretjes uitgevuld tot rechthoekige vormen.
Ook de laatste regel van de gedichten wordt aangevuld. Dat geschiedt alleen daar,
waar een voorgaande regel in het gedicht langer is dan de slotregel.
De onderscheiding van het geheel van de tekst in de samenstellende eenheden is
duidelijk aangegeven. Dat blijkt vooral in de inhoudsopgave, waarin met horizontale
lijnen de onderdelen zijn gemarkeerd.
Titels en ondertitels van de ‘hoofdstukken’ zijn veelal in rechthoekige figuren
uitgebouwd en met vercieringen aangevuld, tot ze rechthoekig passen binnen het
rode kader. Een uitzondering op deze regel vormen de Franse en de binnentitel
‘Kentering der Ziel,’ die beide driehoekig zijn opgebouwd. In dat laatste geval is de
vorm mogelijk afgestemd op de klaverbladdecoratie.
In de decoratie is naar symmetrie gestreefd.
Sonnetten en verzen is met een oude, wat defecte, maar ‘kernachtige’ letter gezet,
waarbij op zorgvuldig afdrukken blijkbaar niet te zeer werd geacht. Wel is Sonnetten
en verzen zorgvuldiger

162

(951102)*. Zie IV.C.6.c.
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gezet dan Kunst en samenleving. Er is gewerkt met de kleuren rood en zwart, die
ook in de oude typografie werden toegepast. Het boek is gedrukt op oudhollands
papier, waarvan de handgeschepte randen ongerept zijn gelaten.
De perkamenten band, waarbij bindlinten even buiten de rug zichtbaar zijn, moet
de constructieovertuigingen van de rationalisten hebben aangesproken. De band, die
overigens geheel valt binnen de opzet van de moderne Nederlandse boekverciering,
is duidelijk Engels geïnspireerd. Hij herinnert aan de perkamenten banden voor
Morris' werken.
Ook de eenvoudige blauwgrijs papieren band met de linnen rug, die Roland Holst
heeft ontworpen voor de ‘ongebonden’ exemplaren van Sonnetten en verzen,
verloochent zijn Engelse origine niet. Deze band wordt door Kalff geprezen, omdat
het voorlopige karakter daarvan zo juist door de ontwerper is uitgedrukt.163
e. Hoewel de Catalogus van de Tentoonstelling van oude en nieuwe boekkunst in de
Nederlanden aangeeft, dat het boekje Muurschilderingen (000424) door Roland
Holst is versierd, moet hier worden aangetekend, dat die ‘versiering’ dan beperkt
moet zijn gebleven tot de afbeeldingen.164 De initialen zijn van Derkinderen. Men
vindt ze ook in diens Gedenkboek der Hollandsche schilderkunst (990106)*. Merkt
men daarbij, dat ook de boekletter en de uitgever van het boekje te identificeren zijn
met die van dit Gedenkboek, dan ligt de vraag voor de hand of niet Derkinderen zelf
de verzorger van de uitgave is geweest. Zolang er geen verder bewijs in deze richting
wordt gegeven is dit in typografisch opzicht zo sterk aan Derkinderen herinnerend
werkje, aan Roland Holst toe te schrijven. Indien Roland Holst de illustraties heeft
getekend, dan kan daarbij worden aangetekend dat deze kunstenaar blijkbaar naar
beginselen, die door Derkinderen en Veth zijn geformuleerd, te werk is gegaan. De
op steen getekende wanschilderingen van Derkinderen zijn door de lijntekeningen
‘getransponeerd’ voor de typografische reproductie.165

163
164
165

Zie ook p. 120.
De tentoonstelling door de Vereeniging Joan Blaeu ingericht, vond plaats in 1920. Zie in de
catalogus nr. 241.
Zie IV.C.6.f.
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2. J.Th. Toorop (1858-1928)‡
In uiterlijke vormgeving ontkomt ook Toorop niet aan het rationalisme. Zijn
asymmetrische, niet-omkaderde en onleesbare bandversiering voor Een boek van
verbeelding (921206)* wordt door Veth nog als boekband verworpen,166 maar in de
bandversiering van Maerlant (940612)* toont Toorop zich (althans tijdelijk) voor
de nieuwe grondslagen gewonnen. De rationele symmetrie en het kader rond de
versiering demonstreren dat duidelijk. De lijnen van de decoratie zijn zonder
halftonen, duidelijk en zwaar, uitdrukking gevend aan de wijze waarop zij gemaakt
zijn (nl. gestempeld), weergegeven. Slaat men het boekje open, dan blijkt uit de
titelpaginaversiering dat Toorop zich heeft laten beïnvloeden door Derkinderens
‡

166

Over Jan Toorops werk in de periode 1879-92 gaat het proefschrift aan de Toronto University
verdedigd door Robert Siebelhoff, Ph.D. (exemplaar in het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie). Over Toorop in de hier behandelde periode schreef Bettina Polak in Het
Fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst, 's-Gravenhage 1955, p. 87-151 en p. 342-384.
Van de daar genoemde boekversieringen is hier niet besproken de illustratie voor
Nederland-Lombok (nr. 72), de illustratie voor Constantinopel-Scheveningen (nr. 81-81a),
de initiaal voor de firma ‘De Wekker’ (nr. 118), het frontispice voor Fidessa (991110) (nr.
123). Deze bijdragen van Toorop zijn alle uitsluitend illustratief. Hetzelfde geldt voor Psyche
(991117) (nr. 114) en voor Sprinkhaansnek (010205). Niet gerealiseerd, en hier dus niet
verder besproken is Apokalyps (950326). Niet besproken, maar mogelijk wel door Toorop
is Reeder (941113). De belangrijkste bron voor gegevens over Toorop is wel het
Toorop-archief, dat is ondergebracht in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Daar
bevindt zich ook het merendeel van de banden en omslagen die Toorop ontworpen heeft.
Voor Toorop als boekvercierder is het Couperus-Veen-archief, dat in het Letterkundig
Museum is ondergebracht, van belang. Tekeningen voor de banden en omslagen van Toorop
zijn te vinden in het Rijksmuseum Kröller-Müller en in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam
(grotendeels Veen-archief) De tekening voor In den Nevel (960225) is bewaard in het
eerstgenoemde museum. In het Rijksprentenkabinet vindt men drie tekeningen voor
Metamorfoze (971119)* (een potloodtekening van rug en voorplat op linnen, een pentekening
voor de gehele band en een pentekening voor de rug). Voor de band van Psyche (981115)*
bevindt zich daar een potloodtekening. In het Van Kampen-archief in het Rijksprentenkabinet
vindt men de pentekening voor de band van Een droom (991121)*. In het Veen-archief vindt
men verder de bandschildering voor Babel (010618)* en de pentekening voor de band van
God en goden (031112)*. Voor correspondentie van Couperus over zijn uitgaven wordt
allereerst verwezen naar het nummer van Maatstaf (juni-juli 1963), dat onder de titel Louis
Couperus als briefschrijver is verschenen, in het bijzonder p. 180-216. Over Metamorfoze
(971119)* zie in het Letterkundig Museum brieven van 4 okt., 19 en 24 nov. 1897 van
Couperus aan Veen. Zie de brief van 19 november 1897 van Couperus aan Toorop in het
Toorop-archief. Zie over Psyche (981115)* de brieven van 4 oktober 1897, 13 november
1897, 19 november 1897, 24 november, 30 januari 1898 en ‘Zondag’, z.d. van Couperus aan
Veen. Zie in het Toorop-archief de brief van 19 november 1897 van Couperus aan Toorop
en de brief van 15 juli 1898 van Toorop aan Mej. M. Drabbe. Zie over Een droom (991121)*
de brief van 26 september 1899 van Toorop aan Mej. M. Drabbe. Zie voor Egidius (991124)*
Bohn-archief en de brieven van 18 augustus 1899 en 26 september 1899 aan mejuffrouw M.
Drabbe in de Koninklijke Bibliotheek. Zie voor Babel (010618)* de brieven van 2 februari
1901, 6 april 1901, 11(?) april 1901 en 28 juni 1901 in het Letterkundig Museum. Afzender
is hier weer Couperus; ontvanger is L.J. Veen. Zie over God en goden (031112)* de brief
van dezelfde d.d. 21 november 1903 in het Letterkundig Museum. Voor Toorop zie verder
III.B.3.
In: De Amsterdammer van 11 en 18 december 1892. In een brief van 22 december 1892
schrijft Toorop aan Veth: ‘Ik ben blij dat je de titelplaat voor dat Boek van verbeelding mooi
vind. Soit.’ (Delprat-Veth-archief).
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rationele grondslagen. De verschillende onderdelen, waaruit de titel is samengesteld,
zijn vast omkaderd. Uit het geheel (evenzeer dicht omlijnd) blijkt de samenstelling
der delen. Ook de verdere versiering van Maerlant geeft blijk van Toorops aanpassing
aan de nieuwe richting. In 1894 zet die tendentie zich nog voort in de bandversiering
van de Almanak Leidsch Studentencorps (941214). Deze gerichtheid wordt vrijwel
afgebroken door de versiering van het voorplat van Zwarte vlinders (951122)*. Daar
vindt men op de rug nog een strakke symmetrie in een recht kader. Maar de indeling
van de voorplatversiering is niet bepaald door strakke kaders, maar door een dunne
gouden lijn, die steeds weer is onderbroken, losgemaakt. De titel op het voorplat
gehoorzaamt niet aan de strakke eisen. Hij is a-symmetrisch geplaatst.
Ook in het werk van 1896 blijft het werk van Toorop iets hybridisch behouden.
In den Nevel (960225) is duidelijk omkaderd; de verschillende onderdelen waaruit
de versiering is samengesteld, zijn geïsoleerd. Er is gewerkt met een duidelijke en
zware lijn. Maar naar symmetrie is niet gezocht. Symmetrie ontbreekt vrijwel geheel
in Jonge ranken (961120)*.
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In 1897 treft men een strakke symmetrie aan op rug en achterplat van Metamorfoze
(971119)*, maar de decoratie van het voor-
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plat legt (juist zoals dat bij Jonge ranken het geval is) een hoofdaccent langs de rug.
Sporen van een symmetrie zijn nog te vinden boven en onder het titelkader. Het enige
element dat nog stand heeft gehouden (en dat de bandvercieringen van Toorop tot
in 1899 zal kenmerken) is een strakke omkadering van de decoratie.
Beginnend met Psyche (981115)* overwoekert de zweepslaglijn, steeds een in het
werk van Toorop duidelijk aanwijsbare, maar tot op dit moment gesupprimeerde
vormgeving, de bandverciering, waardoor nu niet alleen de decoratie zelf, maar ook
de tekstbelettering wordt aangetast. Dat blijkt ook uit Egidius (991124)*, Een droom
(991121)* en Louise Geertsma Verheulen (009028) en tenslotte uit Carmen pro
invictis (010823). In Babel (010618)* en God en goden (031112)* wordt weer een
verstarring in de vorm merkbaar.
Waar Egidius (991124)* zijn banddecoratie nog laat bepalen door een verticale
constructie-as, keert deze constructielijn zich in de daarna komende boeken
horizontaal. Een droom (991121)* herinnert door zijn bandverciering daarom duidelijk
aan de bindstructuur. In de latere bandvercieringen abstraheert deze constructieve
basis zich evenwel zodanig, dat zij zonder meer niet meer als construerend herkenbaar
zou zijn.
Het mathematische beginsel, waardoor de Nieuwe Kunst in staat is geweest zo
fraaie decoratievormen te kweken, gaat blijkbaar aan Toorop voorbij. Hij interesseert
zich, zo laat het zich aanzien, in het geheel niet voor de typografie.

3. G.W. Dijsselhof (1866-1924)‡
‡

Het Dijsselhof-archief is thans ondergebracht in het Gemeentemuseum te Den Haag en in
het Rijksprentenkabinet te Amsterdam. In de beide helften zijn geen brieven van Dijsselhof
te vinden. In Den Haag bevinden zich voorstudies voor het Diploma-Moleschott. In het
Rijksprentenkabinet te Amsterdam bevindt zich een exemplaar van een overdruk van ‘Verzen
van Willem Kloos’ uit De Nieuwe Gids met de opdracht: ‘Aan G.W. Dijsselhof van Willem
Kloos 7 augustus '92’. Dijsselhof exposeerde op dat moment zijn Diploma-Moleschott in
Amsterdam. Op het omslag van dit geschenk heeft Dijsselhof een schetsontwerp gemaakt
voor de band van wat dáár nog heet Picnic van Hollandsch proza. (Rijksprentenkabinet,
Dijsselhof 1969: 885). In het Rijksprentenkabinet berust de proefdruk voor Gedichten van
Kloos (921211)*. In Den Haag berust een houtblok met titelhoofd voor Propria Cures
(930904). Een linnen plat met daarop in schets een eerste (rationalistische) opzet voor de
band van Kunst en samenleving (931128)*, berust in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.
Daar vindt men ook een getekende lay-out (nog met Engelse tekst) voor dit boek. Een gedrukte
lay-out met een van Veth afwijkende vertaling berust in het Haagse Gemeentemuseum. In
dorso daarvan de afdruk van het visitekaartje ‘Hoedemakerskaai’ van Dijsselhof en enkele
schetsen van houtsneemesjes. Eveneens in Den Haag vindt men een tekening voor de omslag
(met Engelse titel), waarbij het verbindende element in een aantal schetstekeningetjes is
gevarieerd. Een geheel met de hand ingekleurd exemplaar van Kunst en samenleving wordt
bij de uitgever bewaard. Voor La jeunesse inaltérable (980116)* ligt het materiaal ook
enigszins verdeeld. Een voorstudie voor de band kan men vinden in het Rijksprentenkabinet.
Daar vindt men ook een schetsje voor een monogram, dat vóór in het boekje is afgedrukt,
de getekende tekst voor de band en (wellicht) een hoekstukje voor de (niet uitgevoerde)
bandverciering. Verder treft men daar een koperplaatje voor een van de kopstukken. In Den
Haag vindt men talrijke schetsen en tekeningen voor de uitgave en een afdruk van het
schutblad die is voorzien van een in de uitgave weggesneden rand waarop de kunstenaar een
aantal citaten plaatste, die weer eens duidelijk maken hoezeer de ene kunstvorm van Negentig
zich geïnspireerd wilde weten door de andere. Een dergelijke proef, maar dan met minder
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a. Dijsselhof heeft een grote invloed uitgeoefend op de overtuigingen van zijn
tijdgenoten. Op dit aspect van deze, voor de Nieu-

tekst, berust in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam. Voor de letter van Dijsselhof en voor
diens poging tot uitgave van de Reinaert zie E. Braches, ‘Bookfaces by G.W. Dijsselhof in
the ‘nineties’, in: Quaerendo. A quarterly journal from the Low Countries devoted to
manuscrips and printed books, 1972. Correspondentie over Dijsselhofs P.C. Hooft (921125)*
wordt bewaard in het Verwey-archief te Amsterdam. Zie de brieven van Van Looy aan
Verwey d.d. 21 juni, [vóór 29 augustus], 29 augustus. Van 2 september 1892 is een brief van
Verwey aan Van Looy. (Hij staat in een kopieboek, dat ik dank zij de vriendelijke bemiddeling
van mevrouw dr. Nijland-Verwey mocht raadplegen). Zie verder de brief van Albert Verwey
aan Chris Verwey d.d. 9 oktober 1892, opgenomen in Kunstenaarslevens. Verzorgd door
M. Nijland-Verwey, Assen 1959, p. 75. Zie verder de brieven van Van Looy aan Verwey
d.d. 14 november 1892 en 4 februari 1893. Over Een pic-nic in proza (921125)* zie men in
het Verwey-archief de brieven van Van Looy d.d. 29 augustus 1892 en 14 november 1892.
Over Spaansche reis (940603) bevinden zich een brief van Dijsselhof (3 juli 1894) en één
van K. Groesbeek (2 augustus 1894) in het Verwey-archief. Zie I.B. noot 50. Over de letter
van Dijsselhof zie IV.C.3, noot 187. Voor Dijsselhof zie ook o.a. II.B.1-4 en II.C.8-9.
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we Kunst belangrijke, persoonlijkheid, is elders in deze studie ingegaan. Hier wordt
het werk van Dijsselhof behandeld.
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In de eerste plaats verdient de vroegste ontwikkeling van de kunstenaar de aandacht.
De neogotische beginselen uit 1892 worden allereerst besproken.
Uit Veths bespreking van Dijsselhofs Diploma-Moleschott blijkt, dat de criticus
het gotische karakter van het stuk afleidt uit materiaalkeus (perkament) en de keuze
van de kleuren die de indruk van een ‘vroegmisboek’ wekken.167 Ook de keuze van
florale motieven voor de versiering zal tot die indruk hebben bijgedragen.
Ook het grondplan van dit diploma: de tekst in een rechthoekig middenkader,
waaromheen de marges bovenaan en links breed zijn, en onderaan en rechts smal,
is door Veth later gotisch genoemd. Dit ‘gotiserend’ grondplan van vlakverdeling
komt men in 1892 en 1893 nog wel tegen in de titelpagina, door Dijsselhof getekend
voor P.C. Hooft, in het schema voor de Diploma's voor de Boekhandel168 door
Dijsselhof, Nieuwenhuis en Lion Cachet en in de versiering van de titelpagina voor
Bredero door Nieuwenhuis.169 Daarna is deze tendentie verdwenen.
De versiering van de marge boven en opzij van de tekst, is een ander gotiserend
element, dat zich in het werk van Dijsselhof, Nieuwenhuis en Wenckebach voordoet
als een reeks van model en navolgingen in de titels van de serie ‘De Nederlandsche
dichters’. Ditzelfde type versiering komt terug in Derkinderens Gijsbrecht.170

167
168
169
170

In: De Amsterdammer, 7 augustus 1892. Dit opstel is ook opgenomen in: J. Veth, Hollandsche
teekenaars van dezen tijd, Amsterdam, 1905, p. 60-61.
Voor dit diploma zie II.C.8.
(930609)*. Zie IV.C.4.a.
Zie IV.C.6.b.
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Ook in het vroege werk van Veldheer en De Vries komt men de asymmetrische
opbouw van de randdecoratie wel tegen, om vrij spoedig plaats te maken voor een
strakke symmetrie.171
Het Diploma-Moleschott van Dijsselhof is ook in de florale motiefkeuze ‘gotisch’
geïnspireerd. De keuze van (geneeskrachtige) planten is weliswaar terug te brengen
tot de bestemming die het diploma had, maar een feestdiploma voor een medicus
zou nog op andere wijze kunnen worden uitgedost dan juist met planten. De keuze
van het motief, de ‘levende’ uitbeelding van de planten zelf, de natuurlijke verbeelding
in de stylering: het zijn evenzovele aanwijzingen, dat de neogotische beginselen hier
bij de kunstenaar hebben vooropgestaan.
Ook het persoonlijke karakter van Dijsselhofs werk (over het belang dat hieraan
wordt gehecht is elders in deze studie gesproken), wordt door Veth gereleveerd.
‘Eenigszins gothiesch van karakter, ofschoon sterk persoonlijk’, zo luidt diens oordeel
over dit diploma.172
b. De hier voor het Diploma-Moleschott gereleveerde middeleeuwse beginselen
komen voorbeeldig tot uiting in de versiering van P.C. Hooft (921125)*. Op de
gotische indeling van de titelpagina van dit boekje is zojuist gewezen. Dijsselhofs
bijdrage tot de vormgeving van dit boekje beperkt zich tot het leveren van de
omlijsting voor het titelblad en van twee reeksen vignetten. Hij werkt daaraan in de
periode 21 juni tot 29 augustus 1892.173 De uitgave wordt in het Nieuwsblad voor
den boekhandel van 25 november 1892 vermeld.
Uit correspondentie tussen dichter en uitgever wordt duidelijk, dat er geen sprake
is van een bepaalde opzet tot het maken
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Zie IV.C.20 en IV.C.21.
Het bovenstaande dient te worden begrepen in het kader van hetgeen in II.B.2-3 uiteengezet
is.
In een brief (d.d. 21 juni 1892) van Van Looy aan Verwey deelt de uitgever de auteur mee,
dat hij de tekst qua omvang onvoldoende vindt om die tot een behoorlijk boekje te kunnen
verwerken. Een ongedateerde brief, die wel na de vorige te stellen is, stelt de auteur op de
hoogte dat de uitgever Dijsselhof heeft gevraagd een aantal vignetjes te maken. Op 29 augustus
bericht Van Looy aan Verwey, dat hij ‘nog een 10 tal vignetjes’ ontvangen heeft. Deze drie
brieven berusten alle in het Verwey-archief te Amsterdam.
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van een fraaie uitgave. De kopij komt Van Looy te weinig omvangrijk voor, om een
boekje van enige dikte gereed te maken. Verwey is té kritisch en zijn bloemlezing
uit Hooft levert niet datgene op, waarop de uitgever had gerekend: een boekje in de
omvang van het ‘Klassiek Letterkundig Pantheon’.174 Daarom dient het te worden
aangevuld en is Dijsselhof verzocht een aantal vignetten te tekenen. In de
briefwisseling tussen uitgever en Verwey wordt op 29 augustus gesproken over de
levering van ‘nog een 10 tal vignetjes’.175 Dit gegeven wordt bevestigd door de
omstandigheid dat de vignetten van P.C. Hooft in twee groepen zijn te onderscheiden.
De vignetten laten zich door hun motief splitsen in venushaar (p. 23, 29, 30, 35,
46, 53: zwart; p. 24: wit; p. 21, 27, 32: wit op zwart; totaal 10 stuks), varen (p. 49,
61, 76 en omslag: zwart; p. 36, 41: wit op zwart) en één takje zuring (p. 38). Het
motief venushaar komt terug op de band van Een pic-nic in proza (921125)*. Het
motief zuring sluit zich aan bij de decoratie van het Diploma-Moleschott. Het is
waarschijnlijk dat de vignetten varen en zuring thuishoren in de eerste reeks vignetten
door Dijsselhof afgeleverd, en dat de tien venushaar-vignetten werden geleverd op
29 augustus.
Waar duidelijk uit de briefwisseling blijkt, dat Dijsselhof zich totaal niet met de
plaatsing van de vignetten in het boekje bemoeid heeft, en waar deze veronderstelling
door het boekje zelf wordt ondersteund, kan men Dijsselhofs invloed op de typografie
van P.C. Hooft hier wel buiten beschouwing laten.
Handelend naar de algemene overtuiging, dat die keuze tot een bezield en eigen
ornament zal voeren, kiest Dijsselhof de plant als motief van zijn ornament. In
overeenstemming met de middeleeuwse opvattingen neemt hij voor zijn motief
onaanzienlijke planten en gebruikt de bladvorm. Die bladvorm wordt aangewend in
overeenstemming met de wetten der natuur. De versie-

174
175

Van Looy aan Verwey, 4 februari 1893. Ook deze brief berust in het Verwey-archief te
Amsterdam.
Van Looy aan Verwey. Zie noot 173.
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ring is steeds ‘natuurlijk’ omhooggericht; de bladeren groeien uit de twijgen of stelen
en die weer uit de takjes, zonder dat van een forcering van de natuurlijke verhouding
sprake is. De vormen zijn over het algemeen ternauwernood gestyleerd en zijn ook
niet binnen een systeem geklemd. Nu en dan vertonen zij zich tegen een omsloten
achtergrond zonder daardoor te worden gedeformeerd. Het levende en groeiende is
steeds bewaard.
De versieringen zijn bepaald door een verticale middenas. Aan weerszijden van
die as ontwikkelt zich telkens een helft van het ornament. Die zijden zijn gelijkvormig,
maar niet congruent.
Tenslotte ligt over deze grondslagen het persoonlijk karakter van de kunstenaar.
In het niet-mechanisch gladde, in het naïeve van de voorstelling, is het persoonlijke
stellig uitgedrukt.
c. Bij eerste beschouwing van de band van Een pic-nic in proza (921125)* blijkt de
florale ornamentatie zich in het werk van Dijsselhof voort te zetten; ook de gotische
vormgeving komt terug in de decoratieve imitatie van een oude boekband (met zelfs
een groteske daarin opgenomen) en in de zorgvuldige symmetrie. Daarbij voegt zich
weer een uitgesproken persoonlijke vormgeving. Ook laat zich in deze band voor
het eerst invloed van The claims of decorative art gelden.176 De uiterlijke overeenkomst
tussen de band van het boek van Crane en die van Een pic-nic in proza is zeker niet
toevallig. Veth tekent aan, dat het Nederlandse boek in wat flauwe kleuren is
afgedrukt.177 Deze opmerking krijgt pas reliëf, wanneer men het boek naast de band
van Crane legt en daarbij niet alleen de overeenkomst in kleuren opmerkt, maar ook
dat de door Dijsselhof versierde band bleker is uitgevallen dan het Engelse voorbeeld.
De uiterlijke navolging van de buitenlandse band is geen gevolg van gebrek aan
originaliteit. De imitatie dient waarschijnlijk, om de beschouwer van de Nederlandse
band duidelijk te maken, dat deze band is getekend naar de Engelse principes.
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W. Crane, The claims of decorative art, London 1892.
In: De Amsterdammer, 11 december 1892.
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De band van Een pic-nic in proza vormt inderdaad tot in details een opmerkelijke
toepassing van de grondslagen door Crane-Veth geformuleerd. Men ziet cirkel, rechte
lijn, zigzag, vierkant en ruit op een wijze toegepast, die herinnert aan het
dooreenvlechten, verdraaien, evenwijdig lopen van stroken, aan hechting met ronde
stenen en knoppen. De vorm van het te decoreren vlak is uitdrukkelijk door een brede
rechthoek aangegeven en ook de functie van de decoratie is uitgedrukt. Dijsselhof
rondt zijn versiering af, door op het middenveld van het voorplat van Een pic-nic in
proza ook de inhoud van het boek symbolisch weer te geven als een wisselend spel
van vlinder en venushaar, van ziel en lichaam, van hemelse en aardse schoonheid,
van inhoud en vorm.
In Cranes bandversiering ontbreekt de neiging om vorm en functie van het
gedecoreerde uitdrukkelijk te benadrukken, om het rechthoekige van de platten, het
‘boekbandige’ van de boekband te doen spreken.
d. Aan het einde van 1892 is sprake van een geheel in hout te snijden uitgave van de
Gedichten (921211)* van Kloos.178 Waarschijnlijk hebben de moeilijkheden rond de
dichter de uitgave van deze tekst verhinderd. De vignetten, die voor deze uitgave
waren bedoeld, zijn later gebruikt bij Verweys Spaansche reis (940603) in Van Nu
en Straks. Een proefdruk van het blok waarin de vignetten waren gesneden toont nog
de titel van Kloos' Gedichten. De versieringen zijn grotendeels symmetrisch
opgebouwd. De motieven zijn voor een belangrijk deel ontleend aan de wereld van
fauna en flora. Scheltema & Holkema's Boekhandel kocht de houtblokken aan en
gebruikte ze zeer veelvuldig in de volgende jaren.
Uit de periode 1892-93 stamt verder de houtsneeproeve voor een titelhoofd van
Propria Cures (930904). Blijkbaar ook niet voltooid is de houtsnede voor de
portefeuille Hollandsche meesters (931001).
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J. Veth, ‘Titels, banden en vignetten’, in: De Amsterdammer, 11 december 1892.
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e. Kunst en samenleving (931128)*, het resultaat van al het zoeken door Veth en
Dijsselhof, is een banier opgeheven in de strijd tegen het verworden boek. Geen
ander boek in de Nieuwe Kunst spreekt zo nadrukkelijk de
materialistisch-rationalistische beginselen uit.
Het inwendige van deze uitgave weerspiegelt op een niet mis te verstane wijze de
beginselverklaring van Veth in december 1892 ten aanzien van The Dial gegeven.179
Kunst en samenleving heeft zijn lay-out ontleend aan The claims of decorative art,
maar daarmee houdt de overeenkomst met het Engelse origineel op. Veth kiest in
plaats van het dunne, karakterloze papier het zware geschepte Van Gelder om daarmee
deugdelijkheid en antimechanische gerichtheid te benadrukken. De houtsneden van
Dijsselhof zijn daarbij gemaakt ‘in het karakter’, aan volkskunst verwant; in hun
bewerking herinneren ze aan het materiaal, waarin is gewerkt en aan de wijze, waarop
dat materiaal gesneden is tot een stoere vorm; daarbij is niet de nuance van
schaduwing gekozen, maar de stellige lijn is uit de bewerking voortgevloeid.
Deze grondslagen, die getuigen dat hier naar de aard in het hout is gesneden,
dragen de eigen geest van de versierder. In de praktijk van de produktie ontwikkelde
zich uit de houtsneden (die aanvankelijk nog wat plomp en onbehouwen waren) met
de toeneming van vastheid van hand toch een meer verfijnde, subtieler vorm, die
Veth echter niet afkeurde, omdat die vorm uit een principieel juiste benadering was
gegroeid. In Kunst en samenleving ziet men die ontwikkeling duidelijk in het naast
elkaar voorkomen van primitieve (haast mislukte) sneden zoals die met de
zeepaardjes180 en subtiele versieringen zoals die met pauwen181 of steuren.182 Beide
soorten versieringen zijn opgenomen omdat vooral óók de ‘slechte’ decoraties binnen
het kader van dit ‘voorbeeldige’ boek een uitgesproken eigen waarde hadden. Het
plan van de kopstukken is overgenomen van dat van Crane. Ze zijn steeds op-
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Zie II.C.7.a.
Kunst en samenleving, p. 41.
Kunst en samenleving, p. V.
Kunst en samenleving, p. 146.
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gebouwd vanuit de verticale middenas, waaruit zich de versiering naar beide zijden
symmetrisch ontwikkelt binnen een rechthoekige opzet. Die valt bij Dijsselhof niet
strak binnen het kader van de bladspiegel, maar benadrukt in naar buiten uitwaaierende
kleine versieringen het karakter van houtsnede.
Bij het karaktervolle papier en bij dat moeilijkste en voornaamste deel van de
boekverzorging (de decoratie) voegt zich de letter, door Veth uitgezocht, zo goed
mogelijk passend bij de gekozen ornamenten: zwart en degelijk.
De motieven van de decoraties van Kunst en samenleving zijn grotendeels ontleend
aan de fauna van het Nederlandse platteland. Men ziet libel, spin, kever, kikker,
paling, langpootmug, haan en pauw. Daarnaast vindt men andere landelijke motieven
als koestal en uitstalling met boerensieraden. Tot de volkskunst kan men ook motieven
als pelikaan, de verspieders met druiventros, de herauten en eventueel nog de ‘haan
met verborgen dieren’ rekenen. De eenheid wordt enigszins doorbroken door de
motieven zeepaard, steuren en de venushaar-vrouw. De twee eerste liggen geheel in
de lijn van de aquariumschilder Dijsselhof, het laatste is in thema verwant aan de
venushaar-decoratie van Hooft (921125) en Een pic-nic in proza (921125). Het is
niet onmogelijk dat dit laatste kopstuk vroeg is ontstaan, en dat het zich daarom
enigszins onttrekt aan het geheel, dat men zou kunnen brengen onder de noemer
Volkskunst.183 De inspiratie op volkskunst vindt een oorsprong in Cranes
uiteenzettingen. In The claims of decorative art vormt de volkskunst de bedreigde
basis en wortel voor alle kunsten.184 Dit wordt niet alleen door Crane gepropageerd.
Ook F.W. van Eeden, directeur van het Haarlemse museum voor kunstnijverheid,
benadrukt het belang onder meer, door in het voorjaar van 1892 te Dordrecht zijn
Nederlands houtsnijwerk van het platteland tentoon te stellen.185
De vaardige hand waarmee Dijsselhof de versieringen van
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Dit vroege ontstaan wordt bevestigd door het feit dat de houtsnede al is gebruikt voor een
proef-lay-out van Kunst en samenleving, onder nr. T.48-67.57 bewaard in het Haagse
Gemeentemuseum.
Zie p. 65.
De Opmerker, 23 april 1892, p. 138.
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band en omslag van Kunst en samenleving uit hout heeft gesneden, doet vermoeden
dat dit deel van het boek het laatst is gereedgekomen. De band is met deugdelijke
materialen opgebouwd: leer van goede kwaliteit en zwaar papier dragen bij tot het
karakter van stevigheid en blijvende waarde. Het stempel van de band van Kunst en
samenleving is met echt goud gekleurd.
De versiering van het omslag is door Dijsselhof zelf verklaard. In een bespreking
in de Nederlandsche Spectator wordt gereleveerd, dat de kunstenaar heeft gezegd
dat ‘de bruine rug hout verbeeldt; de witte lijnen daarover getrokken beelden het
garen af, waarmee een boek ingebonden wordt, hiermee een beeld van stevigheid
gevend. Het bruin gaat dan langzamerhand in bladvormen over op het lichte omslag,
om zich eindelijk geheel op te lossen in de witte bladen van het boek.’186 Met de
bruine kleur wordt hout verbeeld van de houtsnede der versiering. Witte lijnen
overdwars geven het garen aan waarmee wordt genaaid, de witte lijnen in de lengte
verbeelden de katernen. Tussen de dradenbundels concentreren zich overdwars op
de rug drie horizontale stroken, die over het voorplat uitlopend de structuur van de
decoratie uitmaken, en die op het achterplat tot een gotische boogvorm samenvloeien.
De bandversiering (ook in houtsnede uitgevoerd) varieert het thema van de
omslagdecoratie. Op de rug staan dwars vijf bundels lijnen als verbeelding van de
bindtouwen. De lijnen gaan op de platten over in de staarten van kreeften, die de
taak van de boekband (het beschermen en bijeenhouden) treffend verbeelden. Op
het voorplat zijn de kreeften, hoewel in het platte vlak gehouden, min of meer
naturalistisch getekend. Op het achterplat zijn die vormen op de rugstrook gereduceerd
tot hoofdlijnen. Men kan zich afvragen, of bij de zo rationalistisch ingestelde
Dijsselhof deze vormgeving niet is voortgekomen uit de overtuiging, dat in de natuur
de onderzijde van de dieren en planten niet de heldergekleurde tekening vertoont
van de bovenzijde, maar dat de versiering daar in bleke omtrekken alleen de
hoofdopzet daarvan herhaalt.
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De Nederlandsche Spectator, 6 januari 1894, p. 11.
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Voor de eerste maal in de jaren negentig verschijnt een schutblad versierd door een
modern kunstenaar. Deze decoratie is des te opvallender, omdat dit de enige op
systeem ontworpen boekversiering voor 1895 is.
f. In de herfst van 1896 blijkt, dat Dijsselhof twee lettertypen in hout heeft gesneden,
die hij Klei-type en Hei-type noemt. In 1898 tekent hij een derde type, die Wei-type
kan worden genoemd. De drie lettertypen zijn in verband te brengen met een poging
van Dijsselhof om een uitgave te bezorgen van Van den Vos Reinaerde. De plannen
voor deze uitgave zijn mogelijkerwijze niet doorgegaan, omdat Dijsselhof met
Nieuwenhuis en Lion Cachet samen in de gelegenheid werd gesteld de werkplaats
van Van Wisselingh & Co. te leiden en te voorzien van ontwerpen.187
De nimmer verwezenlijkte Van den Vos Reinaerde (980715) geeft aanleiding tot
de veronderstelling dat Willem Morris' uitgave van The historye of Reynard the Foxe
waarvan de titel duidelijk aangeeft dat het boek uit het Nederlands is vertaald, de
Nederlandse kunstenaar heeft geïnspireerd bij de poging om de boekvernieuwing
ook in dit land tot de typografie, de letter zelf, uit te breiden.
Uit een schetsje blijkt, dat Dijsselhof de band voor La jeunesse inaltérable
(980116)* aanvankelijk heeft willen versieren met een band structurerende decoratie.188
Tenslotte heeft hij een witperkamenten band gekozen met daarop uitsluitend op het
voorplat afgedrukt, gecentreerd en driehoekig toelopend, de tekst van de titel,
onversierd.
De schutbladen van dit boek zijn door Dijsselhof op de steen getekend en versierd
met een varenmotief, symmetrisch ten opzichte van de vouw, omkaderd en opgebouwd
langs diagonalen en horizontale en verticale lijnen, ‘natuurlijk’ gegroeid.
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Zie E. Braches, ‘Bookfaces by G.W. Dijsselhof in the “nineties”, in: Quaerendo. A quarterly
journal from the Low Countries devoted to manuscrips and printed books, 1972. Voor een
mogelijk door Dijsselhof geschreven letter zie IV.C.5.d.
Een schetsje hiervoor is in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.
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De tekst van La jeunesse inaltérable is door Dijsselhof aangevuld met een grote
hoeveelheid vignetten, rechthoekig opgebouwd, symmetrisch aan weerszijden van
de middenas en gebouwd langs diagonalen, steeds floraal, zich houdend aan de
afmetingen en begrenzing van de bladspiegel.189 Deze versieringen zijn, omdat ze
moesten komen naast etsen van Bauer, geëtst. Ze zijn als zodanig uniek in de
geschiedenis der boekherleving.

4. Th.W. Nieuwenhuis (1866-1951)‡
a. Nieuwenhuis beweegt zich aanvankelijk geheel binnen de invloedssfeer van
Dijsselhof. Dit blijkt al uit zijn decoraties voor het bundeltje Bredero (930609)*, in
de serie ‘Nederlandsche Dichters’ verschenen. De titelpagina van Bredero is
gotiserend versierd met een rechthoekig kader waarbinnen een kleiner veld met de
tekst. De omsluitende lijst is aan de rugzijde van het boek breder dan aan de
buitenzijde. Kleine pieken, uitstulpend langs de buitenrand brengen het strakke
patroon, waarbinnen de versiering is gevoegd, in herinnering. In de lijst groeien twee
orchideeplanten omhoog, de wortel omkronkelt kiezelsteentjes. De bloemen bloeien
langs de rand naar boven toe, waar men een vlinder treft met uitgespreide vleugels.
De titelpagina is bezet met juwelen en sterren. De nauwe samenwerking tussen
Nieuwenhuis, Dijsselhof en Lion Cachet komt hier aan het licht, wanneer men de
thema's van hun decoratie vergelijkt. De ondergrondse wortel, die kiezelsteentjes
omvat houdt, treft men op het Diploma-Moleschott van Dijsselhof. De orchidee van
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In het Haags Gemeentemuseum vindt men bij een van de schetsjes voor de vignetten een
takje gedroogd onkruid: Dijsselhof werkte naar de natuur.
Voor Nieuwenhuis zie ‘De jeugd van Theodoor Willem Nieuwenhuis door hemzelf
geschreven. Uitgegeven met kanttekeningen door E. Braches’, in: Jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1968-1969, Leiden 1971, p. 55-96.
Het Nieuwenhuis-archief is ondergebracht in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam. De
autobiografie van de kunstenaar is in het bezit van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden (Hs. Ltk. 2066). In het Rijksprentenkabinet bevindt zich een reeks
schetsjes, waarvan er één is verwerkt tot vignet voor Bredero (p. 43). Over de Bredero-uitgave
zie in het Verwey-archief brieven van Van Looy aan Verwey van juli-augustus 1892, 14
november 1892, 31 januari 1893, 20 februari 1893 en 4 mei 1893. Veth vermeldt de uitgave
in De Amsterdammer van 16 juli 1893. Over de Perk (970409)* bericht het Nieuwsblad voor
den Boekhandel van 30 oktober 1896: ‘Het werk is versierd met steenteekeningen van T.
Nieuwenhuis, door hem zelf op de handpers afgedrukt. De band, van brabantsch linnen,
waarop eene teekening met kleuren ingestempeld, wordt op de fabriek der Haarlemsche
Katoenmaatschappij bewerkt. In eene oplaag van 400 exx. zal de uitgaaf verschijnen.’ Een
proefdruk van de titelpagina, met jaartal 1896, en een proefdruk van een (ongebruikte) lijst
rond p. 6 worden bewaard in de Typografische Bibliotheek te Amsterdam. Een tekening voor
de rug van de band van Hilda van Suylenburg (980311) wordt bij de uitgever bewaard. Uit
het kasboek van de uitgever blijkt op 13 mei 1898: ‘Ontwerp band Nieuwenhuis aandeel 25,
-.’ Over De nieuwe tuin (981118)* is een uitvoerige correspondentie bewaard gebleven in
de archieven van de auteur (Albert Verwey) en de uitgever (Versluys). Van Nieuwenhuis
heb ik niet gezien Souvenir de Schéveningue (970000). Nieuwenhuis' werk is vrijwel steeds
gesigneerd met zijn monogram. Felicia Beveridge (951022) en Een nest menschen (951105)
zijn toe te schrijven op grond van aanbiedingscatalogi van de uitgever.
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Nieuwenhuis vindt men op het diploma van Lion Cachet.190 De juwelen treft men
voor het eerst bij Een pic-nic in proza (921125)* daarna ook in het Diploma voor de
Boekhandel (921230) van Dijsselhof.
De versiering van de titelpagina van Bredero verleent aan het blad een haast oosters
karakter. Het is mogelijk dat hier, zoals wellicht ook op Dijsselhofs decoratie van
het Diploma-Moleschott, de wording van het hoogste uit de evolutie wordt verbeeld.
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Zie ook IV.C.3.a. Dit gegeven, en het gegeven dat Lion Cachet de orchidee gebruikt, ontleende
ik in eerste instantie aan de bespreking van de Diploma's door Veth in De Amsterdammer,
7 augustus 1892. Deze bespreking is ook afgedrukt in J. Veth, Hollandsche teekenaars van
dezen tijd, Amsterdam 1905, p. 60-61. Voorstudies voor het Diploma van Dijsselhof zijn te
vinden in het Gemeentemuseum te Den Haag.
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De moeilijkheden, waarmee de uitgever van Hooft te kampen gehad heeft, omdat hij
Dijsselhof eigenlijk te weinig vignetten had laten maken, zijn in de opdracht van
Nieuwenhuis voorkomen. Nieuwenhuis heeft niet minder dan achtentwintig vignetten
gemaakt. In eerste instantie kan men de voor de vignetten gebruikte motieven nieuw
noemen. Hoewel de vormgeving van de versiering de gotiserende tendens van P.C.
Hooft voortzet, wijkt Nieuwenhuis in de keuze van motieven van de uitsluitend florale
lijn (door Dijsselhof opgenomen) af. Het florale element is nog
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wel dominant, maar daarnaast (daarin zelfs) doen zich nieuwe verschijnselen voor.
Nieuwenhuis beperkt zich niet tot de bladvorm maar gebruikt ook de bloem in zijn
florale decoraties. Ook de keuze van motieven is veel gespreider dan bij Dijsselhof:
vlotvaren (? p. 28), vingerhoedskruid (p. 48), aloë (p. 57), egelantier (p. 61, 70, 74),
orchidee (p. 97) en aristolochia met libel (p. 106) vormen nieuwe motieven van
verciering. En daarnaast vindt men ook motieven als vissersmeisje (p. 43), zeepaardjes
(p. 112), zeeegel (p. 83) en een nootkrab (p. 25). Verder vindt men ook wel motieven
van levenloze oorsprong: sierspelden (p. 35), een baldakijn (? p. 81) en een
vastgespijkerde doek (p. 97).
Bij vergelijking van de motieven van Nieuwenhuis met Dijsselhofs decoraties
voor het (eerder verschenen) Diploma voor de Boekhandel, en vooral met de versiering
voor Kunst en samenleving, blijkt intussen een zo grote verwantschap in motiefkeuze,
dat men wel kan zeggen dat niet Nieuwenhuis hier iets nieuws introduceert. Dijsselhof
(die op dat moment aan Kunst en samenleving werkt) spreekt zich hier, door
Nieuwenhuis heen, uit.
b. De versiering van het omslagje voor de Klassieke schrijvers (930829) is uitgevoerd
op de wijze van Een pic-nic in proza. Door elkaar kruisende banden wordt het
rechthoekig kader aangeduid, waarbinnen de titel een afzonderlijk vak krijgt
toegewezen, afgescheiden van uitgeversvermelding en serietitel. In de omkadering
wordt de vorm van het gedecoreerde vlak aangeduid, in de voortzetting over de rug
van de twee horizontale banden is de functie van de versiering gegeven. De
penversiering demonstreert zowel de gebruikte techniek, als de persoonlijkheid van
de kunstenaar. Ook de band van Klassieke schrijvers (931107) is principieel opgezet
in de trant van de volgende band.
c. De invloed van Dijsselhof op Nieuwenhuis wordt eveneens duidelijk in de banden omslagversiering van Van Looy (941113)*.
De band is van deugdelijk linnen gemaakt en (zwaar) gestempeld. De indeling
van de decoratie is verwant met die van de band van Klassieke schrijvers en vooral
weer met Dijsselhofs Een pic-nic
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in proza. De voorstelling van de bandconstructie is hier echter abstracter dan bij
Dijsselhof. Op de band van Nieuwenhuis ziet men de horizontale verbindingen over
de rug, waarin (bij het ontbreken van een kneep) geen onderbreking wordt
aangetroffen. Ook hier zijn de bovenste en onderste band doorgetrokken over het
voorplat en kruisen daarbij twee verticale banden, waardoor een kader ontstaat op
het voorplat. De vormgeving is wel persoonlijk, maar niet langer opzettelijk naïef.
De randversiering lijkt zelfs met de passer geconstrueerd. De symmetrie is zorgvuldig
gehandhaafd. Zo staat de ster die het voorplat siert nauwkeurig in het hart van het
middenplat en wordt alleen van een geheel strakke vorm afgehouden door de eronder
geplaatste titel. De omslagversiering van dit boek mist de strakke en ‘harde’ lijn van
het bandstempel. De wat naïeve en bibberige penlijnen demonstreren zowel techniek
als persoonlijkheid. Uit fragmenten van de rug bewaard is op te maken, dat daarop
een lijnenspel katernen en dwarse verbindingen aangeeft, en dat die dwarse bundels
overgaan in de vlinders die de voor- en achterzijde van het boek versieren. In analogie
met de kreeften van Dijsselhof kan men daarin het vluchtige karakter van een omslag
zien verbeeld.
d. In 1895 verschijnen Felicia Beveridge (951022) en Een nest menschen (951105)
met een band door Nieuwenhuis. Beide banden zijn floraal gedecoreerd, strak omlijst
en symmetrisch opgebouwd. Alleen de voorzijde van de band is gedecoreerd. Rug
en achterzijde van de boeken zijn niet versierd.
Alleen de voorzijde en de rug van Veertien jaar literatuur-geschiedenis (960619)
zijn van florale versieringen voorzien. Een strakke opbouw en een goede parallel
tussen rug en voorplatversiering, en natuurlijk een zorgvuldige symmetrie, kenmerken
deze en de twee vorige banden.
De portefeuille van het plaatwerk De Zaanstreek (960821)* heeft een linnen rug
en linnen hoeken. Een versiering met klavermotief belijnt zorgvuldig de vorm van
de tussen dat linnen overschietende ruimte en indiceert de aangrijping van de linten.
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e. Zoals Dijsselhofs verzorging van Kunst en samenleving exemplarisch mag worden
genoemd voor de eerste, gotiserende, materieel rationalistische ontwikkeling der
Nieuwe Kunst, zo representeert Nieuwenhuis' Perk (970409)* in hoge mate de tweede,
architecturaal rationalistische fase.
De bandversiering is opgebouwd volgens de meest stellige eisen van de
rationalistische boekdecoratie. Opzettelijk zijn (helder wit tegen de donkere stof van
de band) kleine vierkantjes van de perkamenten bindstroken even getoond langs de
rug, ten bewijze dat hier werkelijk gebonden is, en niet in de band gezet, zoals
gemeenlijk geschiedt. De decoratie gaat (geheel volgens de eisen van de rationalisten)
van deze structuur uit, accentueert en verlevendigt die en voegt schoonheid bij de
strenge architectuur. Twee verticale stroken, op voor- en achterplat de bindlijnen
kruisend, herinneren aan het rechthoekige vlak dat moet worden versierd. De titel
heeft binnen de zo ontstane ruimten van voorplat en rug een eigen plaats gekregen.
De versiering is binnen eigen vakken geheel symmetrisch gebouwd. Het rijkst is de
versiering in de overgang van de platten op de rug. De samenhang van platten en rug
tekent zich af in tientallen verbindingslijnen. De rug draagt boven en onderaan
verticale katernlijnen. De versiering van het achterplat beperkt zich vrijwel tot
structuurlijnen en een enkel vignet.
Ook het materiaal, het onbedorven Brabantse linnen, spreekt een duidelijk
rationalistische taal.
De overgang van het donkere bandje naar de lichte bladzijden wordt gegeven door
de okerkleurige schutbladen. De versiering van die schutbladen met een vlinderachtig
gevormde decoratie, opgebouwd uit varenmotieven, drukt de functie in de zin van
het samenvouwen uit.
f. In 1897 verschijnt in de De Hollandsche Revue een door Nieuwenhuis
gelithografeerd dubbelblad bij het sonnet Zomer (970725)* door Hélène
Lapidoth-Swarth. Voor Nieuwenhuis vrij ongewoon is de grote Japans aandoende
vrouw. Deze extravagantie is niet herhaald.
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Nieuwenhuis is de eerste die Schutblad (980200)* voor algemeen gebruik ontwerpt.
De florale decoraties zijn ingevoegd in een ruitvormig systeem. Het blad werd eerst
in grijs, later in bruin afgedrukt.
Ook in 1898 decoreert Nieuwenhuis de band, rug en voorplat, van de tweede druk
van Hilda van Suylenburg (980311). Deze band is voor de talrijke elkaar snel volgende
herdrukken van dit boek in gebruik gebleven. De florale versiering is ook hier
symmetrisch opgebouwd, met juiste parallel tussen de decoratie van voorplat en rug.
De versieringen zijn strak omsloten. Ditzelfde geldt voor de versiering van de
titelpagina van Benjamin's vertellingen (980510), door Nieuwenhuis op steen
getekend.
g. De bandversiering van Verweys Nieuwe tuin (981118)* toont een door Verwey
tot de uiterste soberheid gedwongen Nieuwenhuis, die met een heel simpel floraal
randje werkt, en zich aan de vaste regels van het spel houdt. Dit boekje vormt, met
de uitdossing van Perk (970409) en afgezien van de decoratie van Zomer (970725),
het enige boek waarbij Nieuwenhuis zich ook met het binnenwerk heeft
beziggehouden. In Perk heeft Nieuwenhuis de zetspiegel steeds hetzij aangeduid,
hetzij die zorgvuldig binnen de rand van zijn decoraties gehouden. Lege plaatsen
heeft Nieuwenhuis daar verrijkt met zijn grotere of kleinere vignetten. In schrille
tegenstelling daarmee staat de uiterst sobere verzorging van de Nieuwe Tuin. Uit de
correspondentie over die uitgave gevoerd tussen uitgever, auteur en versierder, wordt
in de eerste plaats duidelijk, dat Nieuwenhuis zich met heel veel moeite een juiste
letter heeft kunnen veroveren en dat hij voor de goede vormgeving van de bladzijden
heeft gewaakt.191 Maar zijn verzoek aan Verwey, om er (uiterst nietige) decoraties
in te mogen aanbrengen, is blijkbaar niet ingewilligd.192

191
192

De briefwisseling berust in het Verwey-archief en in het Versluys-archief, beide te Amsterdam.
Nieuwenhuis aan Verwey, 19 augustus 1898. De briefkaart berust in het Verwey-archief.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

299
h. Volledigheidshalve dient hier ook het omslag te worden vermeld, dat Nieuwenhuis
heeft ontworpen voor Vragen van den dag. Het enige mij bekende omslag van dit
tijdschrift dateert uit februari 1899 (990200). De stijl waarin dit omslag is versierd
herinnert evenwel eerder aan Nieuwenhuis' Perk-periode (ca. 1897). Het omslag is
waarschijnlijk te dateren in de periode, waarin Nieuwenhuis Botanische prenten
(970101) voor ditzelfde tijdschrift ontwierp.
Na 1898 treedt duidelijk een versobering op in het werk van Nieuwenhuis. Ik zou
dit willen zien als een reactie op een in de periode 1897-98 (vooral in een versiering
als voor Zomer en Hilda van Suylenburg) wel wat zuidelijk flamboyante slingerlijn.
Een voorbeeld van die vormverstrakking is te vinden in de decoratie van de band
van Siderius' Plantentypen (990606), waarbij op een strak kwadraatschema (ook dit
is een novum bij Nieuwenhuis, waarschijnlijk onder invloed van Lion Cachets
blokjesdecoratie) een symmetrische en vaste versiering is ontstaan. Er is duidelijk
met passer en lineaal gewerkt.
Ook de titel op het omslag van het Programma Galavoorstelling (010308) is met
decoratieve vormen tot een rechthoekig blok uitgebouwd en midden op het plat
gedrukt. De decoratie is niet omlijnd. Langs de rugzijde van het omslag toont een
reeks blinde ornamenten twee openingen: laatste sporen van verbindingsexpressie.
Het strak versierde inwendige van het boek biedt geen nieuwe aspecten.

5. C.A. Lion Cachet (1864-1945)‡
a. De vrije decoratie, die Lion Cachet op steen heeft getekend voor het omslag van
De Kunstwereld (940109)*, versluiert enigs-

‡

De belangrijkste bronnen voor de kennis van leven en werk van Lion Cachet zijn wel: A.
van der Boom, C.A. Lion Cachet 1864-1945. Met een voorwoord van Dr. C. Lion Cachet.
Bussum 1952, en W.B. Wierink, I. Het ornament; zijn opbouw en beteekenis. II. C.A. Lion
Cachet. Geïllustreerd. Groningen 1931. Dit laatste verscheen als tweede deeltje in de reeks
‘Karakter - kennis - kunst voor het nijverheidsonderwijs’. In dit boekje op p. 35 een zeer
vroeg specimen van boekversiering door Lion Cachet, hier niet besproken. Dank zij de
gastvrijheid en voorkomendheid van Dr. C. Lion Cachet heb ik ruim gelegenheid gehad
kennis te nemen van de inhoud van het archief, dat thans is ondergebracht in het
Rijksprentenkabinet te Amsterdam. Dit archief bevat uitsluitend tekeningen en grafiek. Hierbij
bevinden zich twee studies voor het omslag van De Kunstwereld (940109)*, twee variante
proefsneden in afdruk van Medisch weekblad (950330)*, een schetstekeningetje voor de
band (niet uitgevoerd) voor Tweemaandelijksch Tijdschrift (950900), een titelbladtekening
voor Onno Zwier van Haren (951105)*, een schetstekeningetje voor omslag van Maandschrift
voor vercieringskunst (960719)*, een titelhoofd voor Samuel (961001), een voorstudie voor
het titelblad van Onder Neerlands vlag (991121)*, en ontwerpen voor Inleiding tot een
kunstgeschiedenis (030515). Van Lion Cachet heb ik niet in handen gekregen Album van
Marken (960821). Ongetwijfeld ook van Lion Cachet is Aangename uren. Leesboek voor
Gymnasia, Hoogere Burgerscholen, Kweek- en Normaalscholen door F.J. Heers en W. Toose,
Amsterdam 1899, tweede deel. Titelpagina en band zijn wel van Cachet. Dit boek ontmoette
ik enkele maanden voor de voltooiing van deze studie. Het eerste deel heb ik nog niet gezien.
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zins de vaste principes die aan de versiering ten grondslag liggen. De tekening verraadt
een streven naar symmetrie ter weerszijden van een verticale middenas. Ook de titel
van het blad is zorgvuldig gecentreerd op het omslag aangebracht: de letter is
onvervormd neergeschreven en door strakke lijnen in het gelid gehouden. De
verbinding uitdrukkende overgang van de versiering van het ‘voorplat’ van het omslag
naar het ‘achterplat’ daarvan, en twee edelstenen, die op de verticale middenas
snijpunten van constructielijnen verduidelijken, duiden erop, dat rationalistische
elementen in deze op het oog woeste decoratie zeker meespelen.
Twee voorstudies voor het omslag van De Kunstwereld zijn bewaard gebleven.193
Uit een daarvan, een schets in potlood, blijkt in grote trekken de latere opzet. Men
kan daar al een zeker streven naar symmetrie en duidelijke belettering vaststellen.
De andere overgeleverde studie*, een afdruk van een litho, is door Lion Cachet met
de pen verder uitgewerkt. Deze tekening vormt wel een tegenpool van het
rationalisme. Naar symmetrie is hier duidelijk niet gestreefd en de vormen van de
belettering zijn geheel opgenomen in de vloeiende, stromende lijnen van de decoratie.
De titel zelf is daardoor moeilijk leesbaar geworden. Deze vormgeving

193

Lion Cachet-archief, Rijksprentenkabinet Amsterdam.
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heeft Lion Cachet blijkbaar verworpen ter wille van de strakkere opzet.
De voorstudie in litho en pen vormt niet alleen een document dat getuigt van de
invloed van het rationalisme op Lion Cachet. Het stuk markeert bovendien een
belangrijke ontwikkeling in de decoratie naar natuurvormen. Uitgaande van het
beginsel, dat de natuur uitgangspunt dient te zijn voor het decoratiemotief, neemt
Lion Cachet een rode kool als inspiratiebron. Hij onderscheidt zich nu van zijn
tijdgenoten door een Columbusachtige vondst. Hij klieft de kool doormidden en
gebruikt de kronkelende binnenbelijning daarvan als motief voor zijn ontwerp. Deze
‘doorsnee-motieven’ zijn tot dicht bij de overgang van de eeuw een specialiteit van
Lion Cachet. De zweepslaglijnen, die men gezien de tijd waarin Lion Cachet werkt,
graag zou willen herkennen in deze voorstudie van De Kunstwereld, zijn wel terug
te brengen tot de rode kooldoorsnede, die op de keerzijde van dit blad is afgedrukt.
Op het definitieve omslag voor De Kunstwereld staan in een wat verwarrende
verstrengeling een monsterkop, met juwelenketenen omgangen, die een geknakte
lelie in de spinnepoten houdt. Daarboven harpen en lelieachtige bloemen. Men kan
veronderstellen, dat Lion Cachet op het omslag de schone kunsten in overwinning
weergeeft. Zij groeien uit boven de monsterkop van de mammon die het schone
knakt.
b. Bijzondere vermelding verdient de band van Lion Cachet voor het Medisch
weekblad (950330)*; niet alleen biedt de band een vroeg specimen van rationele
bandstructuur in de verciering, maar ook verdient de verciering de aandacht, omdat
hij in batikkleur op naturel linnen is gedrukt, en daardoor een voorganger vormt van
de band, die Nieuwenhuis voor Perk heeft ontworpen.
c. Een van de eigenaardige trekken van Lion Cachet is, dat hij, hoewel sprankelend
van nieuwe vondsten en ideeën, toch steeds binnen de grenzen blijft die hem door
de principes van Negentig zijn gesteld. Zo is de titelpagina van Onno Zwier van
Haren

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

302
(951105)* zorgvuldig symmetrisch opgebouwd. Hij is strak omlijnd. De
titelaanduiding is in vaste kaders gehouden. Weer vindt men een edelsteen als
markering van een structuur lijn. De decoratievorm, met toepassing van
doorsnee-motieven, keert hier terug in het thema appelbloesem. Lion Cachet geeft
zijn flakkerende vormen, uitlopend in donkere vlekken bovenaan het blad, ‘ogen’
om de zielloze vorm ‘levend’ te maken.
De kopstukken die Lion Cachet bij dit boekje ontworpen heeft verdienen in de
eerste plaats de aandacht, omdat zij op een unieke wijze zijn gemaakt. De voorstelling
is ontstaan door wegkrassen van de dekkende laag van beroete tegels.194 Verder is
ook de samenhang van de reeks vignetten ongewoon te noemen. Lion Cachet tekent
een reeks kopstukken, waarin hij niet alleen gebruik maakt van één zelfde motief
(appelbloesem), maar waarmee hij tevens de verschillende fasen in de bloei in een
reeks laat langsgaan.195
d. Floraal, symmetrisch opgebouwd en functie verklarend is ook het schetsontwerpje
voor het Tweemaandelijksch Tijdschrift (950900).
De ongecierde, strikt zich tot letter beperkende stempeling van de portefeuille
Bekende tijdgenooten (950000) en de wat vrijere, maar toch alleen tot letter beperkte
decoratie van Samuel (961001) demonstreren Lion Cachets belangstelling voor de
letter in de periode 1895-96. Deze belangstelling blijkt ook uit een brief van Van
Looy aan Van Eeden, van 31 juli 1896, waarin de uitgever bericht, dat Lion Cachet
een nieuw alfabet wil snijden voor ‘het’ tijdschrift.196 Het is aannemelijk, dat hier
niet is bedoeld een reeks initialen. In dit verband dient erop te worden gewezen, dat

194
195

196

De bron voor dit gegeven heb ik niet meer kunnen achterhalen.
Uit de briefwisseling tussen Verwey en Van Looy (twee brieven in het Verwey-archief te
Amsterdam) is af te leiden, dat Lion Cachet zich op of kort voor 12 januari bereid verklaart
de vignetten te maken. Op 21 juni 1895 zendt Van Looy de titel en een aantal vignetten naar
de auteur. Hij schrijft: ‘De vignetten boven de zangen van V. Haren stellen appelbloesem
voor; bij iederen nieuwen zang gaat de bloesem meer open.’
De brief berust in het Van-Eedenmuseum.
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ook Dijsselhof zich in 1895-96 blijkbaar sterk voor de typografie begint te interesseren
en bezig is met zijn Hei-, Klei- en Wei-typen.197 Een nauwe relatie in dit opzicht
tussen de beide kunstenaars wordt tegen het einde van de eeuw weer duidelijk uit
het feit, dat Dijsselhof mogelijk de tekst heeft getekend voor de inleiding van het
Album Thijs Maris (000608)*.198
Uit het omslag dat Lion Cachet heeft ontworpen voor het Maandschrift voor
vercieringskunst (960719)*, blijkt dat hij zich duidelijk verder ontwikkelt in de
richting van het architecturaal rationalisme. Natuurlijk blijven ook hier de vertrouwde
elementen van voorheen bewaard. De motieven blijven floraal. ‘Edelstenen’ markeren
de belangrijkste constructiepunten. De decoratie ontplooit zich ‘natuurlijk’ groeiende,
benadrukt het rechthoekige en is symmetrisch opgebouwd. Eén essentieel punt is
intussen gewijzigd: de middenas waaromheen de versiering wordt opgebouwd, ligt
niet meer verticaal op voor- en achterplat, maar strekt zich horizontaal, dwars op de
rug, over de beide platten uit. De decoratie verdicht zich bovendien naar architecturaal
rationalistische grondslag langs de rugvouw. Dit is de eerste keer (althans in de
boekversiering) dat Lion Cachet als motief de varen kiest die zo veelvuldig als
vercieringsmotief zal terugkeren omstreeks 1900.
e. In de omslagverciering van het Maandschrift voor vercieringskunst geeft de florale
versiering in zijn natuurlijke rangschikking een ‘bandstructuur’ aan. Lion Cachet
verlaat deze manier van werken daarna, en gaat over op een werkwijze waarbij hij
eerst met de lineaal een strak schema tekent: rechthoek en dwarsbanden. Daarbinnen
voegt hij dan zijn vrijere, symmetrisch opgebouwde, doorsnee-motieven. Als
voorbeelden van dat type werk kunnen worden genoemd de band(?) voor Dordrecht
(970723), die voor de Catalogus Oranje Nassau (980908)* en de in veel groter
oplaag verspreide banden voor het Album Thijs Maris

197
198

Zie IV.C.3.f.
Over de verandering in procédé van de tekstweergave schrijft J. Veth in De Kroniek, 27
oktober 1900, p. 345. De getekende tekst is in proefdruk bewaard gebleven. De bladzijde is
hoogstwaarschijnlijk niet door Lion Cachet, maar door Dijsselhof gekalligrafeerd.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

304
(000608)* en tenslotte het omslag van het Album van Soerabaja (020404)*. Een
dergelijk strakke versiering vertoont overigens ook de band van Perk door
Nieuwenhuis.
Het omslag dat Lion Cachet heeft gemaakt voor Roosdorps Kinderen (980201)*
valt geheel buiten de wereld van de Nieuwe Kunst. De asymmetrische illustratie van
het omslag (op zichzelf overigens voor omslagen niet expliciet door Negentig
afgewezen) doet Frans aan.
f. Met zijn bandversiering voor Onder Neerlands vlag (991121)* is Lion Cachet
weer naar de vaste uitgangspunten van voorheen teruggekeerd. Men herkent het
florale motief, de rechte omsluiting, de symmetrische opbouw vanuit de middenas,
de bindrelatie tussen voorplat, rug en achterplat. Opnieuw openbaart zich hier echter
een nieuw element in Lion Cachets werk. Hij bouwt zijn versiering op een stramien
van kwadraten, waardoor het hem mogelijk is zowel een symmetrie ten opzichte van
de verticale middenas van voorplat, rug en achterplat te bewaren, als een symmetrie
op te bouwen ten opzichte van de horizontale ‘construerende’ lijnen van de
bandversiering. Verder is zijn versieringseenheid nu gevormd door een wiskundige
vorm waarbinnen een floraal motief is gevat. Het florale motief (een varen) is hier
gereduceerd tot de vorm van het mathematisch bouwelement. Het is evenwel duidelijk
dat Lion Cachet niet tot een strak en dood geheel wilde komen: alle op deze wijze
gestyleerde bladvormen zijn gelijkvormig, maar zij zijn daarom zeker niet congruent.
De gelithografeerde bladzijden vóór in Onder Neerlands vlag doen traditioneler
aan door de strakke symmetrie en de expressie van het persoonlijke; door florale
motieven, groeiende verbeeld. Voor de ontwikkeling van het boek zijn die eerste
bladzijden zeker van belang, omdat de gehele tekst er met de pen op geschreven is.
In de eerste plaats manifesteert zich in dit werk een duidelijk verlangen, om de tekst
beter bij de decoratie aan te passen dan dat met typografie mogelijk werd geacht. In
de tweede plaats is
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die tekst niet getekend maar met de pen geschreven, iets wat in de Nieuwe Kunst tot
dusverre bijzonder weinig is voorgekomen.
De band van Album Thijs Maris (000608)* verenigt het decoreren op
kwadraatsysteem (dat ook bij de band van Onder Neerlands vlag is vastgesteld) met
strak getrokken structuurlijnen, die aanduiden dat het vercierde een boekband is. Het
geheel is opgebouwd uit kleine wiskundige elementen, die de varen opnieuw als
motief hebben. Dit motief treft men op een zelfde wijze verwerkt ook op het schutblad
aan. In de versiering van de eerste bladzijden treft opnieuw een wat traditioneel
element. Een bespreking van die bladzijden meldt, dat de kunstenaar de tekst
(waarmee Van Deyssel de kunstschilder Maris bij de beschouwer van het boek inleidt)
geheel op steen had willen tekenen, maar dat hij zijn plan moest opgeven, toen bleek
dat Van Deyssel in de tekst wilde corrigeren.199 Hiermee was een belangrijk nadeel
aangetoond van de door Lion Cachet in Onder Neerlands vlag zo succesvol begonnen
aanpassing van typografie aan de versiering door het bijschrijven van de tekst. Die
richting blijkt geen levenskans te hebben.
g. Het varenmotief vindt men terug in de (overigens asymmetrisch opgezette) kop
van De Tuin (990526) en in de symmetrisch opgezette binnentitel voor Meesterstukken
(020617). Hetzelfde motief vindt men ook op de enorme in perkament en linnen
uitgevoerde portefeuilles Rembrandt-tentoonstelling (990000) en Rembrandt (010000),
waaruit de rationalistische overtuigingen van de ontwerper duidelijk spreken.
Constructief is eveneens het (overigens ook met een varenmotief vercierde) omslag
voor Bouw- en Sierkunst (020603). De band van Phaëton (010503)* is voorzien van
linnen hoeken en een linnen rug. Het papieren middenveld aan de voor- en achterzijde
is gedecoreerd met het van de voorgaande banden bekende patroon van wiskundige
varenvormen, strak symmetrisch opgebouwd. De overgang van het papier naar de
versterkte hoeken is niet recht, maar de afscheiding tussen het linnen en het papier
is soepel gebogen. Op de hoeken is in

199

Zie noot 198.
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goud een varenmotief gedrukt. Terwijl de grondstructuur van de verciering van het
papier op de middenvelden wordt bepaald door cirkel en rechte lijn, wijkt het
cirkelelement in de bestempeling van de linnen rugstrook. Daar treft men alleen een
strakke rechthoekige schematisering van het varenmotief ter voorbereiding van
verbinding uitdrukkende belijning. Dat is niet alleen het geval bij de gebonden
exemplaren van Phaëton. Hetzelfde geschiedt bij de verciering van het omslag, die
afwijkt van die van de gebonden delen.
h. De omslagen en ook de band van Inleiding tot een kunstgeschiedenis (030515)
onderscheiden zich van het voorgaand werk van Lion Cachet, door het gebruik van
brede en zware balken, waarmee vorm en structuur van de band zijn verbeeld. Deze
vormgeving, op kwadraatschema aangebracht, toont aan, dat Lion Cachet zich tot in
dit jaar bewust blijft houden aan de richtlijnen van de moderne richting. Ook de
symmetrie van de versiering bevestigt deze gerichtheid, samen met de keus van het
florale motief. De structuur van de band is mede uitgedrukt door het geven van een
breder kader langs de rug en door lijnen dwars op de rug.
Met de band van De gouden poort (031013) heeft Cachet opnieuw een ongekend
element in de boekversiering aangebracht. Hij gebruikt als enige Negentiger een
leren etiket op een linnen band. De bandversiering is wél zo gemaakt, dat er een
relatie tussen rug en voorplat bestaat, maar het nadrukkelijk aangeven van
bindstructuur is in deze versiering niet aanwezig. Ook het gebruik van het rechthoekig
kader in het middenvlak en de plaatsing van de vier rechthoekige versieringen op de
hoeken (zonder die in een kader te sluiten of tot een lijst te vormen) wijkt af van de
strakke discipline, die Lion Cachet zich tot nu heeft opgelegd.

6. A.J. Derkinderen (1859-1925)‡
‡

Voor Derkinderen zie A.M. Hammacher, De levenstijd van Antoon Der Kinderen, Amsterdam
1932. Zie verder Bettina Polak, Het Fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst. De
symbolistische beweging 1890-1900, 's-Gravenhage 1955, p. 187-229. Een opgave van
Derkinderens schilderwerk en grafiek op p. 401-407. Hier zijn ook de belangrijkste
vindplaatsen van Derkinderens werk gegeven. Voor Derkinderen is een belangrijke bron:
Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten bijeengebracht en toegelicht door Eduard
Reeser, 's-Gravenhage 1962 enz. Een enorme hoeveelheid brieven en documenten over de
uitgave van de Gijsbrecht wordt bewaard in het archief van de uitgever van dit monumentale
boek, de Erven F. Bohn te Haarlem. Een kopie van deze stukken bevindt zich in de
documentatie van de auteur van deze studie. Buiten het in de chronologische lijst genoemde
en hier besproken Nieuwe-Kunstoeuvre van Derkinderen valt diens illustratief werk voor
Maagdepalmen. Bladen uit de geschiedenis der evangelieprediking in de Nederlanden door
J.R. van der Lans (Amsterdam 1886) en De tocht naar Damiate (Anno Domini MCCXIX)
van dezelfde auteur, waarvan mij alleen de tweede druk bekend is, die is uitgekomen bij
T.C.B. van Hagen te 's-Gravenhage. Dit laatste boek is curieus vanwege de inleiding, waarin
de auteur reageert op de Eerste Bossche wand van Derkinderen. Volledigheidshalve dient
hier ook te worden vermeld, dat er plannen hebben bestaan voor een Kloris en Roosje
(930922), die bij de Erven F. Bohn zou verschijnen als pendant van de Gijsbrecht. André
Jolles is hier de initiatiefnemer. In de correspondentie worden verder de namen van
Derkinderen, Jan Veth, Lion Cachet en Theo Molkenboer genoemd. Niet gerealiseerd zijn
eveneens de plannen om illustraties te maken bij een uitgave van een door Diepenbrock te
vertalen Thomas a Kempis (920914). Evenmin gerealiseerd is de uitgave van een boek over
monumentale kunst vóór 1600 met de grote architect P.J.H. Cuypers samen (zie de corresp.
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a. De bandversiering van Alberdingk Thijm (930512)* wordt door Diepenbrock in
verband gebracht met het werk der Kopten; ‘versierings-arbeid van hardnekkige,
dogmatieke, vroeg-Christe-

Erven F. Bohn d.d. 15 jan. 1898, 10 juni 1898, 4 mei 1900 en 28 augustus 1901). Ook nimmer
verschenen is een omslag voor de Reyzangen uit Gijsbrecht van Aemstel door Diepenbrock
(960513). Niet besproken is hier een randverciering voor portretten door Jan Veth in het
Gedenkboek ingenieurs. In dit kader dient ook te worden vermeld het boekje Toelichting bij
de wandschildering, ter herinnering aan de kathedraalbouw in de groote halle van het
Bossche raadhuis, door A.J. Derkinderen. Scheltema en Holkema's Boekhandel, 1896
(Typografische Bibliotheek, Amsterdam). Indien de uiterlijke vormgeving van dit boekje
werkelijk door Derkinderen is gedicteerd, kan men hier - zonder de omsluiting door lijnen
- de rechthoekige opzet van de bladspiegel nadrukkelijk zien aangegeven. Op omslag,
titelpagina's en in de koptitels zijn te kort schietende regels steeds aangevuld. De
hoofdstukaanduidingen zijn afgescheiden van de tekst. Het in puntvorm uitlopen van de tekst
aan het einde van de hoofdstukken loopt vooruit op een vormgeving als die van Van
Moerkerkens Sint Ian. (Zie hiervoor IV.C.19) Buiten de hiervoor genoemde correspondentie
over de Gijsbrecht-uitgave dienen nog de volgende stukken te worden vermeld: In het archief
van de Erven F. Bohn bevindt zich een door Derkinderen met de bandtekening vercierde
dummy voor dit boek. Daarin bevinden zich twee exemplaren van de Opdracht aan
Burgemeester en Raden van Amsterdam, die, uit de proefaflevering gelicht, werden verspreid
in de boekhandel. In het Rijksprentenkabinet te Amsterdam vindt men aantekeningen en
voorstudies voor de decoraties van de Gijsbrecht. In het Gemeentemuseum te Den Haag
vindt men proefdrukken(?) en afdrukken van de steendrukdecoraties. Bij de Erven F. Bohn
te Haarlem worden de tekeningen voor de hoofden van Zweers' muziek bewaard.
Correspondentie over Alberdingk Thijm (930512)* vindt men in de bovengenoemde
Diepenbrock-uitgave. Verder kan men enkele brieven vinden in het Van Deyssel-archief.
Over Ein Büchlein von der Singekunst (951102)* noteerde ik enkel wat gegevens bij de
uitgever te Utrecht. Correspondentie over het Gedenkboek Keuze-tentoonstelling (950113)*
wordt bewaard in het Delprat-Veth-archief en in het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie. In het Rijksprentenkabinet te Amsterdam berust niet een voorstudie, zoals
Polak 192 veronderstelt, maar de tekening voor het cliché van ‘In den avond’. Voor de Missa
(961010)* vormt de correspondentie, die door Reeser is uitgegeven de rijkste bron. Voor het
Gedenkboek der Hollandsche schilderkunst zij opnieuw verwezen naar het
Delprat-Veth-archief en naar het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. Voor
Derkinderen zie ook II.A.1-8, II.C.10-11 en III.B.4.
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lijke Egyptenaren’, zoals Veth het in diezelfde tijd karakteriseert.200 Het dogmatische
van Derkinderens bandversiering

200

Deze uitspraak doet Veth in De Amsterdammer van 18 december 1892. Hij bespreekt dan
natuurlijk Derkinderens uitgave nog niet, maar het komt mij voor, dat zijn uitspraak is blijven
hangen bij Diepenbrock, die op 25 mei 1893 aan Derkinderen schrijft: ‘Het bandje van A.J.,
Alberdingk [Thijm] heb ik bij Kloos tot mijn groote vreugde gezien. Ik vind het heel mooi
en ook de nieuwe Koptische stijl. De binnentitel met de wapens vind ik nog stijlvoller. Is
dat zoo?’ (Diepenbrock, Brieven I, p. 462). Uit de correspondentie in het Van Deyssel-archief
blijkt, dat op 7 januari Derkinderen zijn medewerking heeft toegezegd. Op 22 februari is de
tekening klaar voor clicheren. Op 28 maart 1893 meldt het Nieuwsblad voor den Boekhandel,
dat het boek in handen van de verslaggever is geweest. De band ondervindt zoveel kritiek,
dat J.K. Tadema, directeur van de Erven F. Bohn, op 13 juni 1893 aan Leo Simons schrijft
dat hij voor het debiet van de Gijsbrecht vreest. Uit dezelfde bron (Bohn-archief) blijkt, dat
Derkinderen f60 heeft gekregen voor het bandje (Derkinderen aan Tadema, 5 juli 1893).
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schuilt wellicht in de consequente doorvoering van de moderne beginselen. De band
is duidelijk in voorplat, achterplat en rug onderscheiden. Elk onderdeel is nadrukkelijk
omkaderd. De kneep is blank gelaten. Als verbindende eenheid loopt langs de rugzijde
van voor- en achterplat een smalle afgescheiden strook,
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ingedeeld als de rugversiering en de decoratie daarvan herhalend. Deze stroken
verbinden als het ware de platten met de rug. Die eenheid wordt nog versterkt door
horizontale banden. De nadrukkelijke omkadering van het geheel benadrukt de
rechthoek van de verschillende gedecoreerde vlakken. De versiering is geheel vlak.
Aan Cuypers herinnert het in hokken samenbrengen van de verschillende onderdelen
van de titel: titelaanduiding, auteur, uitgever.
Donkere stroken onderaan de band en langs de openingzijde van het achterplat,
vormen als het ware een basis en afsluiting van versiering en boek.
In de decoratieve vormen keert het element verbinding steeds weer, in vele
varianten terug, wel het duidelijkst in de decoratie langs de rugzijde, met de
bijeengehouden bundels (in de bovenste vakken), in het slingerende, om pennen
geslagen bandmotief, en in het waaiermotief op de rug.
Men kan de opvattingen die uit Derkinderens banddecoratie spreken, omschrijven
als rationeel. De versiering is vorm aanduidend en brengt de functie van de band tot
uitdrukking. De decoratieve vormen herinneren bovendien steeds aan hun
constructieve oorsprong. De versieringen zijn opgebouwd op een symmetrisch
schema.
b. Derkinderens Gijsbrecht (940309)* is het product van een jarenlange samenwerking
tussen de ontwerper-vercierder en de uitgever, de Erven F. Bohn in Haarlem.201 Uit
de chronologie die bij deze studie gevoegd is, moge blijken, dat Derkinderen aan het
boek begon mee te werken op 24 augustus 1892.202 Op 6 juni 1893 verscheen (in drie
exemplaren) een proefaflevering, die alleen voor colportage bestemd was. Het
eigenlijke boek begint in maart 1894 te verschijnen.203 Over de bijdrage van Berlage
aan de Gijsbrecht is elders in deze studie gesproken.204 In een afzonder-
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In de chronologische lijst als Proto-Gijsbrecht vermeld onder (930824). Als Proefaflevering
Gijsbrecht onder (930606). Onder het eerste nummer een volledig overzicht van alle
afleveringen die verder in de lijst zijn opgenomen.
Zie Gijsbrecht (920824).
Zie Gijsbrecht (940309)*.
Zie IV.C.7.a.
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lijk verschenen uiteenzetting, waarin de waarde van het tot dusver over de Gijsbrecht
bekende wordt afgezet tegen datgene wat nieuw onderzoek leert, heb ik in het kort
de voorgeschiedenis van het ontstaan van dit omvangrijke boek geschetst.205 Daarbij
is gereleveerd dat de medewerking van Derkinderen aan dit boek niet beperkt is
gebleven tot de decoratie, maar dat hij zich intens heeft beziggehouden met de
productie van het boek als geheel.206
Het is niet mogelijk om in dit bestek de gecompliceerde wordingsgeschiedenis
van de Gijsbrecht verder weer te geven. Binnen dit kader zal daarom alleen de
doorwerking van de rationalistische beginselen in deze boekverzorging worden
belicht.
Elders in deze studie is erop gewezen, dat Derkinderen, mede onder Diepenbrocks
invloed, een ontwikkeling heeft doorgemaakt die wellicht het duidelijkst zichtbaar
wordt in de tegenstelling tussen de vormgeving van de Eerste en de Tweede Bossche
wand.207 Die overgang van het individuele (pathos) naar het algemene (ritus) is ook
in de boekproduktie van Derkinderen op te merken. In de Gijsbrecht wordt die
overgang duidelijk bij een vergelijking van de titelpagina's van de twee delen van
het boek. Ook daarbinnen is die overgang - een verstrakking en versobering - op te
merken. Men vergelijke daarvoor de eerste bladzijde van het eerste bedrijf (950709)*
(p. 15) met de overeenkomende bladzijde van het tweede (960328)* (p. 31).
Hoewel men in de decoratieve vormgeving van de Gijsbrecht een verstrakking
kan zien doorwerken, die toeneemt naarmate het werk zijn einde (in 1901) nadert,
moet tegelijkertijd worden herinnerd aan het feit, dat de opzet van het gehele boek
eigenlijk al vastlag in 1893. Het is daarom dat het monumentale boek meer de
‘neogotische’ beginselen van 1892 weerspiegelt dan de construc-
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E. Braches, ‘Over Derkinderen's Gijsbreght van Aemstel’, in: Open 3, 1971, p. 3-16. Hier
zij ter correctie aangetekend, dat afbeelding 3 op p. 7 ontleend is aan de proefaflevering die
berust in het Bohn-archief.
Uit de omvangrijke correspondentie blijkt, dat Derkinderen het materiaal kiest, de letter
goedkeurt en het proefzetsel laat maken naar eigen opgave.
Zie II.C.11.
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tief rationalistische na 1895. Natuurlijk ligt (gezien in het licht van datgene wat
hiervoor al is uiteengezet over de esthetische zienswijze van de vroege Negentiger)
het hoofdaccent van de boekverzorging in 1892-93 nog op de decoratie.208 De dorre
typografische bouwstenen worden door Derkinderen weliswaar gevoegd - en hij is
de eerste in de periode van Negentig, die zich daarmee heeft belast - maar de
belangstelling van de kunstenaar ging daarbij uit naar een rijke en goede verciering.
Later in de periode van Negentig drukt Derkinderen er zijn spijt over uit, niet over
een beter bij de decoratie passende letter te hebben beschikt.209 Wie kennis neemt
van de zeer uitgebreide correspondentie over de produktie van de Gijsbrecht, zal
opmerken dat in een vroeger stadium niet wordt gesproken over een afkeer van de
letter. Ik neem aan dat Derkinderen in dat stadium de wat ijle letter voor lief nam,
en deze niet als primair essentieel heeft gezien voor de boekverzorging.210
Derkinderens bladverciering voor de Gijsbrecht is ‘rationeel’. Hij is rationeel op
de wijze van 1982-93. Op de titelpagina van zijn monumentale boek geeft hij er al
blijk van, dat naar zijn inzicht het geheel in zijn samenstellende onderdelen moet
worden verklaard. Zo breekt hij de titelpagina op in kleinere, samenstellende
elementen die door een omkadering zijn aangegeven. Die kleinere kaders voegt hij
dan weer samen in een breder kader. Dat breder verband wordt op zijn beurt opnieuw
in een kader gevat. Maar ook binnen de kleinere kaders blijkt de onderscheiding in
samenstellende onderdelen door te werken. Woorden worden gescheiden door dikke
punten. De titel is onderverdeeld in naam van de auteur, de eigenlijke titel, de
ondertitel, het motto, de plaats van uitgave en de medewerkers.
Ook in de typografie is de onderscheidende functie van de decoratie evident.
Derkinderen laat de tekst niet als een geheel achter elkaar volgen. Hij onderscheidt
daarin door middel van decoratieve elementen de structuur van het meegedeelde.
Consequent
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Zie bijvoorbeeld II.C.5.
Zie IV.B.3, noot 140.
Uit de Gijsbrecht-correspondentie blijkt, dat Derkinderen de voor de Proto-Gijsbrecht
(920824) gegoten letter heeft overgenomen. Uit de briefwisseling blijkt niet dat hij bezwaren
tegen de letter had.
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geeft hij de rijkste decoratie aan de grootste en belangrijkste onderdelen: de
titelpagina's. Dan weer onderscheidt hij door binnentitels de kleinere eenheden.
Daarbinnen (voorafgegaan door een rijk vercierd kopstuk en besloten door een vignet)
de verschillende hoofdstukken, bedrijven en muziekstukken. Binnen deze kleinere
eenheden gaat hij door met zijn tekst structurerende vercieringen. Initialen en
sierletters, horizontale dwarsbalken en decoraties achter onderdeel afsluitende regels
markeren de onbelangrijker eenheden.
Licht zou men de sierende naamaanduidingen met ‘Leitmotiv’-vercieringen
daarachter (zoals ze in de tekst van het Treurspel staan weergegeven) verwarren met
de bladspiegel markerende decoraties na 1895. Bij Derkinderens Gijsbrecht kan men
er evenwel beter van uitgaan, dat ook hier tekstonderdelen zijn gemarkeerd. De
passages staan ‘in de toonaard’ van de spreker. Overgang wordt door het daarop
volgende Leitmotiv aangeduid.211
c. Terwijl de Gijsbrecht als een lange stroom afleveringen de gehele ontwikkeling
der Nieuwe Kunst begeleidt, totdat het boek bij voltooiing een monument uit het
verleden geworden is, evolueert het typografisch inzicht van Derkinderen. Dat blijkt
in de typografie van Ein Büchlein von der Singekunst (951102)*. Derkinderen heeft
niet gewild dat zijn naam in het boekje zou worden afgedrukt.212 Hij kon zich niet
verenigen met de wijze waarop de zetter naar zijn mening het ontwerp verknoeide.
Wie het boekje heden ten dage in handen houdt, moet evenwel erkennen, dat de zetter
toch wel aan bijzonder zware eisen heeft moeten voldoen.
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Uit de Gijsbrecht-correspondentie blijkt overigens alléén, dat Derkinderen met deze verciering
de onverluchte bladzijden een ‘rijker’ aanzien wilde geven.
Uit een brief van Derkinderen aan de uitgever van de Gijsbrecht van oktober 1895 en uit het
Weekblad voor Muziek van 2 november 1895 blijkt, dat Derkinderen de ontwerper van het
boekje is geweest. Uit de eerste bron blijkt ook waarom hij het niet heeft willen aanvaarden.
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Ein Büchlein von der Singekunst, het door Derkinderen verworpen kind, is niet alleen
belangrijk, omdat het een vroeg specimen vormt van Nieuwe-Kunsttypografie. Elders
in deze studie heb ik erop gewezen, hoe Roland Holst de vormgeving van Sonnetten
en verzen (960107)* voor een belangrijk deel heeft afgestemd op raadgevingen van
Derkinderen. Dát die raadgevingen, en wélke raadgevingen, door Roland Holst zijn
overgenomen, blijkt bij vergelijking van diens schepping met het hier besproken
werkje van de schilder van de Bossche wanden.213
Ein Büchlein von der Singekunst heeft de tekst structurerende beginselen, die
hierboven voor de vormgeving van de Gijsbrecht zijn aangegeven, behouden. Men
zie bijvoorbeeld de afscheiding tussen de ene uitspraak over muziek en de daarop
volgende.
Deze tekststructuur ligt nu evenwel ingebed in een decoratieve typografische
structuur. De rechthoek van de bladzijde is met lijnen aangegeven. Daarbinnen is
ook de plaats, die paginering en sprekende hoofdregel in dienen te nemen, met lijnen
aangeduid. Met typografische elementen wordt ernaar gestreefd de rechthoek van
de bladzijde te ondersteunen, waar de zinnen te kort schieten in de omramingen van
de titels.
Ein Büchlein von der Singekunst is eigenlijk moderner gedacht dan Holsts Sonnetten
en verzen (960107)*. De mooie decoraties aan het einde van de hoofdstukken zijn
alle uit zuiver typografische middelen opgebouwd. Dit is wel een novum in de Nieuwe
Kunst. Korte tijd later vindt men dit type decoratie terug in de door Derkinderen zo
sterk beïnvloede Geschiedenis van een stadhuis (970601)* door Theo Molkenboer.
Later treft men het aan in de typografie van Bouw- en Sierkunst (980218)* door De
Bazel. Tenslotte kan men dit type decoratie nog terugvinden bij De Roos in diens
Kunst en maatschappij (031116)*.
Natuurlijk is het Jan Veth, die de waarde van het werkje van Derkinderen heeft
onderkend. Zij beoordeling wordt hier overgenomen als een zeer vroege typografische
kritiek (binnen het kader van Nieuwe Kunst wel te verstaan):
‘Aan het in elkaar zetten en de rustige versiering van dit boekje
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Zie IV.C.1.d.
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is blijkbaar buitengewone zorg besteed, en zelfs geloof ik boudweg dat er in later
tijden in Holland geen drukwerk beproefd is van zoo wijs bestier. Dat wil zeggen
zoo redelijk, zoo constructief, zoo geacheveerd ontworpen. Echter niet desgelijks
van uitvoering. En het is mijne schuld niet wanneer ik hier twee dingen heb te
scheiden, die in alle goed werk onafscheidelijk moesten zijn. De zaak is dat, wanneer
de drukker zelf, zooals dat in de eerste tijden der drukkunst plach, iemand was van
een stijlvolle liefde voor de waardigheid, en een deugdelijke doordrongenheid in de
eischen van zijn vak, en heel den omvang daarvan, tekortkomingen als bij dit boekje
nog kunnen worden opgemerkt, niet zouden voorkomen. De uitnemende beginselen
hier door een overtuigd kunstenaar stipt aangegeven, zijn blijkbaar niet algeheel tot
het besef van den uitvoerenden drukker doorgedrongen, en hoe zou het zelfs als men
op eindelooze revisie mocht rekenen, mogelijk wezen, het resultaat volkomen in
handen te hebben, wanneer men op een kundige en gewillige hand niet rekenen kan.
Om te bewijzen dat ik niet in het wilde spreek wil ik slechts eenige fouten aan
wijzen.
Wat baat het of men de heele inrichting van de pagina al voorteekent, wanneer de
man die haar ten slotte zetten en drukken moet, blijkbaar toch niet begrijpt waar het
àl om te doen is, en zoo weinig zorg toont, dat het spul niet eens gelijkmatig wordt
gesteld, zooals dit al dadelijk bij het titelblad het geval is, waar de mooie versieringen,
door die slordigheid den bevoegden samenhang missen! Op pag. 5 strooken de twee
kruisjesrijen bij den aanvang al niet, - op pag. 7 kloppen in den omlijsten titel vooraan
en achteraan de sterretjes der beide regels al te slecht, - op pag. 11 staat in den titel
een sterretje waar een tweede afbreek-streep had moeten staan, - op pag. 28 zijn
evenals op 41 de sterretjes in den titel, die daar juist het gelid moesten ordenen, weer
aan het dansen, - op pag. 57 slaat een naam van de kantteekeningen heelemaal uit
den band, zooals er op pag. 53 een onafgebroken titel met de laatste letter al half in
den afgesneden papierrand staat.
Zoo is er meer, en dit moge al muggenzifterij schijnen, als men goed werk mag
vragen is het dat niet. En is het geen grove fout,
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dat de strikt-omlijste pagina's onderling volstrekt niet op dezelfde hoogte vallen, en
min of meer door het boekje dansen, en is het geen te misprijzen onachtzaamheid
bij zoo voorbeeldig bedoeld werk, dat de geplakte bandjes heelemaal krom staan?
Het is verdrietig deze en dergelijke dingen te moeten constateeren. Maar het is
niet anders: Zoolang de veredeling van het drukken alleen uit de hoogte, van enkele
kunstenaars moet komen, zoolang van onderop het handwerk zelf niet tot beter besef
ontwaakt, zoolang de tusschenpersonen die de uitgevers zijn, meer naar de vlag van
een vertoonmakend titelblad [d.w.z. omslag] dan naar de deugdelijke lading van het
doorloopend drukwerk blijven kijken, zoolang door de demoralisatie van een gejaagd
emplooi, den drukker zelf alle respekt en genegenheid voor zijn geregelde werk
onmogelijk wordt gemaakt, zoolang vrees ik, dat zelfs bij de aanwezigheid van zoo
kostelijke krachten als aan dit door elkaar toch nog zeer superieur boekje werden
besteed, op den duur in deze dingen geen grondige verbetering te wachten is.’214
d. Het Gedenkboek Keuze-tentoonstelling vormt het tweede grote boek dat door
Derkinderen is aangevangen in 1892.215 Dat er vaste plannen hebben bestaan het boek
zeer snel te doen verschijnen, moge blijken uit het jaartal dat op de titelpagina staat.216
Het jaar 1893 heeft het verschijnen van dit monumentale werk,

214
215

216

J. Veth, ‘Beter drukwerk?’, in: De Kroniek, 3 november 1895, p. 355-356.
Het contract van het Gedenkboek, bewaard in het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie, is gedateerd ‘Juli 1892’. De Amsterdammer van 10 juli 1892 vermeldt de
uitgave voor het eerst. Er blijken dan ook nog plannen te zijn voor een Engelse editie.
Uit het prospectus van de uitgave, bewaard in het Amsterdams Gemeente-archief, blijkt dat
het boek in twee delen zal verschijnen. Het eerste deel moet uitkomen in het eind van 1892,
het tweede in de loop van 1893. De bewaarde correspondentie (Delprat-Veth-archief en
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) onthult een lijdensweg. Op 3 september
1893 is het eerste deel van de aflevering compleet. In februari 1894 blijkt het allemaal niet
vlot te gaan. Op 23 april zit Derkinderen vast met de lay-out van het boek. Pas op 6 juni 1894
komt het opnieuw tot proeven. De late verschijningsdatum is wel te verklaren.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

316
zelfs de eerste aflevering daarvan, niet mogen beleven. Pas in de aanvang van 1895
komt de eerste, de Israëls-aflevering van dit boek op de markt.217 Op dat moment is
Derkinderen intussen niet tevreden met het resultaat dat hij met de eerste aflevering
heeft bereikt. Hij weet de uitgever en Jan Veth over te halen het reusachtige werk
opnieuw, geheel opnieuw aan te vangen als Gedenkboek der Hollandsche
schilderkunst.218
Het Gedenkboek Keuze-tentoonstelling (950113)* herinnert in verschillende
opzichten aan de Gijsbrecht. Daar is het bruinige ‘pakpapier’ voor de omslag, het
formaat, het papier. In het Gedenkboek Keuze-tentoonstelling is, juist zoals dat het
geval was bij Ein Büchlein, behalve de sinds de Gijsbrecht gebruikelijke
tekstdeelonderscheiding, ook de rechthoek van de bladspiegel uitgedrukt, en wel
door regelvullende versieringen. Tekst en afbeeldingen zijn in bruine inkt afgedrukt,
mogelijk om daarmee tot een evenwicht te komen met ingevoegd, geëtste illustraties.
Uit correspondentie over de produktie van het boek gevoerd, blijkt, dat Derkinderen
niet tevreden is geweest over de opzet van de aflevering. Hij miste daarin wel de
strak doorgevoerde logica, die de Gijsbrecht kenmerkte.
Dat de decoratie in het Gedenkboek Keuze-tentoonstelling mede tekst
onderscheidend bedoeld is geweest, blijkt wel bij het bezien van p. 16. Midden in
de bladzijde komen daar immers (als een soort van pauzetekens waarin de lezer zich
aan bespiegeling kan wijden) drie ornamenten voor, zoals die elders alleen de
afsluiting van een voorgaande paragraaf aanduiden. Behalve initialen geeft
Derkinderen ook een soort van lombarden, die door hun vrije vormgeving toch
nauwelijks aangepast kunnen worden genoemd aan de typografie. Het moet de
kunstenaar een opluchting zijn geweest, toen hij dit toch wel vreemde boek de rug
kon toekeren.
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Het is niet onmogelijk dat Derkinderen en Veth van de nood een deugd hebben gemaakt en
het gedeelte van het Gedenkboek Keuze-tentoonstelling dat tenslotte verschijnen zal, tegelijk
laten functioneren als huldeblijk aan Israëls.
Het besluit dat de hele zaak anders worden zal, is blijkbaar in de zomer van 1895 gevallen.
Dit blijkt uit een brief uit augustus 1895 van Derkinderen aan Veth (Delprat-Veth-archief).
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Buiten de eigenlijke typografie zijn het eigenlijk vooral de titelpagina's, die de
aandacht van de beschouwer trekken. Het is haast vervelend te moeten herhalen dat
op de hoofdtitel de symmetrie, de rechte omkadering en de aangevulde verdeling
van de onderdelen van de titel aanhouden. Ook het colofon houdt zich aan deze
strakke symmetrie buiten het gedeelte waarin de eigenlijke tekst staat. Hier openen
initiaal en initiaalwoord.
Terwijl het grote werk aan de Missa (961010) zijn voltooiing nadert, worden
plannen voor het Gedenkboek der Hollandsche schilderkunst gesmeed.
e. De Missa-decoraties (961010)* voegen zich geheel binnen de discipline van de
bladspiegel. Ze zijn rechthoekig omkaderd en strak omlijnd, tenminste voor zover
het kopstukken en titelblad betreft. De siertekens bij de aanvang van de tekst zijn in
het gareel gebracht door een daarboven als een baldakijn hangende ‘teksthaak’. Elders
in deze studie is gereleveerd, dat men in de symbolische decoraties voor de Missa
een tendentie kan waarnemen tot het geven van een uiterst ‘orthodoxe’ symboliek.219
Is die orthodoxie ook in de versieringswijze doorgedrongen? De teksten in de
kopstukken zijn (door het in eigen ‘kastjes’ bergen van initialen) op enkele plaatsen
verwant met werk van Cuypers, zoals dat door Ovink is gereproduceerd en in verband
met Derkinderens werk gebracht.220 Over de muziektypografie dient te worden
opgemerkt, dat zij in kopergravure is uitgevoerd en zorgvuldig op oudhollands papier
is afgedrukt. Dit onderscheidt de Missa van de andere muziekwerken der Nieuwe
Kunst die, met uitzondering van het door W.C. Brouwer geheel in hout gesneden
muziekstuk, steeds in litho zijn uitgevoerd.221
De verciering van omslag en titelpagina's der Stabat Mater's (980305) is
symmetrisch opgebouwd en rechthoekig.
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Zie III.B.4.n.
G.W. Ovink, ‘Anderhalve eeuw boektypografie in Nederland’, in: Anderhalve eeuw
boektypografie 1815-1965, Nijmegen 1965, p. 333-408. Zie in verband met het bovenstaande
p. 364 en afbeelding 15.
Huldigingslied (971231)*. Zie IV.C.18.
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f. De verschijning van de eerste afleveringen van het Gedenkboek der Hollandsche
schilderkunst (990106)* leidt ertoe de draad weer op te vatten, die na de bespreking
van het Gedenkboek Keuzetentoonstelling (950113)* is losgelaten. Het Gedenkboek
der Hollandsche schilderkunst heeft dezelfde grote opzet als het Gedenkboek
Keuze-tentoonstelling. Maar wie de afleveringen doorbladert, waarin tekst is
opgenomen, wordt getroffen door de ommekeer in sfeer die uit de bladen spreekt.
Nog herinneren de initialen aan het middeleeuwse boek, maar sterker nog dringt zich
de indruk op, dat de stijl hier eerder aan de Italiaanse Jenson-uitgaven doet denken,
dan aan het middeleeuwse boek dat de Gijsbrecht toch nog is. Een versobering en
verstrakking in de gehele vormgeving is daar wel debet aan. Maar ook de dunne
lijnen waarmee de bladzijden zijn gemarkeerd, herinneren aan de afschrijving van
vroeg zestiende-eeuwse drukken. Opnieuw, nu helderder dan tevoren blijkt dat
Derkinderen de decoratie zinvol indeelt en accentueert. Derkinderen heeft in dit boek
duidelijk een voltooiing gevonden van datgene, wat ook in de afleveringen van de
Gijsbrecht steeds duidelijker naar voren gekomen is: een versobering en verheldering.
De voorbereiding van dit laatste werk van Derkinderen, dat nimmer is voltooid, heeft
lang geduurd. De gehele wordingsgeschiedenis van het boek is nog niet getraceerd.
Huizinga spreekt met betrekking tot het Gedenkboek der Hollandsche schilderkunst
zijn mening uit, dat een verschil van inzicht tussen Derkinderen en Veth de aanleiding
geweest is tot het opgaven van het plan tot uitgave van het boek.222 Die discussie
vindt evenwel in 1897 plaats,223 en in 1900 werkt Derkinderen nog steeds aan het
boek. Aanleiding tot het opgeven van het Gedenkboek is de gedachtenwisseling dus
wel niet geweest. De discussie biedt inzicht in de opvatting van Derkinderen, dat
illustratief materiaal dient te worden onderworpen aan decoratieve eisen:
‘Ook volgens jou meening moest bij de versiering van een boek
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J. Huizinga, Leven en werk van Jan Veth, Haarlem 1927, p. 62.
Blijkens de hier gedeeltelijk geciteerde brief d.d. 8-9 februari 1897. Deze brief berust in het
Delprat-Veth-archief.
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als dit het reproductieve achter staan bij het decoratieve. Gij zult toegeven dat ook
jou teekeningen in de eerste proefaflevering niet zuiver reproductief bedoeld zijn.
Er is tusschen ons slechts een verschil van “graad”. Gij wilt, wanneer R = reproductief
is en D = Decoratief, dan wilt Gij dat de verhouding dezer elementen in de plaatjes
van het Gedenkboek aldus zal zijn R + d (of R + D. Wat niet kan)
ik vind dat het zijn moet r+D, of D+r.’
Al heeft de discussie van Derkinderen en Veth niet geleid tot het afzien van verdere
produktie van het Gedenkboek, het heeft er wél toe geleid, dat in deze voortzetting
van het Gedenkboek Keuzetentoonstelling niet meer de lijntekeningetjes voorkomen,
zoals die in de Israëls-aflevering (door Veth getekend) zijn opgenomen.
g. Aan het boekje Muurschilderingen (000424), dat hoogstwaarschijnlijk ook door
Derkinderen is ontworpen, wordt een bespreking gewijd, die is opgenomen in het
overzicht van het werk van Roland Holst.224 Er is geen expliciet bewijs gevonden,
dat het werk niet van die kunstenaar zou zijn. Erg waarschijnlijk dat Roland Holst
het boekje zou hebben gemaakt, is het evenwel niet.

7. H.P. Berlage (1856-1934)‡

224
‡

Zie IV.C.1.e.
Het Berlage-archief, in het bezit van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der
bouwkunst - Bond van Nederlandsche architecten te Amsterdam, omvat geen geschreven
documenten. In dit archief berust een niet onaanzienlijk aantal boekvercieringen, namelijk
tekeningen en afdrukken voor een prent in de Proto-Gijsbrecht (920824), een schets voor
de Amsterdamsche plattegrond (940309), een aquarelstudie voor het binnenhuis met brandende
haard (941117) en een schets voor de ingang van de kathedraal (010300). Buiten deze
tekeningen ten behoeve van Gijsbrecht zag ik daar een schetstekening voor twee kopstukken
voor Gedenkboek Delagoabaaispoorweg (950701), een blad getekende initialen, een blad
‘vultekens’, een tekening voor het voorplat van de band en nog veel ander getekend materiaal
voor deze uitgaaf. In het Veen-archief, dat thans berust in het Rijksprentenkabinet te
Amsterdam, bevindt zich een proefdruk van de band van Wereldvrede (951119). Ook de
tekening voor band en omslag van dit boek is daar. In het Berlage-archief vindt men ook
Berlages Architectura-initialen. Verder vindt men daar drie voorstudies voor het omslag van
Rouwviolen (951207), een proefdruk daarvoor en nog ander materiaal voor inwendige
decoratie van het muziekstuk. Ook treft men daar twee tekeningen voor een (nimmer
uitgevoerde) band voor een Amsterdamsche Studentenalmanak 1896 (960100). In het
Veen-archief vindt men ook de bandtekening voor Hooge troeven (960529)* (met variante
rugtekening). Daar berust ook de bandtekening voor het Amsterdamsch Jaarboekje (961117).
In het Berlage-archief treft men nog twee voorstudies voor het Maandschrift voor
vercieringskunst (970507)*. Ook worden daar twee tekeningen voor In memoriam Johannes
Brahms (970403) bewaard. Verder vindt men daar twee tekeningen voor het titelhoofd van
Neerlandia (000100) en tekeningen voor band en titelpagina van Geschiedenis Britsche
Vakvereenigingswezen (000710)*. In het archief wordt nog een aantal latere (ná 1903)
boekdecoraties bewaard, die evenwel buiten de hier aangehouden tijdgrens vallen. Berlage
signeert zijn boekdecoraties steeds met zijn monogram. Zie voor deze kunstenaar ook III.B.5.
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a. De randversieringen en ook de voorstellingen van de Toneeldecoraties (920824)
voor de Gijsbrecht (940804)* zijn symmetrisch, ter weerszijden van de verticale
middenas opgebouwd.225
De randversieringen Verbouwing Arti (940509) zijn in beginsel symmetrisch
opgebouwd en omvatten als strakke lijsten de gedrukte tekst. Duidelijk geïnspireerd
door Derkinderens typografie, vult Berlage hier de slotregels van de alinea's met
versieringen aan. Dat dit geen betrekking heeft op het markeren van de rechthoek
van de bladzijde blijkt wel daaruit, dat aan de andere zijde van de bladzijde nieuwe
alinea's zeer diep inspringen.
b. De geestelijke vader van het Gedenkboek Delagoabaaispoorweg

225

Voor Berlages rol in de wording van de Gijsbrecht zie E. Braches, ‘Over Derkinderen's
Gijsbreght van Aemstel’, in Open 3, 1971, p. 3-16.
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(950701) is Derkinderen. Zonder diens typografie voor de inleiding van Gijsbrecht
ware de verciering van Berlage ondenkbaar. De opbouw van de kopstukken en de
daaraan gehechte versierde initiaal in rechthoekige en symmetrische vormen, duiden
al op die relatie. Berlage tekent ook losse initialen voor het boek. Hoewel Veth (tot
op zekere hoogte met recht) daarover opmerkt, dat ze een neerslag vormen van
Derkinderens invloed, moet toch worden aangetekend, dat de overeenkomst in uiterlijk
tussen beider werk hier maar oppervlakkig is.226 De initialen van Berlage

226

In De Kroniek van 21 juli 1895. Dit opstel van Veth is ook afgedrukt in diens Hollandsche
teekenaars van dezen tijd. Amsterdam 1905. Veth betreurt het (p. 235), dat de letter niet
duidelijker uit de decoratie naar voren komt. Hij prijst daarnaast ‘De idee dat een bladzijde
druks een hecht geheel zij, waarvan samenhang en indeeling dienen te worden gerespecteerd,
om ze als schoonheidsfactoren te mogen benutten’.
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zijn gebouwd in een rechthoek; die rechthoek is drievoudig omlijnd. De binnenste
lijn raakt het beeld. Bij de constructie van de letter streeft Berlage ernaar, de lettervorm
zo min mogelijk met de omlijsting te doen samenvallen. Dit leidt ertoe dat horizontale
lijnen in de letter vrijwel steeds in diagonaal worden aangebracht. Een uitzondering
daarop vormen alleen de kop en voet van de I en de voet van de letter T. Uit die
schuine lijnen vloeit de taps toelopende vorm van B en D voort, die zijn invloed
uitoefent op C, G, P en R, terwijl ook de O daaruit voortkomt, die (vreemd genoeg)
juist wél met horizontale vlakken aan boven- en onderzijde met het kader verbonden
is. Buiten de algemene opzet valt de S. In Z, T en L is de horizontaal opzettelijk
omhoog- of omlaaggebroken om van de rand vrij te komen.
De decoratieve initialen van Derkinderen zijn niet opgebouwd volgens het
hierboven geschetste schema. Bovendien zijn de sierletters van Berlage haast
mathematisch in hun opzet. Daartegenover kan men Derkinderens initialen kenmerken
als floraal. In tegenstelling tot wat Veth opmerkt (namelijk een directe navolging
van Derkinderen door Berlage), zou ik op grond van het voorgaande de voorkeur
geven aan een zienswijze, waarbij Berlage zich alleen inspireert op Derkinderens
voorbeeld.
Sterk verwant aan de initialen voor het Gedenkboek Delagoabaaispoorweg zijn
Berlages Architectura-initialen (950824)*.
De tekst van het Gedenkboek Delagodbaaispoorweg is even nadrukkelijk
gestructureerd als die in de Gijsbrecht. De hoofdstukken zijn met kop- en sluitstukken
gemarkeerd, hoofdstukonderdelen zijn daarbinnen opnieuw met getekende koppen
onderscheiden en ook dáárbinnen zijn de verschillende afdelingen gemarkeerd. Waar
een titel ontbreekt, zijn de paragrafen onderscheiden door initiaal en een horizontale
band van twee lijnen waartussen door Berlage ontworpen tekens. Met deze tekens
is ook (in een afwisseling van groot en klein) de laatste regel van de
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paragrafen aangevuld. Bovendien treft men ook aan het begin van elke alinea en aan
het einde daarvan een teken.
De paginering, centraal onderaan de bladzijde geplaatst, is vercierd en vormt een
soort van slotvignet aan het einde van iedere bladzijde: een markant onderscheiden
eenheid.
De band van het Gedenkboek kan in rationalistisch opzicht voorbeeldig worden
genoemd. Voorplat, rug en achterplat hebben alle drie een duidelijk omkaderde eigen
verciering. Die vercieringen zijn onderling verbonden door een parallel van indeling
en tekst. Dit laatste wordt nog meer geaccentueerd door de pijlvormige uitstulpingen
die de verbinding van het voorplat met rug en achterplat verbeelden.
c. Ook de band van Wereldvrede (951119)* draagt goede rationalistische kenmerken.
De verschillende delen van de titelaanduiding en de decoratie zijn in afzonderlijke
vakken ondergebracht. Het geheel is stevig omlijnd. Relatie tussen de drie onderdelen
van de band is aangebracht door een overeenkomst in grondstructuur.
Het omslag voor Rouwviolen (951207)* onderscheidt zich van de voorgaande
banden door een schijnbaar asymmetrische opzet, die blijkt uiteen te vallen in twee
componenten: een strook aan weerszijden van de rugvouw (waarin aan de voorzijde
van het omslag de hoedende en zegenende gestalte staat) en het resterende vlak dat
strikt symmetrisch is gevuld. Een echo van deze opzet is te vinden in Toorops
Metamorfoze.227
Ook de titelhoofden van het Weekblad Diamantbewerkersbond (950414), van
Vulkaan (960404) en van Neerlandia (000100) zijn rechthoekig en symmetrisch
opgebouwd. Hetzelfde is het geval met het bandje voor het Amsterdamsch jaarboekje
voor 1897 (961117). Geheel rationalistisch opgezet is ook het nimmer verschenen
bandje voor de Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps.228
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Zie IV.C.2.
Wél uitgevoerd is het ontwerp van R.W.P. de Vries voor deze Almanak. Zie IV.C.20
(960100)*.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

323
In Hooge troeven (960529)* zijn beide aspecten, (rechthoekige opzet en symmetrie)
ook aanwezig maar de as van symmetrie is hier horizontaal komen te liggen. Daardoor
is de relatie van de drie onderdelen van de band extra geactiveerd. Het zwaartepunt
van de versiering is langs de rug komen te liggen. Een strook waarin de titel is
opgenomen, ligt horizontaal om het boek heen. Bij de rug ontspringen daaraan twee
diagonalen die naar de buitenhoeken van het voorplat en achterplat lopen. De decoratie
groeit vanuit deze structuurlijnen tot een soort ‘florale’ versiering uit.
Het omslag van het decembernummer van het Maandschrift voor vercieringskunst
(970507)* legt het hoofdaccent van de versiering langs de rugvouw. Weer is door
overeenkomst van structuur van de versiering een relatie tussen voorzijde en
achterzijde geschapen. Deze decoratie is op een rechthoekschema van cirkelvormen
gebouwd. Het gebruik van cirkels in de decoratie komt eerder voor in de omslagen
van Colenbrander en dat van Thorn Prikker voor ditzelfde maandschrift.229
Het omslagje voor het programma In Memoriam Johannes Brahms (980403) is
op een strak symmetrisch schema gebouwd.
Pas in 1900 verschijnt van Berlage opnieuw boekdecoratie, ditmaal voor Sydney
en Beatrice Webb, Geschiedenis Britsche Vakvereenigingswezen (000710)*. Berlage
draagt hier zorg voor typografie en de tekening van titelpagina, Franse titel,
schutbladen en band. De typografie kenmerkt zich door het voorkomen van regel
afsluitende tekentjes aan het begin en het einde van alinea's en in open ruimten,
waardoor de rechthoek van de bladzijde gemarkeerd wordt.
Berlage heeft zijn aanvankelijke strakheid van verciering laten vallen. Hij laat zijn
vloeiende lijnen een vast systeem overwoekeren in vormen, die aan De Bazel en
Lauweriks doen denken. De grondslag voor de versiering ligt evenwel vast: de band
is strak rechthoekig omlijst en in schema van verciering corresponderen rug, voorplat
en achterplat. Waar de verciering van Hooge troeven nog vegetatief aandoet, is dat
element hier volstrekt verdwenen.
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Zie IV.C.13 (960306)* en IV.C.10 (961004)*.
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Datzelfde geldt voor de opbouw van de versiering van het omslag van Onze Kunst
(020103)*. Die is rechthoekig, symmetrisch opgezet; gebouwd op een vast systeem,
waaruit vloeiende lijnen voortkomen die niet langer herinneren aan een bepaald
object.

8. Th. van Hoytema (1863-1917)‡

‡

Over Theo van Hoytema zie men G. Knuttel Jr., Theo van Hoytema, Den Haag 1953. Een
waardevol overzicht van het werk van Van Hoytema bevat de bijdrage van S. Moulijn, ‘De
lithografieën van Th. van Hoytema’, in: Jaarboekje van de Vereeniging tot bevordering der
grafische kunst 1918, Rotterdam 1919, p. 22-35. De grootste collectie tekeningen en grafiek
van Van Hoytema, merendeels afkomstig uit de nalatenschap van de kunstenaar, bevindt
zich in het Haagse Gemeentemuseum. In het hier gegeven overzicht is voorbijgegaan aan
het illustratieve werk van Van Hoytema voor 1892. Zie hiervoor de studie van Moulijn p.
23. Bij de daar vermelde documenten moet blijkbaar ook worden vermeld het omslag voor
het Programma van het feest ter viering van de stichting van het nieuwe [Leidse] Gymnasium
(Den Haag Gemeentemuseum P. 46-56) en het illustratief werk voor Herinneringen aan de
Internationale Sport-Tentoonstelling te Scheveningen Juni-October 1892, uitgegeven door
de Redactie Geïllustreerde Bladen te Amsterdam. Van Hoe de vogels aan een koning kwamen
(921209)* kan men voorstudies in tekening vinden in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.
Het leelijke jonge eendje (931128) is van meet af aan niet in eigen beheer ontstaan. Een
contract met de firma Van Gogh, gedateerd 12 april 1893, bevindt zich in het Rijksbureau
voor Kunsthistorische Documentatie. Uit dit contract blijkt, dat Van Hoytema en de uitgever
beiden onmiddellijk ook een Engelse uitgave bedoelden. In het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie wordt ook een tweetal brieven bewaard, waaruit blijkt, dat
Van Hoytema, door de ongunst der tijden in het nauw gebracht, op 9 juli 1893 verzoekt het
contract te mogen annuleren. Hij schrijft nog een tweede brief op 28 juli 1893. Uit het boekje
van Knuttel (p. 14) blijkt, dat de zaak toch in orde gekomen is, dank zij een schikking door
Van Gogh. Men zie verder in verband met dit boek en met het overig prentwerk van Van
Hoytema diens belangrijke correspondentie met Jan Veth, bewaard in het Delprat-Veth-archief.
Het exemplaar van het prentenboek dat onder inventarisnummer H. 31 wordt bewaard in het
prentenkabinet van het Gemeentemuseum draagt in handschrift een opdracht aan Tine. Deze
opdracht is gedateerd 24 november 1893. Ook een zogenoemd proefexemplaar is door een
opdracht gedateerd: 27 november 1893. Deze proefexemplaaruitgave is verschenen in een
oplaag van 100 exemplaren. Met intekening hierop werden de basiskosten van de uitgave
bestreden. De proefexemplaren onderscheiden zich van de ‘normale’ exemplaren door een
afzonderlijk etiket op de portefeuille en door een ingeschreven tekst. Voor omslag en tekst
van dit prentenboek bestaan verschillende proefdrukken in het Gemeentemuseum, terwijl
daar ook een tekening wordt bewaard. Van Uilengeluk (951203)* wordt het ontwerp van
een titelpagina(?) bewaard in het Haagse Gemeentemuseum. In het hier volgende overzicht
is een drietal lithografische voorstellingen buiten beschouwing gelaten, voorzien van het
jaartal 1895, waarvan twee blijkbaar bij elkaar behoren. Het ene, vierkant van vorm met
vliegende vogels, is mogelijk een etiket, voor ‘De Kunstportefeuille’, blijkbaar een
rondgestuurde kunstportefeuille, zoals blijkt uit een ander etiket, waaraan verbonden een
kleiner etiket ‘Inhoud’. Ook dit andere etiket draagt de aanduiding ‘De Kunstportefeuille’.
Exemplaren P. 57-47(a-b) van het Haags Gemeentemuseum zijn ingevuld met de pen en
vermelden een aflevering van Die Musik. Heeft het vierkante etiket de gehele ‘trommel’
vercierd en heeft het smallere etiket een plaats gehad op de omslagen? Het blijft voorlopig
bij deze gissing. Voor Van Hoytema zie ook III.B.6.
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Hoe de vogels aan een koning kwamen (921209)*, nog hoofdzakelijk in 1891
ontstaan,230 kan in de ogen van Veth niet gelden als een

230

Dit blijkt uit de datering van de tekeningen, die in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam
worden bewaard.
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modern boek.231 Bij het doornemen van het prentenboek kan men inderdaad vaststellen,
dat eerder van Japanse beïnvloeding dan van een bewust zoeken in de nieuwe richting
blijk wordt gegeven.
Het leelijke jonge eendje (931128) is in de loop van 1893 moeizaam ontstaan.232
Het boek ontleent in zijn vormgeving zeker enige inspiratie aan de jongste
prentenboeken van Crane, met name Queen Summer en vooral Flora's feast, in het
voorjaar van 1893 in Den Haag tentoongesteld.233 De strak omlijnde bladzijden en
het voor de tekst uitgespaard kader kunnen evenwel mede zijn bepaald door de dan
opkomende beginselen der rationalistische boekdecoratie. Ook de afzonderlijke
ruimten die aan de verschillende onderdelen van de bandtitel zijn toegewezen,
herinneren aan die moderne beginselen.
The ugly duckling (941010) verschilt alleen in bandverciering.

231
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233

Zie de bespreking in De Amsterdammer van 30 oktober 1892, later afgedrukt op p. 62-63
van diens Hollandsche teekenaars van dezen tijd. Bijzonder aardig voor de kennis van de
mens Van Hoytema is ook datgene wat Knuttel in het genoemde werkje citeert op p. 13.
Zie de correspondentie tussen Van Hoytema en zijn uitgever genoemd in de documentatie
voorin dit hoofdstuk.
Zie voor Walter Crane en Nederland II.C.1.
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In Uilengeluk (951203)* dringen de moderne opvattingen verder door, blijkens een
strakke omlijning van de voorstelling op voor- en achterplat van de band. Aan
weerszijden van de rug legt een versierde strook het accent van de decoratie dicht
langs de rug. Dwarse pauweveren (op het voorplat met geopende en op het achterplat
met gesloten ogen!) herinneren aan bindtouwen en daaruit voortvloeiende decoraties.
In de tekst is tenslotte de typografie met regel vullende tekens rechthoekig aangevuld.
Happy owls (961201) houdt zich aan dezelfde beginselen.
Twee hanen (971204)* zet deze laatste tendentie voort. In Het leelijke jonge eendje
was de tekst nog onbepaald in het blad geplaatst. In Uilengeluk verhuist de tekst naar
de onderzijde van de voorstelling. In Twee hanen is de tekst afgedrukt in kaders over
de hele breedte van de voorstelling (ook hier onderaan) en hij is met regel vullende
tekens tot rechthoek uitgebouwd.
Minder bekend zijn de illustraties die Van Hoytema heeft gemaakt voor Van der
Waals' vertaling van Pañçatantra (950405). Deze illustraties zijn alle strak omkaderd
en vlakdecoratief opgebouwd. Tekst (van regel vullende tekens voorzien en verder
op de wijze van Derkinderen door punten tussen de woorden gestructureerd) is in
afzonderlijke kaders geschreven.
Van Hoytema heeft in de loop van de jaren negentig een kleine reeks omslagen
voor tentoonstellingscatalogi op de steen getekend. Met uitzondering van het omslag
voor de Catalogus Rotterdamsche Kunstkring (960900) gaat het hierbij steeds om
catalogi van eigen werk. Dat is het geval met de Catalogus Buffa (961100), de
Catalogus Oldenzeel (971114), de Catalogus Van Wijngaarden (001020) en de
Catalogus Voskuil (020400).
In de catalogus Rotterdamsche Kunstkring ligt een donker accent aan weerszijden
van de rugvouw. Bij de Catalogus Buffa zijn afzonderlijke kaders voor voor- en
achterplat gegeven. Op het omslag van de Catalogus Oldenzeel loopt de voorstelling
dóór.234 Het omslag van de Catalogus Van Wijngaarden is alleen op de
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In het Haags Gemeentemuseum wordt onder inventarisnummer P. 110b-1923 van dit omslag
ook een exemplaar bewaard, waarop de titel luidt: Catalogus van teekeningen en
lithographieën door Th. van Hoytema.
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voorzijde gedecoreerd op symmetrische wijze. De Catalogus Voskuil heeft weer
afzonderlijke kaders en is daardoor te vergelijken met de Catalogus Buffa.
Intussen verschijnen twee omslagen van Van Hoytema, die wel, met de Catalogus
Rotterdamsche Kunstkring, kunnen gelden als hoogtepunten in Van Hoytema's
grafisch oeuvre: het omslag voor het oktobernummer van het Maandschrift voor
vercieringskunst (961122)* en dat voor het tijdschrift De Tuin (990526)*; beide,
zoals ook de tentoonstellingscatalogi, vol plant en dier en zonder symboliek. De
structuur van de voorstelling van het Maandschrift maakt duidelijk, dat Van Hoytema
symmetrisch ten opzichte van de rugvouw heeft gewerkt. Bij De Tuin ontbreekt die
symmetrie geheel en is de relatie tussen voor- en achterzijde van het omslag gegeven
door een ‘titelstrook’.
Tenslotte zij hier alleen vermeld het als een diploma samen te vouwen kaartje
Ka-Kou (020000), dat Van Hoytema tekende voor de firma Van Houten die daarmee
in het Frans en in het Nederlands haar waar aanprijst bij ‘monde’ van twee kraaien,
waarvan de ene van de kou in elkaar gedoken zit en de andere de lichtende lucht
begroet met een ‘ka’. De tekst staat alleen op de Nederlandse prentjes; de Franse
dragen er geen.

9. L.W.R. Wenckebach (1860-1937)‡
De kopstukken en de kleine, los door het zetsel gestrooide illustraties van Kijkjes in
de plantenwereld (931124)* maken wel dui-

‡

Het is nog niet gekomen tot een opsporing van een mogelijk bestaand Wenckebach-archief.
Mij is tot dusverre een vijftal brieven van de kunstenaar bekend. De eerste vier, bewaard in
het Gemeentearchief te Den Haag, betreffen Hoe Klein-Knoelie onder de menschen kwam
(031027). De vijfde gaat over Aarde (961117)* en berust in het Verwey-archief te Amsterdam.
Talrijke tekeningen voor omslagen, banden en illustraties van uitgaven door Wenckebach
vercierd, worden nu bewaard in de archieven van de uitgevers L.J. Veen en Van Kampen,
beide ondergebracht in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam. Daar berustten reeds tekeningen
voor de illustraties voor Kijkjes in de plantenwereld (931124)*. Thans zijn daarbij gekomen
rugtekening en illustraties van St. Wimfried (941023), Uit vrije beweging (941102: alleen
titelsegment), band respectievelijk omslagtekeningen voor: Orchideeën (950528)*, Van de
muziek des levens (951119), Williswinde (951122)*, Diepe Wateren (970518)*, De zeven
schoonheden (970528), Uit het land der klapperboomen (970831), Carmen Sylva Werken
(980517), Onder ons (981111: alleen rug en titel), Thérèse Hoven Werken (981118),
Betrekkingen voor vrouwen (990428), Vreugden van Holland (000516), Liefde en leed
(030519)*, Octoberloover (031107). Wenckebach tekent zijn vercieringen vrijwel zonder
uitzondering met zijn monogram. In enkele gevallen gebruikt hij alleen een kapitaal W. Voor
Wenckebach zie ook II.B.7.
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delijk, dat Wenckebach zich in 1893 nog in het overgangsstadium tussen het
traditioneel schilderachtige en de nieuwe discipline van Negentig bevindt. In St.
Wimfried (941023), In de muizenwereld (941102)* en ook in prentenboeken als
Klaproosje en Korenbloempje (011121) zijn de illustraties van Wenckebach óf
rechthoekig omlijnd, of in de rechthoekige ruimte van het zetsel gevoegd. Kopstukken
zijn gevormd binnen een zuiver op de breedte van de bladzijde gebrachte rechthoek.
Het beste is dit wel te zien bij In de muizenwereld. De illustratieve hoofden zijn daar
ook nog onderverdeeld in een ruimte voor illustratie en een ruimte voor tekst. De
staartstukken zijn vrijer van vorm, maar in grondslag toch symmetrisch opgebouwd
en gecentreerd.
Wenckebach verdeelt de tekst van dit boek, door onder het kopstuk een groot
initiaal te geven. Daaronder volgen bij de verschillende afdelingen kleinere initialen.
Naast het ‘hoofdinitiaal’ is de tekst in kapitalen gezet, zoals dat ook bij Derkinderens
eerste aflevering van het Gedenkboek Keuze-tentoonstelling (950113)* het geval is.
De regeleinden aan weerszijden van muziekregels zijn tot de breedte van de bladzijde
aangevuld, blijkbaar minder uit de behoefte om het rechthoekige karakter van de
bladzijde te doen blijken, dan wel om alle muziek op de breedte van de bladzijde te
krijgen. Als motief voor initialen en aanvulversieringen is zeewier gekozen.
Kleine kopstukken met florale decoraties sieren ook de bladzijden van Van de
muziek des levens (951119). De kopstukken zijn voor het merendeel rechthoekig,
symmetrisch en op de breedte van de zetspiegel gehouden. De versieringen in Roemer
Visscher tot Feitama (941120) zijn geïnspireerd op de decoraties van Nieuwenhuis
voor Bredero (930609) uit 1893, maar bevatten ook eigen
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florale motieven, zoals klaproos en iris, die door Wenckebach bij voorkeur worden
gebruikt. Een enkele libel doet zich voor.
De titelpagina van Kijkjes in de plantenwereld is geïnspireerd op die van Walter
Cranes Flora's feast.235 Ook Roemer uit de serie ‘De Nederlandsche Dichters’ heeft
een geheel getekende titelpagina. Die is sterk verwant aan de titelpagina van
Nieuwenhuis voor deze serie. De bladzijde is evenwel symmetrisch opgebouwd en
is niet langer ‘gotisch’ van karakter.236 Aan weerszijden van een middenveld met de
titel staan bomen getekend en daaronder klaprozen en een margrietje.
In Eene halve eeuw (980809) treft men versieringen in de vorm van kopstukken,
sluitvignetten en initialen. De kopstukken zijn overeenkomstig de rationalistische
vormgeving streng omlijnd. De staartstukken hebben wat vrijer vormgeving, maar
zijn (duidelijk afsluitend) in veel gevallen driehoekig en symmetrisch opgebouwd.
De versieringen in de kopstukken zijn inconstant en variëren van geheel
illustratief-met-dieptewerking tot strikt vlakdecoratief. Ook de initialen die in dit
werk zijn getekend, variëren sterk van karakter. Ze herhalen soms een element uit
de titel van het hoofdstuk waar zij bij zijn geplaatst. Onverwacht treft men in het
tweede deel een geheel in de trant van Veldheer getekende initiaal en een sluitstuk,
waarin zuiver mathematische figuren.237 Wenckebachs voorkeur gaat immers uit naar
bloemmotieven en vegetatieve slingeringen.
Waar Dijsselhof, Nieuwenhuis, Lion Cachet, Roland Holst, Toorop, Derkinderen
en Berlage allen hun versieringen zowel op voor- als achterzijde van het boek
aanbrengen, beperkt Wenckebach zijn decoraties veelal tot voorzijde en rug. Hij
wijkt hiervan alleen af, waar een band construerende decoratie gegeven is: Orchideeën
(950528)*, Almanak Leidsch Studentencorps (961214) en Connie (011123). In
Orchideeën is de decoratie gebouwd op hori-

235
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Zie ook II.C.1. Ik huldig de overtuiging, dat de tentoonstelling van Loffelt in Den Haag
Wenckebach moet hebben ‘bekeerd’ tot moderne vormgeving, zoals naar mijn gevoel ook
Van Hoytema zijn modernere vormgeving daardoor heeft laten inspireren. Zie IV.C.8.
Zie IV.C.3.a en IV.C.4.a.
Namelijk op p. 218 en 219.
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zontale assen. Rechthoekige omkadering van de platten ontbreekt. Met slingerende
bladeren en bij de rug aanzettende bloemen is een verbinding gesuggereerd. Uit de
decoratie van de rug van dit boek blijkt, dat Wenckebach het principe van de
constructie-decoratie dan nog niet begrijpt. Op de rug kronkelt namelijk een verticale
plant omhoog en doorbreekt zonder meer de eenheid. Beter begrepen is de Almanak
Leidsch Studentencorps 1897 (961222), waarbij de kaders nadrukkelijk rechthoekig
zijn opgezet en doorlopende, construerende banden zijn getekend.
Het banddecoratieve werk van Wenckebach kent enerzijds strakke symmetrie van
de banden als St. Wimfried (941023), Williswinde (951122)*, Een Koning (971123),
de Almanak Leidsch Studentencorps 1898 (971217), en Uit het land der
Klapperboomen (970813). Daartegenover staat de ongebonden decoratie van het
weer geheel schilderachtige Mijn commando (011224), de asymmetrie van De zeven
schoonheden (970528), Op 't Blauwhuis (970514) en Koningin Wilhelmina-album
(951026).

10. J. Thorn Prikker (1868-1932)‡
De illustraties door Thorn Prikker ontworpen voor Van het Lief en den Lieven Heere
(920810) zijn, blijkens een brief van de teke-

‡

De gerichtheid van deze studie maakt, dat Thorn Prikker hier niet kan worden belicht vanuit
de meest relevante beginselen voor zijn vormgeving, en dat daardoor eerder een beeld is
ontstaan van een tekortschieten ten aanzien van de beginselen van de ‘Amsterdamse’ richting
dan van een positieve bijdrage tot het kunstleven in de jaren negentig. Met deze opmerking
zou ik dat eenzijdige beeld willen nuanceren. Het is helaas nog niet mogelijk te verwijzen
naar de studie over Thorn Prikker, die J.M. Joosten sinds geruime tijd voorbereidt. De lezer
kan met het werk van Prikker vertrouwd raken via Bettina Polak, Het Fin-de-siècle in de
Nederlandse schilderkunst, 's-Gravenhage 1955, p. 152-186 en p. 385-400. Daarnaast is
evenwel als aanvulling en correctie de tentoonstellingscatalogus 443 van het Stedelijk Museum
te Amsterdam onmisbaar. Deze tentoonstellingscatalogus, gewijd aan het werk van Prikker,
is eveneens door J.M. Joosten geredigeerd. Over Prikker zie men verder J.M. Joosten, ‘Zu
Ornamententwürfen von Jan Thorn Prikker im Clemens-Sels-Museum’, in: Neusser Jahrbuch
für Kunst, Kulturgeschichte und Heimatkunde 1969, p. 5-11. Zie verder van dezelfde auteur:
‘Henry Van de Velde en Nederland 1892-1902. De Belgische Art Nouveau en de Nederlandse
Nieuwe Kunst’, in: Cahiers Henry Van de Velde 1971. Voor de kennis van de vriendenkring
van Prikker is ook onmisbaar J.M. Joostens bijdrage in het Leids Jaarboekje 1971. Ik ben
de heer Joosten zeer erkentelijk voor de bereidwilligheid, waarmee hij mij verlof heeft
gegeven gebruik te maken van het door hem bijeengebracht materiaal. Er zijn tot dusver drie
tekeningen voor boekverciering door Prikker bekend geworden. De eerste, Kwan Yin (950719)
in het Rijksmuseum Kröller-Müller, is waarschijnlijk nimmer gebruikt. De bandtekening
voor Wijsheid en schoonheid uit China (951122) berust in het Van Kampen-archief. De
schetstekening voor de omslag van de Hollandsche Revue (960120) is in het Rijksbureau
voor Kunsthistorische Documentatie.
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naar aan auteur Henri Borel van oktober 1892, op steen te tekenen.238 Geen
voorbeelden van deze decoratie zijn overgeleverd.
Pas wanneer Prikker werkt aan zijn decoratie voor Van Nu en Straks: Een Zaaier
(930800)*, komt hij in aanraking met de eisen gesteld aan diegenen die met tekeningen
voor lijncliché-reproduktie bezig zijn. De krabbels die hij voordien voor Borels
Verzen (930718) had getekend, worden verworpen: ‘Je moet voor reproductie heel
scherp teekenen zonder de minste nuance, bv op wit papier met oost-indische inkt’
schrijft hij kort voor 18 juli 1893 aan Borel. Het vignet verbeeldt, naar de schilder
meedeelt: ‘Een zaaier met een reusachtige hand, die bloemen om zich heen strooit
heel sterk geornamenteerd.’ Uit een brief van 5 augustus blijkt, dat de toepassing
van de decoratie in het tijdschrift Van Nu en Straks niet is geworden wat de tekenaar
in juli bedoelde: een vignet over de volle breedte van de bladzijde; blauw of
goudachtig. Niet de symboliek van de voorstelling, maar wel de vormgeving is nieuw
in Nederland. De accentuering van de zaaiende hand door extreme vergroting daarvan,
betekent een unieke verschijning in het boek als Nieuwe Kunst, waar deze
‘onnatuurlijke’ vergroting zeker geen instemming zal hebben gevonden.
Over het vignet Kwan Yin (950719) valt (na de reproduktie in Van Nu en Straks
die hierboven besproken is) weinig meer te melden, dan dat het asymmetrisch is
opgebouwd, duidelijk voor lijncliché is bedoeld.
Wijsheid en schoonheid uit China (951122) wordt door Prikker op 20 augustus
1895 als volgt afgedaan:

238

De brieven van Thorn Prikker aan Henri Borel, waarnaar hier verscheidene malen wordt
geciteerd, zijn in het Letterkundig Museum, 's-Gravenhage.
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‘je begrijpt ik heb gewoon het Chineesche karakter na een prentje geteekend. Geheel
op je eigen houtje iets in het vreemde karakter te maken is natuurlijk nog onzinniger.
Als nu de titel enz. met behoorlijke letters er op gedrukt wordt is het boekje goed
genoeg georneerd.’
De verciering is eigenlijk alleen illustratief; de decoratie is vlakdecoratief en
symmetrisch gebouwd.
In oktober 1895 loopt Prikker met grootse plannen rond om een Oud-Frans gedicht
(951025) geheel in hout te gaan snijden met decoraties daarbij. Het na afdrukken
daarvan ontstaande boek zal een dertigtal bladen groot zijn. Prikker is op dat moment
al bijna twee jaar bezig met houtsnijden. Op 8 december 1893 schrijft hij aan Borel
dat hij ‘ook aan het houtsnijden [is] gegaan’. Het is een aantrekkelijke gedachte dat
hij op de gedachte van houtsnijden kan zijn gebracht door het dan zojuist verschenen
boek met houtsneden van Dijsselhof Kunst en samenleving (931128)*. Maar het
snijden in de weerbarstige stof gaat Prikker toch niet goed af, omdat hij er blijkbaar
het geduld niet voor heeft. Het is Van de Velde die hem, blijkens een brief van 4
november 1894, weer aan het werk zet. De plannen voor de uitgave van het Franse
gedicht zijn evenwel nimmer verwezenlijkt.
In november 1895 dingt Thorn Prikker mee in een wedstrijd voor een omslag en
band van De Hollandsche Revue (960120). Het ontwerp herinnert niet aan de
rechthoekig opgebouwde en strakke vormen in de evenwichtige moderne vormgeving
van Nederland: een aantal strakke mathematische vormen wordt door grillige
plantvormen overwoekerd. Verder wijkt de niet-symmetrisch geplaatste titel van de
‘Amsterdamse’ normen af.
De strakke omlijningen van de bladzijde, de symmetrische opbouw van de
decoratie, de stylering naar natuurvormen (herten; een ongebruikelijk motief) in de
titel van Meesterstukken (970000)* vormen elementen die Prikker dicht brengen bij
datgene wat men zich als grondslagen van Nieuwe Kunst voor ogen stelt. Maar
daartegenover staat dat Prikker zich in bepaalde aspecten toch traditioneler opstelt
dan zijn hoofdzakelijk Amsterdamse collega's. Met name is dat het geval omdat hij
een diepte
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suggererende letter gebruikt en zijn sierkapitalen op ‘Cuyperse’ manier in hokken
sluit. Ook is de ruimte waarin de tekst voorkomt, niet symmetrisch geplaatst, maar
geheel links tegen de afsluitende lijn geschoven. Een zelfde wat dubbelzinnige
houding tussen symmetrie en schilderachtige verdeling treft men op de omslagen
van de afleveringen, waarop twee chineesachtige ‘borden’ zijn voorgesteld. Die
borden zijn symmetrisch opgesteld, de tekst is weer asymmetrisch gerangschikt met
hokken voor de initialen en dieptesuggestie.
In Souvenir de la Haye et Schéveningue (960821)* zet zich de tendentie van de
Meesterstukken door in de strakke omkadering van het woord ‘Souvenir’ en in de
gehokte initiaal daarvóór. De decoratieve lijnen zijn echter niet langer floraal, maar
lijken een echo van de lettervormen. De voorstelling is geheel asymmetrisch
opgebouwd, maar niettemin met stevige lijnen afgeperkt.
Voor het omslag van het Maandschrift voor vercieringskunst (961004)* heeft
Prikker zich laten inspireren door Colenbranders (960306)* ontwerp, maar komt
daarbij tot een geheel eigen vorm. Symmetrie aan weerszijden van de vouw en
symmetrie aan weerszijden van de middenas, verticaal, zijn de enige Noordelijke
kenmerken. De zoekende lijn is dominant; rechte omslotenheid ontbreekt. De letter
vormt geen deel meer van de decoratie maar is daarin los afgedrukt.
Het omslag voor de Revue bimestrielle (970620) is van een affiche overgenomen,
en zal hier daarom niet worden besproken.
Prikkers omslag en band voor Brieven (971210) sluit zich door motief (herten)
aan bij de Meesterstukken. De bandversiering is asymmetrisch, maar omkaderd
opgebouwd.
De uitsluitend uit zoekende lijnen opgebouwde versiering keert terug in de decoratie
van de omslag van het Marialiedje uit 1897 (971202), en op de band van Het jongetje
(980524)*. In de versiering voor Het jongetje is in de lijnengang rekening gehouden
met symmetrie van voor- en achterplat; ook de rug is afzonderlijk als zodanig
gekenmerkt. De bandversiering van Het jongetje is grijsblauw gedrukt. Later is de
decoratie, nu in roze, voor Borels Het zusje gebruikt.
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11. K.P.C. de Bazel (1869-1923)‡
a. Het is niet onmogelijk dat de verschijning van Kunst en samenleving (931128)*
De Bazel en Lauweriks heeft ingegeven in hout te snijden. Het eerste houtsnijwerk
dat van beide kunstenaars bekend is, is immers niet vroeger te dateren dan eind
december 1893. Het werk is dan duidelijk beginnerswerk. Juist zoals Dijsselhof
beginnen beiden met in langshout te snijden. De eerste door hun gesneden
voorstellingen zijn haast opzettelijk primitief. Lauweriks heeft later over het
houtsnijwerk van De Bazel opgemerkt:
‘De technische uitvoering dezer houtsneden was in den beginne nog eenigzins
beinvloed door onvaste lijnvoering en primitieve hulpmiddelen.
De eerste blokjes werden van gewone stukken hout gemaakt. De Bazel zaagde en
schaafde ze zelf om ze desnoods ook te lijmen en te snijden. De ontwerpteekening
werd zeer zorgvuldig, nadat de gedachte en het onderwerp bepaald waren, op systeem
geteekend. Dan werd het hout met vermillioen rood gekleurd en met was ingewreven.
Daarna werd de teekening overgebracht. Op den rooden grond kon dan met inkt of
potlood zeer goed geteekend worden. Dan volgde het snijden, meest met gudsen en
alleen voor de dunnere witte lijnen met een burijn. Aan de eerste houtsneden, niet
op kopshout gesneden, is de houtdraad nog goed te herkennen.’239

‡

239

De rijkste bron over K.P.C. de Bazel vormt het proefschrift van A.W. Reinink, K.P.C. de
Bazel - architect. Leiden 1965. Het is de basis van wat hier over De Bazel is gegeven. De
bron is evenwel niet zonder meer gehanteerd. Dank zij enkele vondsten is het mogelijk
gebleken Appendix VI, ‘Houtsneden’ (p. 231-324) op enkele punten aan te vullen en te
verbeteren. Hier zij nog aangetekend, dat de toeschrijving van stukken aan De Bazel
grotendeels is gebaseerd op gezag van Reinink. Het is evenwel mogelijk, dat er zich onder
het werk, dat aan Lauweriks is toegeschreven nog werk van De Bazel bevindt, en omgekeerd.
Zie voor De Bazel (diens theoretische uiteenzetting over bouwkunst) II.F.2. Zie ook III.B.8.
In dit overzicht is niet gesproken over Vlechtbandkruis (950511).
De houtsneden van K.P.C. de Bazel. Inleiding van J.L.M. Lauweriks. Amsterdam 1925.
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Aan de hand van De Bazels houtsneden kan men vaststellen, dat datgene wat
Lauweriks in het bovenstaande als een technische ontwikkeling weergeeft, in feite
een evolutie betekent vanuit het materieel rationalistische naar het (minder
expressieve) architecturaal rationalistische standpunt.
Een door De Bazel voor het Bouwkundig Weekblad (950103)* gesneden titelhoofd
vormt het document, waaruit invloed van Dijsselhof en Cuypers blijkt. In de algemene
vormgeving, de onderverdeling in lijsten en hokken, kan men het rationalistisch
beginsel, waarbij de onderdelen in hun onderscheiding te zamen weer het geheel
moeten vormen, goed onderkennen. De geïsoleerde hoofdletter B, uitspringende uit
de overige titel en in een eigen hok geïsoleerd, onderscheidt deze versiering van
bijvoorbeeld die van Derkinderens titelblad voor de Gijsbrecht. Hier is meer
overeenkomst met het al eerder vermelde gotiserende titelblad van Cuypers.240 Invloed
van Dijsselhof meen ik te kunnen vaststellen uit het volgende. Het hout is tussen de
letters en construerende vormen niet geheel weggestoken, maar het is in kleine plukjes
blijven staan en soms zelfs uitgewerkt tot een klein floraal of animaal versierinkje:
bloemknop en vogel. De beschouwer wordt hier, juist zoals hij dat werd in de
houtsneden voor Kunst en samenleving, stellig herinnerd aan het materiaal waarin
gesneden is en aan de wijze waarop gewerkt is. Elders in de voorstelling heeft een
kronkelende wegsteeklijn sporen van hout als decoratieve elementen laten staan. Die
kronkelende wegsteeklijn keert terug in de versiering (950601). Daarna (950622)
vindt men hem terug in spiralen (uiteenlopend in een kleine bladvorm en gevoegd
in een ruitvorm) als achtergrond en ter voortzetting van de figuur van het ‘hoger zelf’
in de afbeelding Tanhâ. De lijn beweegt zich kronkelend en onzeker in de achtergrond
die is bedoeld voor het ‘lagere ik’.
De wegsteeklijn die aan houtsnede herinnert, ontmoet men opnieuw als achtergrond
voor de voorstelling op het omslag van het

240

Deze titelpagina is afgebeeld in G.W. Ovink, ‘Anderhalve eeuw boektypografie in Nederland’,
in: Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965, Nijmegen 1965, afbeelding 15.
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Jubileumnummer Architectura (950824), binnen een ruitpatroon dat zich richt naar
het zegel van Salomo, dat straalt achter het hoofd van Bouwkunst. Aanzienlijk minder
vast kronkelt zich de expressieve lijn achter het hoofd van de Vriendschap. De hokkige
opbouw van deze omslagdecoratie, het inklemmen van de onderdelen van de titel in
verschillende vakken en ook de bouwkundige samenstelling van de motieven die de
rand vormen (ze zijn gestapeld in reeksen en sluiten nauwkeurig aan op de rest van
de structuur), zetten met een goede symmetrie de rationalistische traditie voort. Ook
in floraal opzicht is dat zo: ruimte tussen de letters van de titel is met floraal ornament
gevuld.
b. In november 1895 verschijnt voor het laatst een bijdrage (951116) van De Bazel
in Licht en Waarheid. Een nieuwe ontwikkeling in zijn werk is ingezet en manifesteert
zich in een omslag voor het plaatwerk De Architect (961114)*, voltooid in oktober
1895.241 Dit omslag luidt de geboorte in van de mathematische grondslag als beginsel
van decoratie. Einde 1895-begin 1896 bloeit het werk van De Bazel in een aantal
exuberante tentakelversieringen, die gerekend kunnen worden tot het meest uitbundige
wat Nieuwe Kunst heeft voortgebracht: (960104)* en (960306)*. Men heeft wel eens
gemeend dat die zwiepende lijnen te interpreteren zijn als exponent van een bloeiende
invloed der Art Nouveau. Het is waarschijnlijker dat de protoplasma-achtige
uitstulpingen iets tot uitdrukking brengen, wat De Bazel op dat moment geheel
vervulde. Dat was de ontdekking dat men vanuit een wiskundige grondslag kon
scheppen, leven kon wekken zoals de natuur dat vermag, die daarbij óók gebruik
maakt van de wiskunde. Wat de beschouwer in deze versieringen van De Bazel vindt,
is wel de expressie van die grondgedachte. De vormen herinneren aan protoplasma,
aan lage levensvormen, aan zeemonsters, aan weekdieren, aan insekten. De versiering
toont tenslotte

241

De Vlechtbandverciering (950907), die in Licht en Waarheid verschijnt vormt een deel van
een in mei 1895 uitgekomen invitatiekaart. De publicatie ervan in Licht en Waarheid van
september 1895 verstoort het beeld van de vernieuwing, die in deze maand bij De Bazel
optreedt, dus niet.
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zelfs vleugels en verheft zich op wieken van een de decoratie overspannende vogel
die zich uit het lagere verheft. In de versieringen is de evolutie der natuur verbeeld.
Herhaald wordt hoe uit de dode vorm het leven en tenslotte de geest groeit.
De versieringen voor het Prospectus van het Tijdschrift (later bij verschijning te
heten Maandschrift) voor vercieringskunst (960306)* mogen dan het rechthoekig
kader van de zetspiegel met hun sprietige waaieringen doorbreken, de symmetrie
blijft (wanneer men de staart langs de linkermarge een ogenblik buiten beschouwing
laat) nog in beginsel gehandhaafd. De typografie van dit prospectus is van belang.
De tekst is geheel in kapitalen gezet, niet inspringend bij nieuwe alinea's. Aan het
einde van alinea's zijn tekortschietende regels besloten met een enkel teken aan de
rand van de zetspiegel. Dit wijst op een streven tot expressie van de rechthoek van
de bladzijde.
Begin 1896 wordt een nieuw titelhoofd voor Architectura (960104)* in gebruik
genomen, dat geheel dezelfde geest ademt als de versieringen voor het
bovengenoemde prospectus. Dit is ook het geval met het titelhoofd voor Ons blaadje
(960000).
In het omslag van de Genootschapskalender 1897 (970100)* wijzigt De Bazel
zijn techniek en snijdt de decoratie uit in wit op zwart bij een belettering van zwart
op wit. Een strak systeem van vierkanten en de diagonalen daarvan ligt aan deze
versiering ten grondslag. De decoratie woekert niet meer over de ruimte van het vlak;
het gehele vlak is donker gehouden en daarbinnen ziet men de decoratieve lijn. Een
zelfde techniek gebruikt De Bazel ook voor het omslag van Bouw- en Sierkunst
(980218)*.
c. In de loop van 1897 versobert zich De Bazels decoratievorm, zoals blijkt uit de
houtsnede die gebruikt is als titelhoofd voor het Cuypersnummer Architectura
(970516)*. De bladspiegel van dit nummer is (mogelijk uit rationalistische
overwegingen) strak omlijnd. Met een middenlijn is ook de opbouw in twee kolommen
omschreven. Het kopstuk daarboven is nu streng rechthoekig, symmetrisch en niet
exuberant. Wel spreidt nog steeds een vogel zijn wieken over dit nieuwe hoofd. De
tekst van de titel is
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onderscheiden in afzonderlijke eenheden en het geheel is tot een Zorgvuldige
rechthoek uitgebouwd.
Een opmerkelijk omslag is voor dit Cuypersnummer gesneden: een versiering die
uitsluitend bestaat uit letters en vullende blokjes. Die letter is duidelijk op systeem
ontworpen: strak en leesbaar. Ook hier is zorgvuldig een zetspiegel geïndiceerd en
een rechthoekige eenheid gesuggereerd. Die blokjes zijn van een verregaande invloed
op de verdere ontwikkeling van de typografie der Nieuwe Kunst. Waar tot dusverre
getracht is (Derkinderen doet dat in Ein Büchlein von der Singekunst (951102)*,
Roland Holst doet het voor Sonnetten en verzen (960107)*, zojuist is het geconstateerd
in de typografie van het Cuypersnummer Architectura) door een belijning vorm en
eenheid van de zetspiegel aan te geven, daar biedt nu het systeem van blokjes een
subtiele variant waarmee lege ruimten zinvol tot de rechthoek van een zetspiegel
kunnen worden uitgevuld.
Het beginsel de bladzijden niet langer door belijning maar door blokjes te markeren,
vindt een toepassing op de blanco bladzijden van Bouw- en Sierkunst (980218)*,
waar men met vier blokjes de hoekpunten van de zetspiegel vindt aangeduid en met
een rangschikking van zes blokjes het middenveld ziet gevuld. Daarnaast is in Bouwen Sierkunst de tekst op een al gebruikelijk geworden wijze met lijnen omsloten, als
aanwijzing hoe de zetspiegel een opgebouwde eenheid vormt. Het kader, uit
typografisch materiaal opgebouwd, is intussen wat ongewoon. Het markeert niet
alleen de bladspiegel, maar neemt ook de sprekende hoofdregel in zich op. De lijst
is bovenaan breder bij de aanvang van een nieuw tekstgedeelte. De in die gevallen
in de lijst gevatte titel is linksbovenaan geplaatst. Als een symmetrisch tegenwicht
staat in de rechterbovenhoek dan een figuurtje dat is opgebouwd uit typografisch
materiaal. Het wit aan het einde van de hoofdstukken is tot een bladspiegel gemaakt
door een kleine, de hoek aanduidende decoratie.
Het omslag voor Bouw- en Sierkunst is volgens vaste principes opgebouwd. De
structuur is symmetrisch ten opzichte van de vouw, de verticale en ook de horizontale
middenas over de ‘plat-
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ten’. De relatie tussen de ‘platten’ is hier duidelijker dan bij De Architect, omdat de
versiering hier gesteund wordt door sterke horizontale verbindingen. Ook op deze
versiering (in uitvoering verwant met die van de Genootschapskalender 1897
(970100)*) spreidt een vogel zijn wieken; dit keer gebeurt dit in het centrum van de
achterzijde van het omslag; een duifachtige vogel met een pauwachtige staart(?)
spreidt zijn vleugels over twee gesloten deuren waarnaar zeven treden voeren. Aan
weerszijden van die trap ziet men een gestalte die een teken houdt: een verticaal
gerichte pijl en een Y-vormig teken, dat mogelijk het samenkomen van twee pijlpunten
beduidt. Dit trefpunt geeft waarschijnlijk het uitgangspunt weer van de wiskundige
structuur van het omslag. De gesloten poort kan duiden op het scheppingsmysterie
dat langs die wiskundige weg leven voortbrengt.

12. J.L.M. Lauweriks (1864-1932)‡
De kwaliteit van de snijwerk van Lauweriks in Licht en Waarheid uit februari-maart
1894 demonstreert dat (zoals ook bij De Bazel) deze kunstenaar zijn eerste houtsneden
niet veel vroeger dan deze periode heeft gemaakt. Dat Lauweriks zich voor grafisch
werk als zodanig al veel vroeger heeft geïnteresseerd, blijkt

‡

Voor Lauweriks zie: Nic. H.M. Tummers, ‘De Hagener impuls. Over het werk van J.L.
Mathieu Lauweriks (1864-1932) en de invloed ervan op de ontwikkeling van de moderne
vormgeving’, in: Bouwkundig weekblad d.d. 21 november 5 december en 19 december 1967,
p. 393-412, 413-432 en 433-464. Het artikel verscheen ook als afzonderlijke uitgave
(overdruk). Bij een bezoek, dat ik in 1967 bij de heer Tummers aflegde, bleek, dat het
Lauweriks-archief - op dat moment ten huize van Tummers - geen boekdecoraties omvatte.
De heer Tummers verzekerde mij, dat hij alles van Lauweriks had bijeengebracht. De rijkste
bron voor de houtsneden van Lauweriks voor Licht en Waarheid is momenteel de Bibliotheek
van het Rijksmuseum. De houtsneden van Lauweriks zijn niet steeds gesigneerd. Waar dat
wel het geval is, tekent hij met ML of Lanoo. De ongesigneerde houtsneden heb ik, vooral
afgaande op de selectie van Reinink voor K.P.C. de Bazel, hoofdzakelijk op grond van stijl
aan Lauweriks toegeschreven. Het komt mij evenwel voor, dat er nog wel stukken bij
Lauweriks zijn terechtgekomen, die bij De Bazel zouden moeten horen, en omgekeerd. Van
Lauweriks heb ik De Hotelhouder (951225) nog niet in handen gehad. Voor het werk van
Lauweriks zie ook III.B.9.
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wel uit diens Diploma voor de landbouwtentoonstelling te Winschoten.242
Juist zoals bij De Bazel valt ook in het werk van Lauweriks een evolutie op te
merken, die men kan weergeven als een ontwikkeling vanuit het rationalisme van
Dijsselhof naar het architecturaal rationalisme. Daar tussendoor voltrekt zich ook de
evolutie (hoewel niet zo markant als bij De Bazel) naar de meetkundige grondslag.
Die laatste ontwikkeling wordt merkbaar in het titelhoofd van Licht en Waarheid
(960321), maar de exuberantie daarvan maakt in het omslag van Theosophia toch al
plaats voor een strakker rechthoekige en symmetrische opbouw (960508).
Vooral de versieringen bij Lauweriks' artikel Egypte (970116) kenmerken die
tweede overgang. Daar treft men strakke en onversierde initialen: grote schreefloze
letters, zoals die in mei daaropvolgend zullen verschijnen op het omslag van het
Cuypersnummer Architectura (970516)*.
Het omslag van de Gids voor Haarzuylens (980625)* laat zien dat Lauweriks nu
geheel van de exuberantie is teruggekeerd naar een strakke symmetrie. Het omslag
vertoont een structuurparallel, waardoor de relatie tussen de versiering van voor- en
achterplat is ondersteund. De grondslag van de decoratie, en dit betekent een nieuwe
ontwikkeling, is het kwadraat. De typografie is naar de geldende rationalistische
beginselen opgebouwd. Op de titelpagina is de tekst willekeurig afgebroken aan de
regeleinden en tot rechthoeken gecomponeerd. De zetspiegel is met een haarlijn
gemarkeerd; ook de onbedrukte verso van de titelpagina is zo behandeld. Uit
typografische middelen opgebouwde versierinkjes vullen te kort schietende bladzijden
aan.
Lauweriks' omslag voor De Architect (991111)* is even principieel doordacht als
dat voor de Gids voor Haarzuylens. De grondslag van de versiering aan weerszijden
van de rugvouw is gelijk. Het vooromslag is rijker versierd. Om de vouw legt een
donkere strook met een tweetal verwijdingen aan weerszijden een relatie tussen de
beide helften van het dubbelblad.

242

L. Gans, Nieuwe Kunst, Utrecht 1966, afbeelding 170.
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13. Th.A.C. Colenbrander (1841-1930)‡
Ook Colenbrander, de kunstenaar, die vooral bekend is gebleven door het aardewerk
en de tapijten waarvoor hij de decoraties ontworpen heeft, draagt bij tot de
boekherleving. Zijn boekversieringen voor het Maandschrift voor vercieringskunst
en voor een deeltje van ‘De Nederlandsche dichters’ zijn uiterst oorspronkelijk en
nemen een geheel eigen plaats in.
Het Maandschrift (960306)* valt op door de keuze van kleuren, door de plaatsing
van een licht motief op donkere grond, door het gebruik van silhouetvormen van
florale motieven.243 De decoratie van voor- en achterzijde ontplooit zich symmetrisch
vanuit de verticale middenas van voorzijde en achterzijde van het omslag. Bij de
grillige decoratie steken vier cirkels, op het voorplat met de passer getrokken, af in
mechanische stugheid. De motieven van de decoratie hebben bloem- en bladachtige
vormen. De gehele voorstelling van het voorplat wordt rechthoekig omsloten door
een achttal zuilachtige elementen, die herinneren aan renaissan-

‡

243

Een archief van Colenbrander heb ik niet gezocht, omdat de boekversiering een zo
onbeduidend deel van zijn produktie vormt. Die produktie is binnen het kader van de
ontwikkeling van de boekverciering zelf intussen alleszins opmerkelijk. S.L. van Looy tekent
dan ook in een brief over Feith tot Perk (961124) aan Verwey aan (31 juli 1896:
Verwey-archief Amsterdam): ‘Volgende week krijgt U de eerste proeven. De heer
Colenbrander zal het bundeltje illustreeren; zooals bij alle heeren illustratoren het heeft zéer
lang geduurd! De vorige week kreeg ik de vignetten; ik moet er hem nog over spreken. Zijn
manier van werken is zeer eigenaardig, maar ik ben toch zoo ver dat nu met den druk vast
kan worden begonnen.’ Over het omslag van Colenbrander voor Maandschrift voor
vercieringskunst schrijft Thorn Prikker aan Borel in november 1895 (brief in Letterkundig
Museum).
De omslagen worden besproken door Berlage en Lauweriks. De eerste zegt in De Kroniek
van 22 maart 1896: ‘Deze afbeeldingen zijn gevat in een dubbelen omslag die mij het minst
aanstaan vooral de buitenste, als te brokkelig vaag van lijn, maar waarvan de kwaliteit van
kleur veel vergoedt.’ Lauweriks schrijft in Architectura van 28 maart 1896: ‘Als kleurendruk
is, dunkt me, de buitenomslag van Colenbrander mislukt en als compositie onbehaaglijk,
hetgeen jammer is voor de goede doch slecht toegepaste principen, die er aan ten grondslag
liggen. De zwarte druklettertjes op den blauwen grond zijn wat al te naïef. Het binnenomslag
is, behoudens het hard-chromaatgele fond, veel beter.’
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cevormen. De versiering van het achterplat neemt de grillige buitenrand van de
voorstelling op het voorplat als uitgangspunt. Daarbinnen is een veld vrijgehouden,
waarop, ineens zeer schools geconstrueerd met liniaal en passer, een vierkant vignet
met de woorden NUL BIEN SANS PEINE. Voor de eerste aflevering van het Maandschrift
is door Colenbrander nog een tweede, een binnenomslag gedecoreerd, waarbij de
versiering van achter- en voorzijde identiek is. Dit binnenomslag is op systeem van
kwadraten versierd. Binnen een regelmatige verdeling van cirkels op de snijpunten
van deze lijnen getrokken, is een uit grillige lijnen gebouwd motief gemaakt, dat
over het hele blad wordt herhaald. De rand van de versiering eindigt intussen niet
met een harmonische oplossing maar in een grillige lijn die de decoratie doorsnijdt.
In de versiering van Feith tot Perk (961124)* toont Colenbrander zich wel zeer
origineel. De decoratie van het schutblad is opgebouwd uit een grillig motief, dat
een achtste van de versiering van één schutbladzijde inneemt. Uit dit motief ontwikkelt
zich door naast- en bovenelkaar plaatsen een grillig patroon. Bij nader inzien blijkt
dat het motief steeds weer opnieuw is getekend met kleine varianten. Alle band- en
bladzijdecoratie is aan deze versiering van het schutblad ontleend.

14. A.H.J. Molkenboer (1872-1960)‡
Antoon Molkenboer houdt zich strak aan de regels van het rationalisme. De opbouw
van zijn versieringen is symmetrisch. Rechthoeken zijn duidelijk aangegeven. Het
omslag van Sprook van den zanger (960220) is behalve door strakke lijnen (die de
rechthoeken van de platten aanduiden en in horizontaal de verbinding aange-

‡

Er is, naar ik in 1970 van de heer S.L. Hartz vernam, geen archief van Antoon Molkenboer
bewaard gebleven. In het Radermacher Schorer-archief, bewaard in de Koninklijke Bibliotheek
te 's-Gravenhage, bevindt zich een brief van 12 maart 1948, waaraan Molkenboer in een
bijlage gedateerd 10 maart 1948, een opstel heeft toegevoegd. Hieruit blijkt hoezeer de
Molkenboers in nauwe betrekking tot Derkinderen stonden. De boekvercieringen van Antoon
Molkenboer zijn met diens monogram gesigneerd. Voor Molkenboer zie ook III.B.10.
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ven) nog voorzien van kronkelende lintvormige banden, die verbinding moeten
uitdrukken. De voorstelling op het voorplat is, buiten de illustratie van de zittende
zanger om, in strakke stroken onderverdeeld, die zorgvuldig tot rechthoeken zijn
uitgebouwd. De illustratieve kopstukken in de tekst zijn strak rechthoekig opgebouwd
en voegen zich binnen de bladspiegel. Het is niet bekend of ook de typografie van
Molkenboer is. Wel zal de kleur van dit geheel in groen gedrukte boekje door hem
zijn bepaald.
In de muziek die door Molkenboer is vercierd, vindt men de principes die voor
het omslag van de zangerssprook zijn gegeven wel terug, met dien verstande, dat op
één los vignet na (een pot met bloeiende rozen achterop het omslag voor De roos
(960425)*), geen versiering van het achterplat meer voorkomt. Molkenboer tekent
strakke kaders met symmetrische versiering: een soort lijsten waarbinnen hij zijn
voorstellingen (min of meer naturalistisch weergegeven) plaatst. Hoe meer de
voorstelling gaat in de richting van het zuiver decoratieve, hoe strakker ook in dat
middenveld de symmetrie is gehandhaafd.
Het gehele oeuvre van Molkenboer in deze jaren weerspiegelt invloed van
Derkinderen. De Mincelyn (971226)* vormt daarop geen uitzondering. De
bladspiegels van dit boekje zijn met een rode haarlijn als zodanig gemarkeerd. Het
daarin ondergebrachte is in onderdelen van tekst gestructureerd door kopstukken en
liggende balken. Alinea's zijn aangegeven door een rode beginletter en ze worden
besloten met een liggende lijn, die weer een afsluiting vindt in een asterisk. Dit
duidelijk streven naar een gesloten zetspiegel is architecturaal rationalistisch. Ook
uit andere aspecten blijkt dit. De alinea's springen bij de aanvang niet in. Vercieringen
zijn duidelijk afgezonderd in balken die over de volle breedte van de zetspiegel lopen.
Waar aan het einde van een hoofdstuk ruimte overschiet, warrelt, aan de onderzijde
van de laatste regel, aan een slotbalk een symmetrische belijning af. Overschietende
ruimten zijn met verticale lijnen en sierbloemen aangevuld.
Ook uit de verciering van het omslag, waarin de titel zorgvuldig
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in onderdelen gescheiden is opgenomen, blijkt de rationalistische gerichtheid van de
vercierder.
De strakke opbouw in symmetrie zet zich voort in Liedjes der liefde (980527), in
de Romance (980215), in het bloemrijke kopstuk voor een opstel in het tijdschrift
Woord en Beeld: Een ontmoeting (981000), Kroningsmarsch (980514). Voor Kolonie
Blaricum (010208), Caecilia (021025) en Soiree (******) geldt in beginsel hetzelfde.

15. Th.A.A. Molkenboer (1871-1920)‡
Al ver voordat Theo Molkenboers Geschiedenis van een stadhuis (970601)*
verschijnt, verneemt men van diens activiteiten op het gebied van boekverciering.
In 1892 dingt hij mee in de prijsvraag voor het Diploma voor de Boekhandel.244 In
het volgende jaar verneemt men van André Jolles dat Van Nu en Straks een ontwerp
van Molkenboer geweigerd heeft.245 Oók in 1893 blijkt dat een omslag voor het
Maandblad van het teekenonderwijs, door Molkenboer ontworpen, is bekroond.246
Op 29 augustus 1893 bericht Derkinderen aan Veth dat hij boekversieringen door
Molkenboer heeft gezien.247 Van deze voorgaande ontwerpen is mij tot nu toe nog
geen onder ogen gekomen.
In juni 1894 treft men, als bijlage van het Maandblad van het Teekenonderwijs,
een tweetal schetsen aan voor banden van het Maandblad en de Jaarverslagen
(940600)*, uitgegeven door de

‡
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Het komt mij voor, dat er geen nalatenschap van Molkenboer meer bestaat. Correspondentie
van deze kunstenaar is te vinden in het Kalf-archief in de Universiteitsbibliotheek te Leiden
en bij de uitgeverij de Erven F. Bohn te Haarlem (over Geschiedenis van een stadhuis). De
illustraties in St. Bavo (980506) zijn van Molkenboer. Het omslag voor dit boekje is evenwel
gesneden door Veldheer. Het is daarom bij die kunstenaar behandeld. Van Theo Molkenboer
heb ik niet onder ogen gehad Zangen (950302) en Tot ontucht gedoemd (020000). Het werk
van Molkenboer is steeds gesigneerd.
Zie II.C.8.
Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten bijeengebracht en toegelicht door Eduard
Reeser, 's-Gravenhage 1962, deel I, p. 466.
Maandblad van het Teekenonderwijs, april 1893, p. 96.
Dit schrijven in het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.
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Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs. Uit een bijschrift is op te maken,
dat het hier niet gaat om uitgeversbanden, maar om speciaal uitgevoerd bindwerk
van perkament, beschilderd in groen en bruinrood. Beide banden zijn in opzet sterk
verwant aan Derkinderens band voor Alberdingk Thijm (930512)*. Ze zijn
rationalistisch vercierd. Men treft hier weer de horizontale strookverdeling, die banen
openlaat voor titel en versiering. Langs de rug vindt men donkerder zônes, waarbinnen
het lussende (verbinding uitdrukkende) motief van Derkinderen wordt teruggevonden.
Op de rug ontwaart men de symbolische aanduiding van katernen.
Tot dusverre is uit het jaar 1895 alleen Molkenboers omslagverciering voor Das
Paradies (950302)* overgeleverd. Van Zangen (950302) is tot dusverre nog geen
voorbeeld gevonden. Het is waarschijnlijk dat Derkinderen, die in deze jaren met
W. Stumpff contacten onderhield over de produktie van de Missa (961010)*, de
directeur van De Algemeene Muziekhandel ertoe heeft weten te bewegen een poging
te doen ook de muziekomslagen een herleving in decoratieve zin te doen doormaken.
Het eerste werk heeft Stumpff, zoals op 18 maart 1896 blijkt, nog niet kunnen
bekoren.248 Uit rationalistisch oogpunt is het omslag van Das Paradies wel verworpen,
omdat de stevige kadering en strokenopzet weinig geëigend is voor iets voorlopigs
als een omslag. Theo Molkenboer heeft na 1895 geen muziekontwerpen meer voor
de Algemeene Muziekhandel gemaakt. Die taak neemt zijn broer Antoon over.
Bij zijn studie ‘Philosophie van den Boekband’ laat Molkenboer in 1896 nog een
drietal ontwerpen van boekbanden afdrukken (961100).249 Die ontwerpen zijn in hun
grondslag sterk verwant gebleven met de structuur van de bandtekeningen uit 1894.
Ook hier vindt men de rechte omkadering, de horizontale structuurbanden. Op de
rug van het drukst bewerkte ontwerp ziet men de katernen verbeeld. In twee van de
drie gevallen vindt men aan
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249

Zie III.B.10.b, noot 170.
‘Philosophie van den Boekband’ is voor een belangrijk deel afgedrukt en besproken in II.D.4.
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weerszijden van de rug een verticale strook, die door dichter ornamentatie afsteekt
tegen de resterende versiering. Een van de drie ontwerpen geeft de grondstructuur
voor de band van Viollet-le-Ducs Geschiedenis van een stadhuis (970601)*. De band
voor dit boek vraagt niet alleen de aandacht om de zeer principiële wijze waarop
rationalistische beginselen daarin zijn toegepast, maar ook omdat Molkenboer alleen
een gedeelte van de banddecoratie (dat deel namelijk waarin de titel en het wapen
van de besproken stad zijn gereproduceerd) gebruikt voor de bestempeling van
ingenaaide exemplaren van De geschiedenis. De band construerende elementen laat
hij bij het omslag weg.
De geschiedenis is mede van belang omdat de moderne typografie hier weer eens
een toepassing vindt. Het boek biedt in dat opzicht overigens een hybridische vorm
tussen het Franse origineel en Molkenboers eigen typografische inzichten, die
waarschijnlijk mede zijn gevoed door de overtuigingen van Derkinderen. De tekst
is onderverdeeld met balken, gevormd uit twee liggende lijnen, waartussen rijen aan
de zetkast ontleende versieringen. Met dit middel zijn op de titelpagina de titel en
de namen van de auteur, de bewerker en de schrijver der inleiding duidelijk geïsoleerd.
Zo staat daar ook het impressum afgescheiden. Ook de hoofdstuktitels zijn geïsoleerd
door dergelijke balken die de tekst per hoofdstuk nogmaals afsluiten.
Dit de tekst structurerend rationalisme wordt weer aangevuld door een architecturaal
rationalisme. De regels van de titel en de hoofdstukaanduidingen zijn weer aangevuld
tot de rechthoek van de bladspiegel. De asymmetrie van de nummering onder de
illustraties wordt opgeheven door tegenover de nummering (rechts) een teken aan
de linkerzijde te plaatsen. Aan het einde van de hoofdstukken hangt, als een baldakijn,
vanaf de sluitbalk een strak symmetrische versiering van Andreaskruisen. Bij deze
versieringen is niet gezocht naar de uitdrukking van de rechthoek van de bladzijde.
Dat is ook niet het geval in de kruisvormige decoratie die aan de achterzijde van de
titelbladzijde is afgedrukt en uit typografische elementen is opgebouwd. Uit de
correspondentie van de vercierder met de uitgever-drukker blijkt (en Molken-
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boers verzuchting dat er zoveel van die sterretjes op de titelpagina staan vormt
daarvoor wel een ondersteuning), dat Molkenboers aanwijzingen voor de typografie
globaal zijn geweest en dat een belangrijk deel van de uitwerking aan de zetter is
gelaten.250
Molkenboers vercieringen voor de Studentenalmanak 1898 (980100) zijn
overwegend floraal. Invloeden van neogotiek en van Derkinderen zijn merkbaar
naast een toch wel overwegend moderne gerichtheid. De vercieringen, in lijnen
getekend zonder halftonen, bieden geen nieuwe perspectieven.
Molkenboers omslag voor Van onzen tijd (001018) is rechthoekig opgezet;
symmetrisch en herinnerend aan de penseel die de decoratie heeft getekend. De
rechthoekig gestructureerde verciering van de titelpagina roept weer herinneringen
aan Derkinderens werk op. Eigenaardig is hier de opbouw van het geheel met een
smalle rechthoek onder een breder bovenkader, zonder dat het geheel tot een duidelijke
rechthoek is geformeerd.

16. J.A. Loebèr (1869-1957)‡
In de laatste maand van het jaar 1895 wordt de vereniging ‘Kunst toegepast op
Boekbanden’ opgericht.251 De vereniging, door boekbinders in het leven geroepen,
stelt zich ten doel door het houden van exposities de belangstelling van het publiek
in Nederland voor de artistieke boekbindkunst te wekken en daardoor te komen tot
een nieuwe waardering van het werk van de boekbinders en tot verbetering van de
positie van de boekbindkunst in Nederland.252 Voorzitter van ‘Kunst toegepast op
Boekbanden’ is de Leidse boekbinder J.A. Loebèr Jr.253
Aanvankelijk zijn er geen tekenen die wijzen op een moderne gerichtheid van de
verenigde boekbinders. Wanneer die gerichtheid al aanwezig is, domineert hij zeker
niet in de eerste twee tentoonstellingen die de vereniging achtereenvolgens in Leiden
(13 januari 1896) en in Utrecht (4 mei 1896) inricht. Toch is vooral de eerste expositie
van indirect belang voor de Nieuwe Kunst, om-
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Theo Molkenboer aan de uitgever op 28 augustus 1896. De brief berust bij de uitgever Bohn.
De heer H.W. Loubert, zoon van de kunstenaar, was zo vriendelijk mij in 1968 te komen
opzoeken. Hij berichtte mij, dat het gehele bezit van Loebèr in de meidagen van 1940 in
Rotterdam verloren is gegaan. De belangrijkste bron voor de kennis van de activiteiten van
Loebèr vormt daarom op dit moment het Kalf-archief in de Leidse Universiteitsbibliotheek.
Deze correspondentie geeft inzicht in de ontwikkeling van de vereniging ‘Kunst toegepast
op boekbanden’. Van belang is de correspondentie ook voor de kennis van de plannen voor
een private-press samen met J.B. Smits.
Aldus H.W. Ywema Jr., in: De Boekband, 1 augustus 1896.
De doelstelling van de vereniging is weergegeven in De Boekband, 1 april 1896, p. 2.
Vergelijk het Nieuwsblad voor den boekhandel, 7 januari 1896 en De Boekband, 1 november
1896.
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dat zij Kalff een spoorslag heeft gegeven tot het schrijven van zijn twee kleine
artikelen in De Kroniek, waaruit diens moderne instelling ten aanzien van de boekband
kan worden begrepen. De tentoonstellingen zijn voor de moderne ontwikkeling van
‘Kunst toegepast op Boekbanden’ van belang, omdat daardoor een contact met Kalff
tot stand kwam, dat rijke vruchten voor de Nieuwe Kunst heeft afgeworpen.254
Ook het uit de kring van ‘Kunst toegepast op Boekbanden’ voortgekomen vakblad
De Boekband weerspiegelt geen vooruitstrevende ideeën in de eerste tijd van zijn
bestaan.255 Een kentering zet in, wanneer op 1 december 1896 Theo Molkenboers
‘Philosophie van den Boekband’ in dit vakblad verschijnt.256 Maar de werkelijke
vernieuwing speelt zich toch blijkbaar in het verborgene af. Die treedt pas aan het
licht in de derde, Amsterdamse, tentoonstelling die wordt geopend op 1 maart 1897
en in het verslag dat daarover in De Boekband verschijnt. In februari-maart 1897 is
Kalff als belangstellend lid, later als adviseur tot de vereniging toegetreden.257 Loebèr
blijft sinds 3 maart 1897 in schriftelijk contact met de jonge boekvernieuwer.
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Zie in II.D.3 en II.F.1.
Het eerste nummer van De Boekband is gedateerd 1 april 1896. Het laatste ter Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag bewaarde nummer is gedateerd 15 november 1897.
Deze uiteenzetting is vrijwel geheel opgenomen in II.D.4. In dit verband zij ook nog verwezen
naar J.A. Loebèr Jr., ‘Boeken en banden’, in: De Arbeid, 1898-99, p. 70-73 en 128-129.
De lidmaatschapskaart van Kalff in het Kalf-archief in de Leidse Universiteitsbibliotheek is
gedateerd (poststempel): 19 maart 1897. Kalff wordt als nieuw lid vermeld in De Boekband
van 1 maart 1897. Op 3 maart schrijft Loebèr aan Kalff, dat hij het adviseurschap van de
laatste gaarne aanvaardt. Om iets van de wereld, waarin de Leidse kunstenaars een eigen
bestaan moeten veroveren, te tekenen, volgt hier een citaat uit een brief van 3 maart 1897
van Loebèr aan Kalff: ‘Voordat er iets omtrent inrichting enz. [voor de Amsterdamse
tentoonstelling] bekend was, ontvingen we van verscheidenen een zeer koel, weigerend
antwoord. Dijsselhof bijv. wilde alleen zenden studies v. planten en visschen benevens
teekeningen v. Grieksche en Egijpt. vazen! Of dit ernst was of een loopje-nemerij weten we
nog niet. Nieuwenhuis is ons komen opzoeken en wilde per se hebben, dat alleen een zekere
groep jongeren zouden uitgenoodigd worden. We meenden echter dat bij een zoo jonge kunst
als de moderne het onmogelijk is, één richting als de eenig-ware te kunnen beschouwen en
dat op een tentoonstelling als deze alle richtingen moesten uitkomen. Daarop volgde een
zeer hatelijk briefje van genoemden heer en het terugtrekken van eenige artisten en het
onbeantwoord laten van eenige brieven.’
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Na aanvankelijke pogingen een private-press op te richten met de in het volgende
paragraaf te behandelen Haarlemse binder J.B. Smits richten de beide binders een
gezamenlijk atelier op voor verzorgd bindwerk.
Uit de verslagen van de Amsterdamse tentoonstelling blijkt dat het volgende van
Loebèr moet zijn geëxposeerd: een boekband om een Engelse prachtuitgave van het
Boek Job, versierd in Lederschnitt. Uit de bespreking in De Boekband kan men ook
afleiden, dat in de decoratie daarvan om een verbeelding van de inhoud heen een
lijst is gelegd of gelaten, die blijkbaar met de rug correspondeert. Het leer is in de
oorspronkelijke kleur gelaten.258
Een tweede band vertoont een vlindermotief. Kalff spreekt van een boek in blauw
marocco met bruine rug en hoeken ‘goed en constructief versierd’. De verslaggever
van De Boekband meldt dat de idee van binden er sterk op is uitgedrukt:
‘Vier of vijf kapellen slaan hun vleugels van uit den rug uit over het plat. 't Is een
half Levantijnsch marokijnen band, de hoeken zijn eveneens met een kapel voorzien.’
Deze beschrijvingen sluiten uit dat het op de tentoonstelling getoonde identiek is
met een van de twee bandjes met vlindermo-
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De Boekband, 1 maart 1897; De Kroniek, 28 februari 1897; Architectura, 6 maart 1897.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

350
tief afgebeeld in het nummer van Modern Book-bindings van The Studio uit 1899,
waarin een rationalistische tendentie duidelijk te bespeuren valt.259
De vijf of zes bandjes met Japanse patronen gesjabloneerd zijn waarschijnlijk geen
van alle identiek geweest met de reigerband in hetzelfde nummer van The Studio
afgedrukt. Gabriel Mourey meldt hierover: ‘Mr. Loeber has not confined himself to
leather bindings, but has essayed a very novel method with cloth, which he decorates,
not with irons but with the stencil, the ornamentation being simple and well designed,
as the process demands.’ Het motief van het bandje in The Studio en de verwerking
daarvan is sterk verwant met dat van een ontwerp door W.C. Brouwer in 1897
afgedrukt als bijlage in De Boekband. Men kan zich bij de slordigheid waarmee het
artikel in The Studio is geredigeerd, afvragen of hier de naam van Brouwer niet bij
had moeten worden genoemd op de plaats van de vervaardiger.
Een tweede punt van twijfel vormt de toeschrijving van twee afbeeldingen, die
eveneens in The Studio zijn afgedrukt bij het artikel van Mourey. Men ziet daarop
banden, waarvan de decoratie bereikt is door de bindtouwen over en door de platten
heen te trekken. Wanneer deze bandverciering dan al van Loebèr is, dan is de idee
daarvan uitgegaan van Smits.
In De Boekband komt een aantal houtsneden (970415)* van Loebèr voor buiten
de door dezelfde kunstenaar gesneden rubriekhoofdjes. Het in het nummer van 15
april 1897 afgedrukte model voor een eenvoudig geheel lederen bandje (waarbij de
lijnen, die de ribben op de rug begrenzen, zich convergerend over de platten verenigen
in een klein stempel) getuigt van een rationele grondslag. De rubriekhoofdjes van
De Boekband zijn strak rechthoekig van opzet en symmetrisch opgebouwd. De
breedte ervan komt overeen met die van de kolom. De versieringsmotieven zijn
ontleend aan het bindersvak.
De typografie van de tweede jaargang van De Boekband, met ingang van 15 april
1897 verschenen, is afgedrukt op handge-
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Gabriel Mourey, ‘Dutch bookbindings’, in: Modern book-bindings & their designers. Winter
Number of The Studio 1899-1900, p. 66-68.
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schept papier zonder lijming. Het uiterlijk van het tijdschrift is mogelijk de neerslag
van overleg tussen Loebèr, Smits en Kalff. De opzet is geheel rationalistisch. De
tekst is met hoofden en hoofdjes onderverdeeld. De zetspiegel is nadrukkelijk omlijnd
en de tekst onderscheidende decoratie is daarbinnen rechthoekig gevoegd. De
kolommen zijn aangeduid met een verticale middenlijn. Nieuwe alinea's springen
niet in en worden aan het einde, waar een regel tekortschiet, met asterisken tot een
rechthoekig blok aangevuld. De redactie zegt op 15 april:
‘Het bleek een heel getob te zijn, een goede type voor de titels te vinden; wij
zochten en zochten tot wij tot het Gothische type besloten. Over het gebrek aan goede,
mooie smoutletters zullen wij niet spreken, al is zulks het gebrek van deze en zoovele
uitgaven.’ (p. 8).
Een boekje over Bamboe-ornament vormt na de Aankondiging, waarvan Loebèr
mogelijk het rationalistisch omslag gesneden heeft, (981204) het enige voorbeeld
van directe boek-versiering van Loebèr. De typografie van de titel (die met blokjes
tot een rechthoek is uitgebouwd) en ook de in hout gesneden initialen en het vignet
doen op dat moment, zo dicht tegen de verschijning van Kunst en maatschappij,
haast archaïsch aan, hoe degelijk het vakmanschap ook is geweest dat ze heeft
voortgebracht.
Loebèrs verdienste voor de Nieuwe Kunst ligt in de eerste plaats in zijn functie
als gangmaker. Meer dan door het vakmanschap dat uit zijn werk blijkt (althans voor
zover reproductie het vergunt dat te beoordelen) spreekt hij door middel van zijn
werken in de vereniging ‘Kunst toegepast op Boekbanden’ en door zijn activiteit
achter het tijdschrift De Boekband.260

17. J.B. Smits (1874-1944)‡
De derde tentoonstelling van de vereniging ‘Kunst toegepast op Boekbanden’ in het
Stedelijk Museum te Amsterdam gehouden, biedt J.B. Smits de gelegenheid het door
hem gemaakte bind-
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Loebèr heeft dit tijdschrijft blijkbaar alléén geredigeerd in het eerste jaar. Pas op 15 april
1897 blijkt dat J.B. Smits tot de redactie is toegetreden.
Een Smits-archief heb ik nog niet gevonden. Het Kunstgewerbemuseum te Zürich was zo
vriendelijk mij in 1968 te berichten, dat daar een negental banden van Smits uit de periode
1900-20 wordt bewaard. Onder Inv. Nr. 7035 berust een band voor William Morris, Gothic
Architecture, die wel nog in Nederland is gemaakt.
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werk onder de aandacht van een ruim publiek te brengen.261 Deze kunstenaar komt
pas wat later naar voren uit de kring van ‘Kunst toegepast op Boekbanden’. Aan de
tweede tentoonstelling van de vereniging heeft hij al bijgedragen, zonder daarbij
bijzonder op te vallen.262
Op de Amsterdamse tentoonstelling liggen tenminste drie bandjes van Smits,
waarvan één versierd is door de bindtouwen over het plat door te trekken, één
overtrokken is met gemarmerd perkament en één blauw bandje met bogendruk is
versierd, aldus de verslaggever van De Boekband.263 Ook Kalff spreekt over de banden:
‘Zoo zag ik van een Haarlemsch werkman een bruinleeren band, waarvan de
versiering bestond uit een ornament, gevormd door de in groeven opgesloten witte
touwen, waarop het boek is ingenaaid. Dicht bij den rug waren die door het plat
gehaald en verder op- en neer-gestoken door en over het bord. Dit is zeker zuiver
gedacht; het begrip binden kan wel niet eenvoudiger en logischer worden uitgedrukt.’
Ook het blauwe bandje komt ter sprake: ‘Van denzelfden binder lag er ook een
exemplaar van Van Hall's Dichters van dezen tijd, in blauw leer, waarop met bogen
een eenvoudig ornament gedrukt, dat, zich ontwikkelend uit de ribben van den rug,
hetzelfde idee [nl. het binden], maar nu op andere manier, verzinnelijkte.’264
Van de band met marmerdecoratie spreekt Kalff niet.
De band met doorgetrokken bindtouwen, waarover zowel de verslaggever van De
Boekband als Kalff spreken, is wel afgebeeld in een artikel dat in 1911 in Onze Kunst
is verschenen.265 De da-

261
262
263
264
265

Loebèr wijst hierop in een brief van 3 maart 1897 aan Jan Kalff. Deze brief is in het
Kalf-archief, Universiteitsbibliotheek, Leiden.
Verslag door de secretaris, in: De Boekband, 1 augustus 1896.
De Boekband, 1 maart 1897.
In: De Kroniek 28 februari 1897.
Dit artikel verscheen onder dezelfde titel ook in de Franse uitgave: S.H. de Roos, ‘Joh. B.
Smits’, in: l'Art flamand & hollandais, 1911, p. 176-185. De afbeelding komt daar voor op
p. 181. De band is ook afgebeeld in Jo de Jong, De nieuwe richting in de kunstnijverheid in
Nederland. Schets eener geschiedenis der Nederlandsche kunstnijverheidsbeweging,
Rotterdam 1929, p. 90, nr. 230.
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tum 1896, die bij deze afbeelding voorkomt, ondersteunt dit vermoeden.
Het zeer rationalistisch opgezette blauwe bandje voor Dichters van dezen tijd kan
men in de studie van Jo de Jong in afbeelding terugvinden.266
Vrij kort na de tentoonstelling aanvaardt Johan B. Smits een deel van de redactie
van De Boekband, en wel met ingang van het eerste nummer van de tweede jaargang,
gedateerd 15 april 1897.267 Hij snijdt voor de gewijzigde uitgave een nieuw titelhoofd
(970415)* vol instrumenten die op de boekbandvervaardiging betrekking hebben.268
Waarschijnlijk is hij al voor het einde van dat jaar bezig met het tekenen van letters
voor een mogelijke private-press,269 waarover pas na februari 1898 een definitiever
geluid wordt gehoord. Uit de overgeleverde correspondentie van Loebèr wordt
duidelijk dat tenminste twee lettergrootten zijn getekend op 9 maart 1898.270 Op 22
april 1898 heeft Smits enkele patrijzen gesneden
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Jo de Jong, De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland, Rotterdam 1929, p. 90,
nr. 231.
‘De Redactie heeft, gedachtig aan het “twee kunnen meer dan één” den Heer Joh. B. Smits
gevraagd, mede een deel van de redactie op zich te nemen, wat deze volgaarne heeft
aangenomen.’ Tot dat moment had alleen Loebèr de redactie gevoerd.
Een verklaring van dit titelhoofd wordt gegeven in De Boekband van 15 april 1897.
Dit blijkt uit een mededeling van De Roos in: l'Art flamand & hollandais 1911, p. 184. De
private-press is niet onbekend. Ook Elisabeth Menalda spreekt erover in ‘Die moderne
Niederländische Einbandkunst’, in: Jahrbuch der Einbandkunst 2, 1928, p. 187-192.
In een brief van deze datum, bewaard in het Kalf-archief, Universiteits-bibliotheek, Leiden,
bericht Loebèr: ‘Het plaats-innemen van onze letter valt mede. Het kleinste type is gelijk in
grootte aan de Gids-letter en op gelijke wijze gezet plaatsen wij 9 tegen Gids 7. De verhouding
is dus wel in ons voordeel. Bovendien is het om een goed lettervlak te krijgen raadzaam de
afstand tusschen de woorden en de regels kleiner te nemen dan in de Gids gedaan wordt.’
‘Ik ben heden bij den Heer Jan Toorop geweest. Hij sympathiseerde zeer met ons plan en
wij hebben er uitvoerig over gesproken. Hij zou alles doen om in Den Haag eenige
aandeelhouders te vinden. Het type letter beviel hem bijzonder, behoudens enkele opmerkingen
over t en r. Beide vond ZEd mooi aan het einde van een woord; echter geplaatst voor een
letter bleef er teveel ruimte over. Hij raadde daarom aan voor deze twee plaatsingen twee
typen te houden, Ik ben het hier mee volkomen eens mede. Echter zijn, m.i. deze details van
later zorg. De eerste vraag is of een type als dit goed leesbaar is, goed onderling
bijeenbehorend en goed decoratief vullende de blz en de tweede, is de benoodigde som te
krijgen. De letters onderling goed sluitend te krijgen, is nog een zeer tijdroovend werk en
wanneer onze plannen chateaux en Espagne moeten worden, zou dit jammer zijn van het
tijdverlies. Om die reden heb ik met den Heer J.T. afgesproken, dat ik zou trachten de reeds
met U besproken HH. (hij raadde ook aan Berlage en Roland Holst) tot medewerking te
bewegen. Eer twaalf aandeelhouders bereid gevonden zijn, is er wellicht een maand
gepasseerd, welken tijd wij gebruiken om de verschillende vormen goed te critizeeren. Blijkt
het geld te krijgen te zijn, dan beproeven we elke letter in verschillende plaatsingen
fotografisch.’ Op 22 april 1898 schrijft Loebèr: ‘Smits heeft eenige zeer goede patrijzen
gesneden. Wanneer alles goed gaat, zal hij het grootste type zelf snijden.’ ‘We hopen nu
maar, dat het kapitaal gauw bij elkaar komt.’
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en hij hoopt het grootste type te kunnen snijden. Daarna ontbreekt nader bericht tot
op 4 december 1898 een in hout gesneden Aankondiging (981204)* is verschenen,
waarin het samengaan van Loebèr en Smits wordt aangekondigd. Meegedeeld wordt
dat Loebèr en Smits zich voorstellen te leveren:
‘Bindwerk in de verschillende lederbewerkingen. Reis-, Receptie-, en
Jubileumalbums; de laatste met geteekende opdracht en met houtsneden versierde
naambladen enz.
Stroomkleur-versieringen op zijde, perkament enz. Gebattikte perkamenten banden.
Half-leder en linnen banden (de marmerpapieren op plat zijn vervangen door getinte
met eigen in hout gesneden patroon bedrukt, een sterkere bedekking, betere harmonie
gevend in linnen en papierkleur.
Stencilbandjes á f. 1.50. Stroomkleurb. á f. 1.80 (octavo formaat).
Juweelen-Koffertjes met oorspronkelijk bewerkt koperen beslag of lederversiering.
Houtsneden voor beter drukwerk, menu's en balboekjes enz. Oorkonden en dito
kokers. Bewerking alleen naar eigen ontwerpen.’
Dit boekje (een in recto bedrukt vel tot een katern gevouwen,
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zodat een boekje van eenzijdig bedrukte folio's ontstaat, waarvan de onbedrukte
bladen onopengesneden zijn en tegen elkaar liggen) is gevat in een grijs papieren
omslagje, waarop een verbinding uitdrukkende versiering in houtsnee is afgedrukt.
De druk op zichzelf vraagt de aandacht, omdat hier voor het eerst in de boekherleving
irisdruk is toegepast, van donker- naar lichtviolet verlopend. Symmetrie is
gehandhaafd, maar een strakke omkadering ontbreekt op het omslagje. De titelpagina,
waarop de namen en adressen van Loebèr en Smits, is rationeel ingedeeld.
De bladzijdjes van het boekje zijn vercierd met een kader van decoraties (op
systeem gebouwd en duidelijk invloed van de school van De Bazel en Lauweriks
demonstrerend). Die omkadering omsluit een middenveld, waarbinnen de gesneden
tekst zorgvuldig in een rechthoek gebracht is en in regels wordt onderscheiden door
horizontale lijnen. De tekst is wit in de donkere ondergrond uitgestoken en verraadt
een zelfde invloed. Daarbij is gestreefd naar symmetrie.
De samenwerking van Loebèr en Smits heeft één uitgeversband opgeleverd,
namelijk de band voor Verborgen bronnen (990530)*. De band heeft de walging van
Frans Coenen opgewekt, maar is overigens in meer dan een opzicht van belang.271
De band biedt een uniek voorbeeld van de stroomkleurdecoratie op linnnen. De
marmervloeiingen zijn zó uitgezocht, dat zij nauwkeurig corresponderen met de
plaatsen, waar aan de rugzijde van het voor- en achterplat smalle perkamentreepjes
even over het linnen zijn doorgehaald, om de beschouwer te leren, dat hier geen
sprake is van een bandzetter, maar van een echte boekband. Kleine gouden ornamenten
benadrukken deze punten.

18. W.C. Brouwer (1877-1933)‡
De tweede jaargang van De Boekband is voorzien van een titelhoofd door Smits, van
rubriekhoofdjes door Loebèr en van in

271
‡

Coenens reactie in: De Kroniek, 9 juli 1899.
Het archief van W.C. Brouwer en de pottenbakkerij ‘Vredelust’ berust thans in het Rijksbureau
voor Kunsthistorische Documentatie. Grafische objecten uit deze collectie zijn overgebracht
naar het Prentenkabinet van de Haags Gemeentemuseum. In het archief een autobiografie,
waaruit het volgende: ‘Zoo o.a. de houtsnede. Niet alleen, dat ik een groote affiche sneed in
langs-Perehout voor een binderij (in 't Leidsch Archief in bewaring genomen, zooals ik eens
van den Heer van Overvoorde heb vernomen) doch ook, en wel hoofdzakelijk... richtte ik
mij tot de Xylografie d.w.z. tot de cliché-making van boekdruk. En daarin maakte ik niet
alleen briefhoofden enz., doch sneed ook in 1898 het Huldigingslied Piano-muziek met
zangstem eronder en de woorden erbij. 't Was achteraf beschouwd monniken-werk maar een
vastheid van hand was er dan ook mee gewonnen.’ Voor de rationalistische overtuigingen,
die Brouwer ook in zijn keramiek toepaste, zie I.B, noot 38.
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hout gesneden initialen door Brouwer, de kunstenaar die later als pottenbakker
bekendheid gekregen heeft. De initialen (970415)* van Brouwer herinneren in hun
opzet aan de sierletters, die Berlage voor het Gedenkboek Delagoabaai (950701)*
heeft ontworpen, maar hebben overigens een eigen, duidelijk middeleeuws
geïnspireerd karakter.
Brouwer sneed ook illustraties voor het tijdschrift. Zo verscheen als bijlage van
het nummer van 15 juli 1897 het Model van een bandje (970715), waaruit de
construerende gerichtheid in de decoratie van Brouwer duidelijk blijkt. Verder zijn
de stempelmotieven in De Boekband van 15 augustus, blijkens een daarop
voorkomende lettersignering, aan Brouwer toe te schrijven, terwijl ook een aantal
bloemmotieven in de aflevering van 15 oktober de signering W.C.B. heeft ontvangen.
Mogelijk ook van Brouwer is de houtsnede naar een band van Cobden Sanderson in
het eerste nummer van de tweede jaargang, verschenen op 15 april 1897.
De bovengenoemde initialen van Brouwer zijn in 1898 opnieuw gebruikt, ditmaal
in de tweede en derde aflevering van het tijdschrift De Arbeid. Daar treft men ook
een viertal vignetten, geïnspireerd op de vormen van vlinder en uilekop. De vignetten
herinneren door hun uitvoering sterk aan Brouwer. Ze zijn symmetrisch opgebouwd
en decoreren een lezenswaardig artikel van Loebèr over ‘Boeken en banden’.272
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J.A. Loebèr Jr., ‘Boeken en banden’, in: De Arbeid 1898, p. 70-73, 128-129.
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Het is, gezien de overeenkomst van motief en uitvoering, zeer wel mogelijk dat ook
het met reigermotieven vercierde sjabloonbandje dat in 1899 in bijlage van The Studio
aan Loebèr is toegeschreven, aan Brouwer behoort.273
Het Huldigingslied (971231)* is geheel in hout gesneden. Het zijn vier bladzijden
in een vercierde omslag: waarschijnlijk wel het enige moderne muziekstuk dat ooit
in blokdruk is uitgevoerd. De decoratie van dit middeleeuwse gewrocht aarzelt tussen
Art Nouveau en Nieuwe Kunst. De asymmetrische opbouw van de omslagdecoratie
en de exuberante zwenkingen van op pauweveren lijkende motieven van het vignet
op de achterzijde van het omslag (geen reclamekaartje zoals Gans doet voorkomen)274
herinneren aan de Art Nouveau. Aan Nieuwe Kunst herinnert het gebruikte materiaal
en de techniek. Aan Nieuwe Kunst herinnert ook de verdeling in strakke regels van
de titel op de voorzijde van het omslag en de strakke indeling van de muziek zelf
met zijn middeleeuwse vierkante noten.
Mogelijkerwijze is Brouwer ook degene geweest die de band van het Proefschrift
Everwijn (970510) van een bandverciering in sjabloon heeft voorzien. De voorkeur
voor sjabloon bij de Leidse kunstenaars is daaruit te verklaren dat zij in de stempeling
van het linnen een aantasting van de structuur daarvan zagen, die zij met sjabloon
konden vermijden.275 De opzet van deze verciering is ook verder rationalistisch.

19. P.H. van Moerkerken (1877-1951)‡
Uit een opmerking over een mogelijke samenwerking tussen Loebèr & Smits en
Veldheer, waaraan Veth toevoegt: ‘En dan die van

273
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‡

Gabriel Mourey, ‘Dutch bookbindings’, in: Modern book-bindings & their designers. Winter
Number of The Studio 1899-1900, p. 66-68. De afbeelding van het bandje op p. 66.
L. Gans, Nieuwe Kunst, Utrecht 1966, p. 182, afb. 77.
‘Gezocht moet daarom worden naar een versiering, die het weefsel ongerept laat en 't als
stof verhoogt. Het doppen van kleuren (stencilwerk) is daarom veel beter dan het verpletteren
van het weefsel onder stempels’, zegt Loebèr in De Arbeid 1898, p. 128.
In het Van Moerkerken-archief is, blijkens het kaartsysteem, in de studiezaal van het
Letterkundig Museum, geen materiaal aanwezig uit de periode, waarover hier gesproken
wordt. Ook vroege tekeningen van Van Moerkerken zijn mij niet bekend. In de werken van
Van Moerkerken is over het algemeen duidelijk aangegeven, dat deze kunstenaar ze bezorgd
heeft. Een uitzondering hierop vormt Natuur en leven (001101). Daar geschiedt de
toeschrijving op grond van S.L. van Looys Miniatuurcatalogus uit 1907.
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Moerkerken erbij’, zou men kunnen opmaken dat ook deze kunstenaar de gedachte
aan een private-press koesterde.276 Het is, bij het ontbreken van verdere gegevens en
in het licht van de wetenschap, dat vijf dagen vóór de datering van Veths briefje aan
Kalff, het Nieuwsblad de verschijning van Sint Ian (980304)* heeft aangekondigd,
wel het veiligst te veronderstellen, dat Veth hier aan wishful thinking heeft gedaan.
Er zijn vooralsnog geen gegevens beschikbaar, waaruit verlangen naar een eigen
pers blijkt.
Het kleine boekje, waarvan tekst en versieringen geheel in hout zijn gesneden,
vormt een antwoord op een probleem waarmee de moderne boekverzorger na 1895
worstelt: de vraag naar evenwicht tussen typografie en decoratie. Zoals uit Kalffs
betoog (II.F.1.a) blijkt, wordt omstreeks 1897 niet gezocht naar een aanpassing van
de versiering aan de typografie, maar is het zoeken naar een decoratieve letter die
bij de versiering past. Een van de oplossingen van dit probleem is het door dezelfde
kunstenaar doen vervaardigen van zowel letter als versiering. Hierdoor kan een
eenheid in uiterlijk worden gewonnen. De poging van Van Moerkerken is aan het
eind van 1897 herhaald in Brouwers Huldigingslied (971231)* en in de laatste maand
van 1898 in Loebèr-Smits' Aankondiging (981204)*. Ook George Rueter volgt later
deze methode in bijvoorbeeld Sonnet (000300)* en Storm (000300)*. Lion Cachet
is Rueter al voorgeweest met zijn inleidingen voor Onder Neerlands vlag (991121)
waarbij de tekst in de lithografie is getekend. De oplossingen in deze richting hebben
intussen niet geleid tot een eigen boektype.
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Dit kan men opmaken uit een briefje van Jan Veth aan Kalff, gedateerd 9 maart 1898. Deze
brief berust in het Kalf-archief van de Universiteitsbibliotheek te Leiden. Veth kent de plannen
van Veldheer om een private-press op te richten (zie IV.C.21). Hij kent ook de plannen van
Loebèr en Smits in deze richting (zie IV.C.17 en II.F.1.b).
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Het boekje Sint Ian van Van Moerkerken moet Kalff al bijzonder sympathiek hebben
aangedaan. Nergens schemert een witte plek tussen de met kruisen en punten
onderscheiden woorden. Nergens springt een alinea in. De abbreviatuur is vrijelijk
toegepast en woorden worden aan het einde van de regels zonder meer doorgehakt.
De rigoreuze wijze waarop het blok van de bladspiegel is gevormd, maakt
aanwezigheid van afgrenzende belijning van de bladspiegel blijkbaar overbodig. De
versiering van het omslag met een in driehoeksvorm geformeerde titel als een los
stempel wijkt af van de gebruikelijke vierhoekige bestempeling.
De motieven van de kleine vignetten in Natuur en leven (001101) zijn alle aan de
natuur ontleend en symmetrisch opgebouwd. De lettervorm op de band herinnert aan
Derkinderens belettering van de Tweede Bossche wand. Dat is, gezien de (korte)
leertijd die Van Moerkerken bij Derkinderen genoot in de periode van vervaardiging
van die wand, niet verwonderlijk.277 De letter is rechthoekig geformeerd, maar niet
omkaderd.
Op het omslag van Twaalf oude liederen (010212)* is de door Van Moerkerken
gesneden titelpagina zonder meer afgedrukt. Ook hier blijkt bij Van Moerkerken
geen behoefte te bestaan, om de rechthoekige bouw en symmetrische structuur van
deze versiering-met-titel nog te onderstrepen door een rechthoekig kader.
In 1903 is aan de vrijheden die Van Moerkerken zich tot dan toe heeft veroorloofd,
een einde gekomen. Het is niet onmogelijk, dat de terugkeer naar vakken en de
uitvulling van de regels met zinvullende tekens tot strakke rechthoeken, te danken
is aan de toename van invloed van Derkinderen. Niet alleen in Modron (030908)*,
maar ook in Augustinus (031211) is die behoudender gerichtheid op te merken.
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De advertentie, waarin Derkinderen om een leerling vraagt, verschijnt op 17 maart 1895 in
De Kroniek. Uit een notitieboekje, bewaard in het Derkinderen-archief in het Rijksbureau
voor Kunsthistorische Documentatie, blijkt, dat Van Moerkerken op 27 juni 1895 bij
Derkinderen is gekomen. Hij vertrekt weer op 7 maart 1896. Op 21 oktober 1895 schrijft
Derkinderen aan Veth (brief in Delprat-Veth-archief): ‘Bovendien heb ik met Jo's hulp en
het direct aanpakken van den leerling, de mis van Fons voor mekaar en ligt er zoo goed als
gereed een nieuwe aflevering van Gijsbrecht, was tusschen twee haakjes, beestig moeilijk
gedachten werk is.’ De aflevering (VII-VIII) van Gijsbrecht is wel (960328)*. De Missa
verschijnt pas op 10 oktober 1896.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

360

20. R.W.P. de Vries (1874-1952)‡
Deze kunstenaar, leerling van Dijsselhof, kan men tot de tweede generatie van de
boekvercierders rekenen.278 Zijn eerstbekende werk is de decoratie van de
Amsterdamsche Studentenalmanak (960100)*, die mogelijk is verkozen boven een
ontwerp door Berlage.279 De decoraties onderscheiden zich van de voorgaande
vercieringen van de Negentigers, omdat zij met de penseel zijn getekend. Het is wel
aan te nemen dat dit boekje een vrucht van de school Veth-Dijsselhof is. De invloed
van Dijsselhof is te bespeuren in de band construerende verciering van het bandje
die in groteske zeepaardkoppen uitloopt. Ook in construerende elementen (zoals in
de kruisen in de bindstroken van de decoratie) is de rationalistische opzet van de
bandverciering te lezen: het zijn de hechtingen waarmee de bindstroken zijn vastgezet.
De keuze van ‘pakpapier’ voor de (voorlopige) omhulling van het boekje is evenzeer
rationeel.
Ook de penseelstreken, waarmee de inwendige en uitwendige decoraties van de
Studentenalmanak zijn aangebracht, hebben een rationalistische achtergrond. De
gepenseelde lijnen tonen onverhuld de techniek, waarin zij zijn uitgevoerd en spreken
op een persoonlijke, karaktervolle wijze.
In de tekstdecoraties blijkt een florale motiefkeuze. De motieven zijn ‘groeiend’
symmetrisch verwerkt. De kopstukken zijn niet rechthoekig afgesloten, maar
gehoorzamen wel aan de rechthoekige opzet van de zetspiegel. In de bandverciering
voor de Guldensserie (960529) en het Vignet Woord en Beeld (970100) geeft De
Vries op dezelfde wijze van zijn rationalistische gerichtheid blijk. Datzelfde is het
geval met vierentwintig Vignetten in Woord en Beeld (960700), die
‡
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Dank zij de hulp van Ir. R.W.P. de Vries te Ulvenhout heb ik inzage gekregen in het archief
van deze kunstenaar. Een daarin aangetroffen kasboekje over de periode 1901-03 verdient
hier om verschillende redenen vermelding. In de eerste plaats blijkt daaruit, dat de in deze
studie genoemde boekvercieringen van De Vries voor die periode in hoge mate representatief
kunnen worden genoemd. In de tweede plaats blijkt welke honoraria De Vries voor zijn
tekeningen placht te ontvangen. In de derde plaats blijkt, dat De Vries in deze periode - juist
zoals zijn generatiegenoten gedaan moeten hebben - een niet onaanzienlijke hoeveelheid
huldealbums heeft ‘vercierd’. De Vries ontving de volgende honoraria: Onze flora (010410):
10 april 1901: f29,85; Prinsessen van Oranje (011119): december 1901: f25. -; Machten
(020520)*: maart 1902: f25. -; Ontstaan der aarde (021124): augustus 1902: f20. -. Tijdschrift
voor boek- en bibliotheekwezen (030101): november 1902: f25. -. Zieleleven (030419): april
1903: f 15. -. Het boek in 1903 (031124): juni 1903: f 15. -. Men ziet dat De Vries in deze
periode albums maakt voor Sijthoff, Stolder of Stoeder, R.W.P. de Vries Sr., Van Heteren,
Warendorf (gedenkboek), Schillemans, prof. den Hartog. Oorspronkelijke bandtekeningen
en een aantal voorstudies daarvoor, door De Vries gemaakt voor de firma's Van Kampen en
Veen, zijn sinds kort ondergebracht in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam. Daar vindt
men nu enkele studies en de bandtekening voor Guldens-serie (960529), twee tekeningen
voor Stille dalen (981101), twee tekeningen voor Noodlot, twee tekeningen voor de band en
een voor het ruggetje van Dichters van dezen tijd (990127)*, twee tekeningen waarvan een
in sjabloon voor Machten (020520)*. In het De Vries-archief bevindt zich nog een drietal
ontwerpen dat blijkbaar nooit is uitgevoerd. Hierbij een ontwerp voor Eline Vere van
Couperus. De Vries tekent al zijn vercieringen met zijn monogram. Een uitzondering daarop
vormen zijn eerste decoraties voor Woord en Beeld. Die worden op grond van de stijl aan
De Vries toegeschreven.
In een autobiografische notitie, bewaard in het De Vries-archief tekent de kunstenaar aan:
‘les van M.W. van der Valk en G.W. Dijsselhof.’
Dit ontwerp wordt bewaard in het Berlage-archief.
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hoogstwaarschijnlijk alle zijn ontstaan in 1896.280 Ook deze vignetten zijn gebaseerd
op aan de natuur ontleende motieven. Men onderscheidt naast insekten en enkele
bloemen één keer een sierende speld. De geest van Dijssel-
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Deze gissing blijkt juist. De vignetten zijn alle bij elkaar afgedrukt in het modellenboek van
de firma Joh. Enschedé & Zonen te Haarlem. Dit plakboek, bewaard in het Museum Enschedé,
maakt het ook mogelijk de bijdragen aan Woord en Beeld vóór hun verschijnen in het
maandblad te dateren.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

361
hofs vercieringen voor Kunst en samenleving speelt door deze motiefkeuze heen. De
sierlijke pennestreken van de decoraties van De Vries uit deze periode brengen de
kunstenaar evenwel dicht bij de slingerlijnen der Art Nouveau, die hij in zijn later
werk zeker vermeden heeft. Die tendentie is in De Vries' andere werk vóór 1898 op
te merken. De randverciering rond Musette (960600) is nog wel rechthoekig en
symmetrisch van opzet, maar
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die strakheid raakt verloren in versieringen als die voor Zingende droomen (960900)
en Arnhem (961200). De besloten rechthoek weekt hier los, de symmetrie gaat
verloren. Iets dergelijks gebeurt met de decoratie Nijmegen (970700). Iets strakker,
want symmetrisch opgebouwd, is het kopstuk voor Klavierstukje (970800). Een ander
en-tête voor muziek, namelijk Klavierstuk (971100), mist dat evenwicht weer
helemaal.
Toch komt langzamerhand een verstrakking. Een teken van intredende symmetrie
naast slierterige zweepslag biedt Edamiana (980500). Aan het einde van het jaar is
(in bandversieringen) de overgang volkomen met banden als Stille dalen (981101),
Land van Rembrand (981206) en Noodlot (981115)*. Alle zijn op strak systeem
ontworpen en getuigen van de invloed, die uitgaat van de Vâhana-cursus.281 In deze
geest zijn ook banden als Van Koetsveld (991020) en Onze Vogels (020000) opgezet.
Een hoogtepunt vormt, begin 1899, de band voor Dichters van dezen tijd (990127)*.
Sterk aan deze band verwant, is die van De rots waarop wij bouwen (990310),
waarvoor De Vries ook de titelpagina en de vignetten heeft getekend. Een deel van
de kopstukken, die in dit boekje voorkomen, is getekend op een systeem van cirkel
en vierkant, en toont die basis zo onverbloemd, dat men ze zou kunnen beschouwen
als voorgangers voor een ontwikkeling, die korte tijd later zal leiden tot de decoraties
als die van De Roos.
Al in 1899 mengt zich in het werk van De Vries het ontwerp op een
diagonaalpatroon met het ontwerp op kwadraatsysteem. Dat gebeurt nog in de
banddecoratie voor Onze flora (000000) en voor Prinsessen van Oranje (011119),
waarbij, zoals in al hetoverige bandversieringswerk van De Vries, zorg is gedragen
voor een goede rationalistische relatie tussen de platten en de rug.
Een band als die voor Machten (020520)* geeft blijk van een verdere ontwikkeling
in het werk van De Vries. De versiering is geheel opgezet op een kwadraatsysteem,
waarin titel en structuur aanduidende elementen gemakkelijker harmonisch zijn op
te nemen, dan in banddecoraties, die op diagonaal patroon zijn opgebouwd. De
strakke en zware vlakken, die in de verte herin-
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Voor de Vâhana-cursus zie II.E.4, noot 192.
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neren aan de in deze zelfde periode verschijnende omslagen van Lion Cachets
Inleiding tot een kunstgeschiedenis (030515), vindt men ook terug in de
bandverciering van Ontstaan der aarde (021124) en in de omslagen van het Tijdschrift
voor Boek- en Bibliotheekwezen (030101). In datzelfde jaar geeft De Vries er (met
zijn verciering voor een blad in Zieleleven) blijk van, dat hij de sfeer van de
Vâhana-cursus nog niet geheel heeft af gelegd (030419).
De verciering van het omslag voor Het Boek in 1903 (031124) kenmerkt zich door
het gebruik van een illustratief element in het hart van de verciering: een drukker
aan de pers. De decoratie is hier verschraald tot vrijwel lijnen, cirkels en punten. De
inwendige decoratie van dit boek zet die gerichtheid voort, en geeft wat karikaturaal
aandoende menselijke en dierlijke figuren. Symmetrie blijft zeer strak gehandhaafd.

21. J.G. Veldheer (1866-1945)‡
De drie vignetten (960200, 960300, 960300) voor het tijdschrift Woord en Beeld
getekend, vormen het vroegst bekende boekvercieringswerk van Veldheer. Het is
mogelijk dat in de bloemen en ringen, die in deze vercieringen zijn getekend, een
diepere zin schuilt. De opbouw van de decoraties is naar de moderne eis; de
vercieringen zijn symmetrisch en rechthoekig neergezet.

‡

Niet behandeld is het omslagje voor de reeks Les costumes hollandais (******), dat nog niet
kon worden gedateerd. Naar een Veldheer-archief heb ik tot dusverre zonder succes gezocht.
Bij de afsluiting van deze kopij heb ik evenwel aanwijzingen, dat er zich in particulier bezit
nog papieren van Veldheer zouden bevinden. Het is mogelijk, dat zich in het Bohn-archief
nog correspondentie van en aan Veldheer bevindt. Bij mijn bezoek van enkele jaren gelden
vond ik op zolder nog enkele houtblokken door Veldheer gesneden. Veldheers werk is steeds
gesigneerd, hetzij met zijn naam, hetzij met zijn monogram. Afdrukken van de clichés voor
Woord en Beeld heb ik aangetroffen in het Museum Enschedé. Deze afdrukken zijn gemaakt
voor de boekhouding. Ze zijn gedateerd opgenomen in een reeks omvangrijke plakboeken,
die in het museum worden bewaard. In deze plakboeken bevinden zich ook afdrukken van
de clichés voor de banden van o.a. Busken Huet (990519), Op goudgrond (990519)* en Van
scheiding en dood (010528)*.
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Veldheers houtsnede Keukenhof (960400)* vormt (met de band voor Henriëtte Roland
Holsts Sonnetten en Verzen (960107)*) een van de schaarse voorbeelden waaruit
directe invloed van William Morris in Nederland blijkt. De houtsnede van Veldheer
is afgedrukt aan de linkerzijde van een opening in het tijdschrift Woord en Beeld.
De met zwarte lijn op witte ondergrond gegeven voorstelling is gevat in een lijst met
witte bloemen op een donkere achtergrond. In werkwijze vertoont deze tekening
overeenkomst met de opzet van de versieringen in Morris' News from nowhere.
Deze Engelse invloed weer houdt Veldheer er overigens niet van ook andere
stromingen op zich te laten inwerken. Korte tijd na de Keukenhof verschijnt immers
in Woord en Beeld een soort florale, op systeem getekende rand, met een vrijwel
driedimensionaal aandoende decoratie van weke, lintvormige bladen en
waaiervormige, reptielachtige koppen die sterk Japans aandoet. Op het water
(960700)* doet zeker de zoveel strakker vormgeving van later nog niet vermoeden.
De decoraties van Veldheer uit 1897 getuigen evenwel van een groeiend besef
voor principiële opbouw. Hoewel de randversiering bij ‘De drie steden van Walcheren’
(Walcheren I (970100)*; Walcheren II (970200)) nog grotendeels bestaat uit een
woekering van lintbladen, is het geheel van de decoratie in een zorgvuldige rechthoek
gehouden en is er duidelijk gestreefd naar een goede symmetrie. Ook de initiaal en
de eerste vier regels van de tekst van de titel tonen aan, dat er ten opzichte van 1896
een verstrakking optreedt. Deze ontwikkeling in Veldheers werk laat zich wel
verklaren uit het feit dat hij de Vâhana-cursus van Lauweriks en De Bazel heeft
bezocht.282 In 1899 zullen ook de gespreide vleugels bovenaan de verciering van het
omslag van de Sociale Bibliotheek (990000) hiervan getuigen.
Aan het einde van 1897 verschijnt Oude Hollandsche steden (971109)*, waarvan
vooral het omslag getuigt van de in de school van Lauweriks en De Bazel gewonnen
inzichten. Veldheer heeft zich in die verciering, mede door strakke omlijstingen en
strikte handhaving van symmetrie, geconformeerd met de principiële
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Men zie hiervoor p. 113.
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grondslagen der Nieuwe Kunst. Slaat men de Oude Hollandsche steden open, dan
herinneren de randen om titelpagina en inleiding nog levendig aan Engelse
Morris-decoraties. Maar daarnaast treft men op de titelpagina ook invloed van
Derkinderen. Ook die is te traceren. Veldheer heeft, mede via zijn uitgever, in contact
gestaan met Derkinderen.283
Zoals dat ook in het werk van Neuhuys veelal het geval is, vindt men in het werk
van Veldheer uit deze periode een aantal gevallen waarin de decoratie zich beweegt
op de scheidingslijn tussen dood en leven.284 De mathematische vercieringen monden
uit in vormen die herinneren aan pauwestaarten, aan ogen, aan plantedelen, zonder
dat uit het geheel van de decoratie ook duidelijk blijkt, dat die objecten inderdaad
vercieringsmotief zijn.
Veldheer legt zich overigens niet alleen toe op dit middengebied, maar beweegt
zich in zijn vormgeving tussen de mathematisch bepaalde decoraties (als die voor
Sint Bavo (980506), Busken Huet (990519), Oude Hollandsche dorpen (000918) en
Noord-Holland (980400), de reeks Initialen (980700) en Brugge (980700)) en veel
uitgesprokener naar het leven getekende vercieringen (Op goudgrond (990519)*,
Pelgrimages (011116), Perk (011119)* en Zieleleven (030403)). Een typisch
voorbeeld van half organische vormgeving is nog die voor de Sint Jans-Kerk (001220),
waarin de verciering met grote ogen verlevendigd is. Ook de band voor Woord en
Beeld (970100) met de aan zaadvormen herinnerende decoraties vormt hiervan een
voorbeeld.
Bij dit alles blijft de opzet van Veldheers werk bij uitstek functioneel. De
rechthoekige opbouw en verbindende stroken, waarmee de functionalisten der
negentiger jaren vorm en bestem-
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Dit blijkt uit een brief die kort voor 31 november 1898 door Derkinderen aan Veth is
geschreven (Delprat-Veth-archief). Het eerste contact tussen Veldheer en Derkinderen is
waarschijnlijk door Tadema gelegd. Uit een brief van 20 mei 1897, bewaard in het
Bohn-archief, blijkt, dat de uitgever houtsneden van ‘Villes mortes’ (later: Oude steden)
door Veldheer en Nieuwenkamp aan Derkinderen ter beoordeling heeft toegezonden. In een
later, [1897] ongedateerd schrijven, uit Derkinderen zijn waardering voor het werk van
Veldheer.
Voor Neuhuys zie IV.C.22.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

366
ming uitdrukten treft men op het omslag van Oude Hollandsche dorpen, waarvan de
motieven nog steeds aan Derkinderen herinneren. Eenzelfde principiële gerichtheid
treft men ook bij Op goudgrond (990519)*, Busken Huet (990519), Zwolsche
herdrukken (000200), Bakteriologie (020000), Huishoudboek (011228),
Borneo-expeditie (010416) en het Leven van Potgieter (030410). Volstrekt principieel
werkt Veldheer niet altijd: de verciering voor Van scheiding en dood (010528)*
brengt weliswaar de bandconstructie onder de aandacht van de beschouwer, maar
herinnert niet aan de rechthoek van het voorplat.
De Amsterdamsche Studentenalmanak (000100) is de enige halflinnen band die
van Veldheer bekend is. De boomvormige decoratie van het papieren voorplat is
‘rechthoekig gemaakt’ met losse rosetten.
Niet meer dan een modieus plaatje is de omslagverciering die Veldheer heeft
getekend voor Het Boek in 1900 (001122) en Het Boek in 1901 (011126).
De uitgave Perk (011119)* is inwendig door Veldheer vercierd in een hard groen.
De bladspiegel accentuerende rand biedt geen nieuwe perspectieven. Veldheer geeft
geen blijk van begrip voor regelvulling tot een rechthoek. De versieringen zijn weinig
constant en variëren tussen het zuiver mathematische en het florale, zoals dat ook in
de rest van het werk van deze kunstenaar over de laatste jaren al is vastgesteld.
In 1898 tracht Veldheer hulp te krijgen bij het oprichten van een private-press.285
Uit correspondentie tussen Loebèr, Kalff
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In het Delprat-Veth-archief vindt men de volgende, kort voor 21 november 1898 door
Derkinderen aan Veth geschreven brief: ‘Al wel een half jaar geleden [...] deed Veldheer
mij het voorstel om samen met hem een drukkerijtje te drijven. Toen ik weer “in de wereld”
was schreef ik hem terug dat ik dat gaarne zou doen zou, maar dat ik meende dat dit niet op
mijn weg lag - dat ik hem echter (indien dit kon) gaarne met raad (hij zat in moeilijkheid)
van dienst zou zijn.’ Op de Vâhana-cursus, waarvan het verslag september 1897-april 1898
verschijnt in het meinummer 1898 van Theosophia, staat Veldheer ingeschreven (p. 17) als
‘Drukker en Plaatsn.’. Uit de correspondentie tussen Derkinderen en de uitgever Tadema
blijkt, dat Derkinderen tussen 17 januari 1898 en 11 februari 1898 een inzinking heeft
gekregen. Het plan van Veldheer is aan Derkinderen dus waarschijnlijk na 11 februari
meegedeeld. Loebèr heeft blijkbaar niet zoveel op met de praktische capaciteiten van Veldheer:
‘Veldheer is drukker noch binder. Van het eerste weet hij veel, van 't laatste weinig’, zo
meldt hij Jan Kalff op 7 februari (Kalf-archief, Universiteitsbibliotheek, Leiden).
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en Roland Holst286 blijkt dat hij de laatste heeft gewonnen voor zijn idee te werken
met een verbeterde snelpers. Het plan is blijkbaar nimmer van de grond gekomen.

22. Th.J.J. Neuhuys (1878-1921)‡
Het vroegst bekende werk van Neuhuys is diens omslag voor Gavotte (980528)*,
waarin illustratieve elementen, hokkige opbouw in neogotische traditie en moderne
tendenties zonderling zijn samengebracht tot een uiterst primitieve vormgeving. Zijn
band voor Kapittelstokjes (981111)* vormt wel het enige werk uit de periode der
boekverciering dat niet alleen voluit is gesigneerd maar ook nauwkeurig gedateerd:
‘Theo Neuhuys uitgegeven october 1898.’ De band is construerend vercierd met naar
het achterplat overlopende banden.
Pas in 1901 wordt opnieuw een band van Neuhuys bekend: Vrouwenwerk
(010528)*. De ruimte voor de titel op het voorplat is bij deze band niet centraal
geplaatst, maar in andere opzichten beantwoordt deze floraal vercierde band aan de
rationalistische eisen die in de periode worden gesteld. Het omslag voor de catalogus
voor de elfde jaarlijkse tentoonstelling van Sint Lucas (010708) is evenzeer
rationalistisch gedecoreerd. De verciering is
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‡

‘R. Holst was thuis. Bij hem was Veldheer geweest en had vooral gesproken van een
verbeterde snelpers. Dit was koren op den molen van bedoelde heer, wiens ideeën over
machines U wel kennen zult. Handpers vond hij gek. Nu, ik heb hem na veel moeite uitgelegd,
dat door de zijwaartsche druk de snelpers geen goed drukwerk leveren kan, dat de handpers
door de directe druk dit alleen heeft en in vergelijking met de snelpers alleen het nadeel van
traagheid heeft, dat wij de handpers gaan verbeteren door er een automatische inktrol aan te
brengen en als later een snellere druk gewenscht is, het neerdrukken door motorkracht te
doen geschieden.’ 't Is anders een vervelend geval met Veldheer. En hij schijnt nog al positief
gesproken te hebben; echter had de heer R.H. geen teekeningen van die verbeteringen gezien.
Het bleek me, dat beide heeren zeer in's Blaue hinein geredeneerd hadden.’ etc. Deze brief
in het Kalf-archief, Universiteitsbibliotheek, Leiden. Voor andere gegevens over de
private-press zie ook IV.C.17 en IV.C.19.
Van Neuhuys heb ik niet gezien Nederland-Zuid Afrika (991013), Huwelijken (031128).
Niet besproken zijn Programma Algemeene Muziekhandel (******), Veen's Nieuws (010600)
en Amerikaansche schetsen (031128). Naar een eventueel Neuhuys-archief heb ik geen
naspeuring gedaan. Over Neuhuys als boekvercierder kan men raadplegen Eduard Thorn
Prikker, Nederlandsche kunstnijverheid, Rotterdam 1905, p. 111-120. Zie ook Bouw- en
Sierkunst, vierde jaargang, p. 169-172 en plaat 279-287. Neuhuys' boekdecoraties zijn vrijwel
steeds gesigneerd, hetzij met zijn monogram, hetzij met zijn volle naam. In het Veen-archief
in het Rijksprentenkabinet vindt men de originele bandtekeningen voor Boeken der kleine
zielen (011123) (fragmentarisch), en Het jaar 1904 (031112).
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op kwadraatsysteem gebouwd. De motieven zijn hier ook floraal. Voor het eerst heeft
Neuhuys de varen als vercieringsmotief gekozen, waarmee hij zich aansluit bij de
door Dijsselhof en Lion Cachet aangevangen keuze van deze plant als decoratiemotief.
In ditzelfde jaar wordt Neuhuys ook door het uit systeem voortvloeiende ornament
gefascineerd, zoals blijkt uit zijn decoratie voor het Programma van de
Feestuitvoering (010308)* en zijn decoraties voor de Boeken der kleine zielen
(011123). Hetzelfde geldt voor het in 1902 verschenen programma
Messchaert-Röntgen (020000). In 1902 blijkt deze laatste richting zich te bestendigen
in de verciering van het Britsche Vakvereenigingswezen (020404). In 1903 wordt hij
voortgezet in De gezondheid in huis (030807).
Met Een jaar H.M. Siboga (031126), Het jaar 1904 (031112), daarvóór al met
Zideleven (030405) en Algemeen woordenboek (030616) zet het gebruik van cirkel
en rechthoek in.
Symbolische vercieringen treft men bij Neuhuys eigenlijk niet aan. Kapittelstokjes
van 1898 kan men eigenlijk ternauwernood symbolisch gecierd noemen. Eigenlijk
nog het meest symbolisch zijn de duifjes met gespreide wieken en de vlinders in de
verciering van Zieleleven: zij drukken immers de titel uit.
Op het omslag van Het jaar 1904 vindt men een illustratieve voorstelling van een
boekendragende man. In de verciering van het omslag van Françoise komt het zelfs
tot een in de decoratie opgenomen voorstelling van twee menselijke figuren, die een
banderol omhooghouden (031128). Voor het overige werkt Neuhuys op het
grensgebied van zuiver wiskundige vorm en ‘floraal’ motief.
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23. E.W. Koning (1869-1954)‡
De door Edzard Koning verzorgde prachtuitgave van De kleine Johannes (981122)*
betekent zeker geen revolutie in de Nederlandse boekversiering. De kopstukken, in
een zachtgrijs afgedrukt boven de in zwart gedrukte tekst, zijn illustratief. Op
titelpagina en band treft men een decoratieve versiering met waterlelie en libel
(titelpagina), winderanken en -kelken (band). Beide motieven houden verband met
de inhoud van het boek en herinneren aan Johannes' ontmoeting met Windekind bij
de vijver.
Uit rationalistisch oogpunt gezien, verdient de verstrengeling van de winderanken
tot bindtouwmotief zeker de aandacht. Koning hield zich wel aan de regels die de
moderne stromingen aan de kunstenaars oplegden. Zijn versieringen zijn nauwkeurig
rechthoekig gehouden. Door het gebruik van de grijzige inkt voor de kopstukken
tracht Koning hoogstwaarschijnlijk een evenwicht te bereiken tussen versiering en
typografie. Dat de orthodoxe fase van de Nieuwe-Kunstdecoratie wat tot het verleden
hoort, blijkt wel uit de decoratie van de titelpagina. De omkering van een versiering,
waardoor waterlelie en libel ondersteboven komen te hangen, wijkt wel sterk af van
de eis van Natuurlijkheid die rond 1892 wordt gesteld.
In technisch opzicht is de band voor deze prachtuitgave opmerkelijk, omdat hier
perkament en linnen zijn gecombineerd.
Konings florale, op systeem ontworpen schutbladen sluiten aan bij de herleving
van de florale decoratie op systeem tegen het einde van de eeuw.
Blijkbaar heeft de voltooiing van de luxe-uitgave van De kleine Johannes ook het
ontstaan van de band van de normale uitgave

‡

Naar een Koning-archief heb ik nog geen naspeuring gedaan. Over de prachtuitgave van De
kleine Johannes (981123)* wordt correspondentie bewaard in het Van Eeden-museum. Deze
briefwisseling is vooral van belang om de voorgeschiedenis van het boek te leren kennen.
Enkele jaren terug copieerde ik in het archief van de uitgever enkele brieven van Mouton
aan Van Eeden over de (inmiddels voltooide) uitgave. Uit het Nieuwsblad voor den boekhandel
van 24 september 1897 blijkt, dat de illustraties op dat moment voltooid waren. Koning
signeert zijn vercieringen met zijn monogram.
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(001108)* tot gevolg gehad. Dit is de band waarmee Van Eedens boek zijn meest
bekende uiterlijk heeft gekregen. De strakke omkadering, de correspondentie tussen
voorplat, rug en achterplat, de expressie van verbinding in de rug zoekende ranken,
dit alles wijst op een nauwgezette aansluiting bij de rationalistische richting. De
versiering (windekelken en libel) is gemakkelijk uit de inhoud te verklaren.
Ella in het feeënrijk (021111)* is versierd met een rechthoekig en symmetrisch
opgebouwd bandstempel, waarin men het paleis van de feeënkoningin en de witte
lelies en rozen herkennen kan. Koning tekende voor dit boekje losse ingevoegde
illustraties en enkele initialen van een overwegend illustratief karakter waarin zelfs
dieptesuggestie niet is vermeden.

24. S. Moulijn (1866-1948)‡
De tekening die Moulijn in 1897 heeft gemaakt voor het omslag van zijn Catalogus
(970400), is illustratief en asymmetrisch, gevat in een recht kader. De tekening (met
een dun pennelijntje opgebouwd) geeft zonder halftonen een landschapje weer. De
wijze van uitvoering in dunne lijn is verwant met de door Veth en Derkinderen
aangeprezen procedure, die een eerste neerslag heeft gevonden in het Gedenkboek
Keuze-tentoonstelling (950113)* en ook aangetroffen wordt in Hart Nibbrig's Het
leemen wagentje (971224)*. De dunne lijnvoering van Moulijn kan zijn bedoeld om
tegemoet te komen aan de clichering. Aanpassing bij typografie is hier zeker niet
beoogd. De decoratie staat immers zonder meer op het plat, en de enige tekst, het
woord ‘Catalogus’, staat, asymmetrisch en uit de hand getekend, onderaan het blad.

‡

Hier wordt uiteraard alleen gesproken over Moulijn als boekvercierder. Over deze kunstenaar
als graficus en schilder wordt hier geen oordeel gegeven. De ‘naïeve’ boekdecoraties van
Moulijn moeten de gevoelige tijdgenoot bijzonder hebben aangesproken. Naar de persoonlijke
papieren van Moulijn heb ik nog niet gezocht. In het Haags Gemeentearchief berust een brief
van de kunstenaar aan de uitgever Van Dishoeck over Wijding (021113)*. De banden van
Moulijn zijn over het algemeen wel gesigneerd. Toeschrijving van alle banden is eenvoudig
te doen op grond van Het boek in 1902 en Het boek in 1903.
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Moulijn is geen revolutionair, of het zou moeten zijn in de haast overdreven
versimpelingen van zijn voorstellingen. De naïeve banddecoraties vormen zeker geen
schok in de Nederlandse Nieuwe Kunst. Ze zijn gehoorzaam aan de wetten van
rechthoek en symmetrie en bieden een simpele symbolentaal. Het Viooltje (000626)*,
in violet bedrukt, vertoont op de band een kikker, viooltjes en een denneboom: drie
onderwerpen van het titelverhaal. De kopstukken van dit bundeltje zijn illustratief.
Het kruisbeeld op de band van Beeld op de rots (010604) spreekt eigenlijk vanzelf.
Op de band van Nachtsilene (020627) is niet die silene, maar een treurwilg verbeeld,
als expressie van droefheid. Van eenen schoonen dag (031203) is gesierd met een
bloeien de meiboom uit het titelverhaal.
Moulijn vormt zeker geen hoogtepunt van de levenskrachtige Nieuwe Kunst. Hij
is het ook die de iele, naturalistisch getekende klaprozen heeft getekend, die zich
Art-Nouveau-achtig slingeren op het perkament van Wijding (021113)*, dat in deze
band een flauwe weerschijn lijkt te geven van de veel frissere band die Koning heeft
ontworpen voor De kleine Johannes (981122)*.

25. J.B. Heukelom (1875-1965)‡
In het werk van J.B. Heukelom herleeft de florale decoratie. De band van Een pic-nic
in proza (991013)* brengt al direct een nieuw

‡

Over deze kunstenaar is vrijwel niets bekend. Naar een eventuele nalatenschap van deze
kunstenaar heb ik nog geen naspeuring gedaan. Deze zeer veelzijdige ontwerper verdient
een afzonderlijke studie. Niet besproken is het, overigens illustratieve, omslag voor Hektor
(031114), dat na het sluiten van de kopij gevonden werd. Het werk van Heukelom is over
het algemeen gesigneerd met zijn monogram. Van Deyssel (991103)* is ongesigneerd, maar
kan op grond van het kasboek van de uitgever worden toegeschreven aan deze kunstenaar
(15 september 1899: f22,50). De mededeling door K. Groesbeek, dat de band van Nieuwenhuis
zou zijn (zie brief d.d. 17 sept. 1920 in het Haags Gemeentearchief, archief Expositie Oude
en Nieuwe Boekkunst) berust wel op een vergissing. Ook de veronderstelling in de Catalogus
Beijers/Meermanno-Westreenianum (nr. 112) is niet juist. Perk (991107) wordt aan Heukelom
toegeschreven op grond van stijlovereenkomst met werk van deze kunstenaar in dezelfde
periode. Andersen (991114) blijkt van Heukelom te zijn op grond van het kasboek van de
uitgever (15 september 1899: f22,50). Ook Schetsen uit de Middeleeuwen (000605) kan op
grond van deze gegevens aan Heukelom worden toegeschreven.
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element in de Nederlandse boekverciering. De decoratie is in een rechthoek middenop
het voorplat geplaatst. Heukelom laat een natuurlijk gegroeide versiering ontstaan,
symmetrisch opgebouwd ten opzichte van een verticale middenas. Hij herhaalt het
florale motief (fluitekruid) op de rug van het boek boven en onder de baan die door
de versiering op het voorplat is ingenomen. De titel op de rug correspondeert niet
zorgvuldig met die op het voorplat. De versiering is niet strak omkaderd maar
niettemin duidelijk rechthoekig.
Bandstructuur is tot uitdrukking gebracht in de decoratie van rug en platten voor
Van Deyssel (991103)*. Ook hier is de versiering gegroeid en rechthoekig gehouden,
ook hier is geen strakke omkadering gegeven. De as van symmetrie ligt horizontaal.
Een herhaling van dit schema biedt de decoratie van Perk (991107), waarbij echter
de band structurerende elementen niet consequent zijn voortgezet.
In de versiering van Andersen (991114) is zorg gedragen voor een zorgvuldige
correspondentie van de decoratie van voorplat en rug. Ook hier treft men natuurlijke
groei, symmetrie en ontbreken van strakke omkadering.
In 1900 biedt de decoratie voor Schetsen uit de Middeleeuwen (000605) een nieuw
element in Heukeloms werk. Een varenmotief (mogelijk aan Lion Cachet ontleend)
is hier tot kleine rechthoekige decoratie-elementen opgebouwd, waarmee een strakke
omlijsting is gevormd. De versiering houdt zich streng aan de rationalistische eisen
van rechthoekexpressie en uitdrukking van verbinding. Binnen de omkadering zijn
de teksten en versieringen zorgvuldig tot rechthoeken uitgebouwd.
De decoratie die Heukelom in ditzelfde jaar heeft ontworpen voor de band van De
wonderlamp, doet binnen het rustige werk van Heukelom zelf en binnen Negentig
exuberant aan. Toch is de structuur van de verciering van dit boek (001101) niet
revolutionair. Men treft hier weer de symmetrie, de benadrukking van het rechthoekig
karakter. Juist zoals dat het geval is met de rookslier-
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ten van Diepenbrocks Missa (961010)*, met de gloeiende harten onderaan Berlages
Vondelprent (941117), met de bevende letters van Lauweriks' Mene tekel (950209)
volgt hier de exuberantie van vorm uit het feit dat als vercieringsmotief de vlammen
van Aladins lamp zijn gekozen.
Na Schetsen uit de Middeleeuwen vormt de band van Bragi (011102)* een terugkeer
naar traditioneler rationalistische vormen, waarmee bandstructuur, rugaccent en
rechthoek van platten en rug zijn aangeduid. Het groeiende element is uit de decoratie
verdwenen. Het keert in 1903 een ogenblik terug in de decoratie van Zieleleven
(030408), waarin men een uit een lijstrandje groeiende plant met vijfbladige bloemen
(ook al vijf bloemen) ziet opgroeien en bovenaan de voorstelling vrucht dragen. Vijf
vruchten decoreren de bovenrand van de voorstelling.
Zowel bij de Schetsen als bij Bragi kan een decadentie worden opgemerkt. De
achterplatten van deze structuur aanduidende banden zijn niet gedecoreerd.
In de decoratie van Betsy Perks Jacques Perk (020711)* durft Heukelom het aan
het rechthoekige schema los te laten. De tekst staat gecentreerd aan weerszijden van
een verticale middenas op het voorplat, waarop een ronde (‘natuurlijk’ groeiende)
verciering van venushaar centraal is geplaatst. Voor correspondentie tussen voorplaten rugverciering is zorg gedragen. In november 1901 is Heukelom nog niet zover.
Een illustratief rozet op de band van Drie jongens op reis (011102) staat niet alleen,
maar is gevat in een kader van strakke rode lineaallijnen, waarmee vorm en constructie
van de band worden aangeduid. Ook de verciering voor Odyssee (011107) met rechte
kaders van venushaarmotief is traditioneel. Toch blijkt die doorbraak naar bevrijding
van de rechthoek alleen maar tijdelijk. De band voor Feesten (021100) biedt weer
hoek aanduidende vercieringen.
Band en inhoud van de Vertellingen van de maan (021000) zijn illustratief gesierd.
De vercieringen van Heukelom kunnen hier en daar symbolische betekenis hebben.
Het gebruik van dennemotieven voor Bragi ligt gezien de aanvang van de tekst wel
erg voor de hand.
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Het is niet uitgesloten dat de blauwe korenbloemen voor Andersen zijn gekozen, om
daarmee de blauwe bloem van het sprookje te releveren; dat het eikeloof bij Van
Deyssel op roem zou kunnen duiden; en dat de kamperfoelie van Perk zou kunnen
zinspelen op de eerste dichtbundel van deze dichter, die met de titel Kamperfoelies
en heggewinden in de inleiding is vermeld.287

26. J.J.C. Lebeau (1878-1945)‡
De tijdslimieten waarbinnen dit verslag zich dient te houden, maken het noodzakelijk
kunstenaars die pas na 1903 tot volle bloei komen, hier uitsluitend te beoordelen
naar hun vroegste proeven, zonder dat ook op het latere werk van de betrokkenen
kan worden ingegaan. Het verdienstelijke werk na 1903 van Heukelom, van De Roos
en van Rueter moet daarom onbesproken blijven. Van het indrukwekkende werk van
Lebeau wordt hier alleen één specimen behandeld: de band voor Stille Kracht
(001120)* waarover Couperus bijzonder te spreken is.288
Stille Kracht is wel één van de weinige werkelijk gebatikte uitgeversbanden en
de verciering verdient daarom zeker de volle aandacht.289 De verciering stamt uit de
school van Lauweriks en

287
‡

288
289

Men zie daar p. 11.
Een uitstekend beeld van het uiterst veelzijdige en belangrijke werk van Lebeau biedt de
tentoonstellingscatalogus Chris Lebeau, die werd gemaakt ten behoeve van de expositie, die
van 26 april februari tot en met 17 april 1966 werd gehouden in het Haags Gemeentemuseum.
Het daar op p. 39 afgebeelde ontwerp voor een band(?) van J.R. de Kruyf, Ornamentleer is
zeker te dateren in de hier besproken periode. Ik geloof evenwel, dat de verkeerde spelling
van de eigennaam (niet met ff), aanleiding mag geven tot de veronderstelling, dat dit ontwerp
niet is toegepast. Het boekontwerp sluit zich, dit dient vermeld, geheel aan bij de
rationalistische overtuigingen en kan, op grond van het daarin gebruikte motief (varen), wel
worden gedateerd in de periode 1898-1900. Het is niet gekomen tot een bezoek aan het
Lebeau-archief.
Zie hiervoor twee brieven van de auteur aan de uitgever, bewaard in het Letterkundig Museum.
Vooral de fluwelen band verrukt Couperus.
De band die Nieuwenhuis heeft ontworpen voor de Perk-uitgave (970409)* is waarschijnlijk
gedrukt met een stempel. De band die Lion Cachet heeft ontworpen voor het Medisch
Weekblad (950330)* is mogelijkerwijze gebatikt. Hier laat ik buiten beschouwing de banden
die Lion Cachet op perkament gebatikt heeft voor de luxe-exemplaren van de Catalogus
Oranje Nassau (980908)*, het Album Thijs Maris (000608)* en voor
Rembrandt-tentoonstelling (990000) en Rembrandt (010000).
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De Bazel. Hij is niet floraal; ontworpen op een ruitsysteem. De bladvormige motieven
herinneren aan het levende, plantaardige. De bandversiering is constructief: stroken
over de rug heengetrokken, verbinden de decoratie van voor- en achterplat. Het
donkerste deel en zwaartepunt van de verciering ligt langs de rug. Juist zoals dat het
geval is bij een omslag als dat voor Bouw- en Sierkunst (980218)*, is het niet nodig
geoordeeld de licht in donker uitgespaarde (zorgvuldig symmetrisch ten opzichte
van een horizontale middenas opgebouwde) decoratie nog door een rechte omkadering
te omsluiten.

27. W.C.G. Rueter (1875-1966)‡
Rueter vormt samen met Heukelom en De Roos het drietal, dat de boekvernieuwing
in de tweede fase nieuw elan geeft. Hij onderscheidt zich al spoedig door eigen
vinding.
De verciering van het gedicht Weg (980800)* in Woord en Beeld is, hoewel
symmetrisch opgebouwd, in de vrij naar boven uitrankende vormen nog ongebonden.
Strakker, op een ruitsysteem ontworpen, zijn kopstuk en staartstuk van het opstel
Rouwbeklag (980900) dat een maand later in hetzelfde tijdschrift is verschenen. In
boeien (981200) heeft een strakke omlijsting met een vulling van in ruitvormen
gevatte decoraties. Ook de decoraties voor Twee schetsen (990200) zijn op systeem
ontworpen. Ze vertonen echter niet de strakke geslotenheid van de voornoemde lijst.
Deze decoratie en die voor Geluk (991100) en Zomernacht (990800)* zijn met een
pennetje getekend. Geluk en Zomernacht zijn weer strakker opgebouwd.
In 1900 blijkt Rueter het probleem van de aanpassing van decoratie bij de tekst te
hebben opgelost, door ook de tekst te tekenen. Het is mogelijk dat hij die gedachte
heeft ontleend aan Lion Cachet, die juist in deze periode zijn Onder Neerlands vlag
(991121) heeft doen verschijnen. In de decoratie voor Liedje

‡

Van Rueter heb ik Indrukken van een tòtòk (990919) niet gezien. Niet besproken is hier het
Gedenkboek Wiegman (021215). Dit laatste is waarschijnlijk geen handelsuitgave. Buiten
de in het Haags Gemeentemuseum bewaarde titelpagina heb ik van dit boek geen exemplaar
kunnen vinden. Op het moment, waarop een gesprek met Rueter over de periode van Negentig
vruchtbaar had kunnen zijn, bleek de kunstenaar overleden te zijn. Het archief dat de
kunstenaar van eigen werk moet hebben bezeten, heb ik niet gezien. Het komt mij voor, dat
aan het rijke werk van Rueter nog alle aandacht dient te worden gegeven. Het werk van
Rueter is over het algemeen gesigneerd met zijn monogram. De ongesigneerde
Genootschapskalender 1900 (991228)* is op grond van gegevens uit Architectura aan Rueter
toe te schrijven.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

376
(000300) beperkt Rueter zich nog tot het tekenen van de initialen van de strofen van
het gedicht. De verciering verdient de aandacht, omdat hier voor het eerst bij Rueter
decoratie op kwadraatsysteem optreedt. In Sonnet (000300)* en Storm (000300)* is
de tekst geheel ingetekend, in het eerste geval zwart op wit, in het tweede geval in
het negatief daarvan. Ook deze beide vercieringen zijn op kwadraatsysteem
ontworpen. Het gedicht Verdwaald (000300) is weer op een diagonaalsysteem
gebouwd en vertoont duidelijk invloed van De Bazel en Lauweriks. Die invloed komt
ook naar voren in Wiegezang (010100), waarvan men de decoratie zonder de signering
niet aan Rueter zou toeschrijven.
In ditzelfde jaar, 1901, tekent Rueter in dunne penlijntjes het onversierde kopstuk
voor Het aartsbisschoppelijk Museum (010400), dat alleen uit gecentreerde letters
en een kruis bestaat.
In Smarteweg (010600) en Liefde (010500) wordt bij Rueter voor het eerst in de
boekverciering de spiraal dominant. De decoratie is op kwadraatsysteem ontworpen
met behulp van cirkels. Na het illustratieve kopstuk voor It marke (010700) volgt nu
Uit Friesland (010700), met een florale decoratie opgebouwd met passer en op
kwadraatsysteem. Ook in het andere boekvercieringswerk van Rueter laat de overgang
zich gelden. Zijn verciering van het omslag van de Genootschapskalender 1900
(991228)* is op een kwadraatsysteem gebaseerd en gedecoreerd met kleine cirkeltjes
en een enkele spiraal.290

290

Het omslag vormt het resultaat van een door Architectura et Amicitia uitgeschreven prijsvraag
voor een omslag van een kalender. Het juryrapport is afgedrukt in Architectura van 13 januari
1900. In de jury hebben zitting: Jos Th. Cuypers, A.J. Derkinderen en H.P. Berlage. De
laatste rapporteert: ‘Dit ontwerp heeft de minste gebreken, hoewel het niet zeer vindingrijk
is. Het schijnt de jury wel van een te groote gemakkelijkheid.’ ‘Maar er ligt een verstandige
verdeeling aan ten grondslag, die met het inwendige van het boekje goed samengaat.’ Deze
bespreking is voor de kennis van de wijze, waarop de Negentigers boekomslagen beoordelen,
van wijder belang, dan om Rueters omslag alleen. Dit is, voor zover mij bekend, het enige
juryrapport uit die periode waarbij de beoordeelde ontwerpen ook zijn afgebeeld.
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Het ontwerp door Rueter gemaakt voor het omslag van De Architect (010323)* biedt
een voortzetting van de door de Genootschapskalender 1900 aangegeven richting.291
Strakke symmetrie heerst ter weerszijden van de rugvouw en ook op de ‘platten’.
Twee in ‘stroken’ geplaatste reeksen versieringen met vervlechtende versieringen
drukken mogelijkerwijze verbinding uit. De tekst is zorgvuldig rechthoekig
opgebouwd.
De zuiver mathematische vorm als vercieringsmotief keert terug op de band van
Van bacil tot aapmensch (010426), dat ook al op kwadraatsysteem is ontworpen.
Cirkel en kwadraat vormen ook de uitgangspunten van de decoratie van de omslag
voor Ons huis (010524) (later met een wijziging van het tekstgedeelte gebruikt voor
Onze keuken (020909)) en voor Noorweegsche brieven (011126), dat de aandacht
verdient als het boek waar (in navolging van Kunst en samenleving), met symmetrisch
opgebouwde

291

Ook dit omslag is verkozen in een wedstrijd door Architectura et Amicitia uitgeschreven,
blijkens Architectura van 16 december 1899, waar de voorwaarden zijn afgedrukt. In
Architectura van 28 juli 1900 is het juryrapport uitgebracht door Derkinderen. In de jury
hebben H.P. Berlage en Jos. Th. Cuypers mede zitting. De rapporteur constateert met enige
tevredenheid: ‘Geen der ontwerpen is samengesteld met behulp van geheel vrije
perspectivische motieven, waarbij opschrift of titel verdwijnt of onduidelijk wordt. En dit is
verblijdend ook al erkent men gaarne dat zelfs in het meest verwerpelijke picturale genre
soms dingen gemaakt zijn waarin nog te waardeeren valt, en het zoeken naar betere wegen
niet altijd met bewustzijn geschiedt.’ De jury heeft waardering voor een ontwerp ‘dat een
eenvoudig stempel bedoelt midden op het blad, zonder meer, voor vóór- en achterkant.’ Zij
acht dat ‘als systeem zeer wel verdedigbaar’, maar geeft toch aan het ontwerp van Rueter de
voorkeur: ‘Maar wat deze zoo zeer verkiezen doet is dat het daarin gevolgde systeem blijkbaar
met zorg is overwogen en gekozen, dat het vast en met overleg in het ontwerp is doorgevoerd
en met goeden smaak is in teekening gebracht. De eenvoudige en in bescheiden middelen
gedachte opzet is met toewijding uitgevoerd.’
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kopstukken en staartstukken, in houtsnede folkloristische Noorse motieven zijn
gebruikt.
In de loop van 1902 wordt bij Rueter een wending naar het florale merkbaar, die
wordt ingeluid door de Genootschapskalender 1902292 (011201), en zich voortzet in
Walden (020900)* (band én omslag), Noorweegsche brieven II (021129) en in De
blijde wereld (031031).
De talrijke vignetten in hout gesneden voor boeken als de Noorweegsche brieven,
het houtsneetje voor Zieleleven (030409) (met de aan weerszijden van de zielevlam
knielende engelen), de schutbladen en titelpagina's van Rueter maken deze kunstenaar
tot een van de vruchtbaarste van de tweede fase van Negentig. Zijn voorkeur voor
naturel linnen en de voor de technieken van houtsnede en steendruk, met voorbijgaan
aan de vervlakking door de machine, tekenen deze kunstenaar als een gewetensvol
Negentiger.

28. S.H. de Roos (1877-1962)‡
Met de decoratie van de band voor Uit den dool (010702)* onderscheidt De Roos
zich als een zeer oorspronkelijk kunstenaar. Hij neemt het varenmotief van de
versiering weliswaar mogelijk van Lion Cachet en Heukelom over, maar hij past het
anders toe. Hij

292

‡

Ook dit omslagje is door een jury verkozen. Ditmaal zijn het Jan Springer, Henri Evers en
Jos. Th. Cuypers (rapporteur) wier rapport, in Architectura van 8 februari 1902, de volgende
opmerkenswaardige aantekeningen bevat: ‘Ingekomen zijn elf ontwerpen, die alle tezamen
geen schitterend resultaat vertegenwoordigen; de eenvoudigste en degelijkste ontwerpen zijn
weinig karakteristiek; slechts enkele ontwerpers zijn het geometrisch stelsel, dat ze tot
grondslag van hunne teekeningen hebben gekozen, voldoende meester om het in de uitvoering
tot die ondergeschikte plaats terug te dringen, waar het onmerkbaar de eenheid en algemeene
rust moet bevorderen. Het is niet voldoende om vormen onwillekeurig te rijgen op een
geometralen grondslag, maar de geometrale grondslag dient om orde, regelmaat, afwisseling,
tegenstelling en rangschikking te bevorderen van de grondgedachte, welke ook het schema
gansch moet ondergeschikt maken.’ Over de bekroonde kalender zegt de jury: ‘Kalender II.
Deze teekening is duidelijk en heeft de beste kleurverdeeling, stelselmatige letters, maar te
veel motieven voor de kleine opgave.’
Van De Roos heb ik niet gezien Verovering van den mensch (030000), en niet besproken
Aphrodite (011116), dat mogelijk later dan 1903 te dateren is. Het De Roos-archief wordt
bewaard in de Stadsbibliotheek te Haarlem. Deze briefwisseling, naar mij werd meegedeeld
van later tijd dan 1903, heb ik nog niet doorgenomen. Zie voor De Roos: G.W. Ovink, ‘S.H.
de Roos en J. van Krimpen’, in: Het Boek 33, p. 32-41. Zie ook L. Gans, Nieuwe Kunst. De
Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau, Utrecht 1966, p. 92-95. De banden en de omslagen
van De Roos zijn over het algemeen gesigneerd, hetzij met de beginletters van zijn naam,
hetzij met een rond monogram. Uit den dool (010702)* is niet gesigneerd. Dit werk is aan
De Roos toegeschreven op gezag van A.A.M. Stols, Het werk van S.H. de Roos, Amsterdam
1942.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

379
voegt het motief langs een diagonaal tot een kwadraat. De samenvoeging van de
kwadraten levert dan de decoratie. De Roos bereikt hiermee de grens van de
mogelijkheden door de Nieuwe Kunst geboden. De samenvoeging van
decoratie-elementen, (die een suggestie zou kunnen geven als zou de versiering zijn
ontstaan door het afdrukken van losse stempeltjes) is immers naar de zienswijze van
Negentig niet toegestaan. De door De Roos gegeven versiering kan men evenwel
nog juist zien als een decoratie op kwadraatsysteem. Zorgvuldig houdt De Roos zich
ook voor het overige aan rationalistische grondslagen. Hij accentueert de rechthoek
van de platten en brengt in zijn decoratie bovendien de verbinding van rug met vooren achterplat tot uitdrukking.
De band voor Het leven een zegen (021129)* kenmerkt zich door het ontbreken
van florale elementen in de decoratie en vooral door de toepassing van zuiver
wiskundige vormen. De decoratie van Het leven een zegen is opgebouwd uit lijn,
cirkel en vierkant. Zorgvuldig waakt De Roos ervoor, dat ook hier symmetrie,
rechthoekig aspect en verbindend element blijven uitgedrukt in de versiering van
voorplat en rug. Toch is de band principieel verkeerd. Het achterplat is onversierd
gebleven. De suggestie van verbinding is daar niet doorgezet, zoals dat gebruikelijk
is. In De vrouwenkwestie (020826) is de decoratie van het voorplat tenminste nog in
blinddruk op het achterplat herhaald. Ook die versiering is mathematisch, geheel uit
cirkels opgebouwd. Omslagen als die voor de Sociale Bibliotheek (021223) en
Groot-Nederland (021209) zetten de mathematische versiering voort, maar een
omslag als dat voor de Sociale Bibliotheek bevat ook een illustratief
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element in het middenpaneel, waarop men ter linkerzijde de Arbeid en ter rechterzijde
de Toegepaste(?) Kunst de hand ziet heffen naar een gevleugelde zon. In de
spiraalvormige versieringskrullen vindt men een herinnering aan het werk van Rueter.
De gevleugelde zon herinnert aan de sfeer van Lauweriks en De Bazel. Ook de
vogelachtige decoratie van Zieleleven (030404) herinnert aan geestelijke verheffing.
De met cirkels versierde band van Morris' Kunst en maatschappij (031116)*
betekent op zichzelf geen vernieuwing na banden als die voor Het leven een zegen
of De vrouwenkwestie.
Het belang van Kunst en maatschappij ligt vooral in de verzorging van het innerlijk
van het boek. De strakke rechthoekige, symmetrisch opgebouwde decoraties gebouwd
op een kwadraatsysteem of een ruitpatroon vormen hier niet het meest revolutionaire
element. Belangrijk is Kunst en maatschappij vooral om de typografie. De aanvaarding
van de opening als eenheid van decoratie blijkt uit de oppositionele plaatsing van de
paginacijfers, uiterst links en uiterst rechts in de bladspiegel. De verzorging van de
tekstbladzijden geeft blijk van een loskomen van veel leerstelligs. De lezer wordt
niet langer door een strak kader eraan herinnerd, dat hij met een rechthoekig
samengestelde bladzijde te maken heeft. Ook de regelvullende tekens aan het einde
van alinea's ontbreken. Toch kan men daarnaast nog duidelijk zien dat Kunst en
maatschappij idealen van Kalff vervult. Het boek is gedrukt met de nieuwe, door
Enschedé met zoveel enthousiasme ingehaalde, Grasset-letter die het juiste midden
houdt tussen de om zijn zwartheid zo beminde gotiek en de schrale, al jaren lang
verfoeide, romein der negentiende eeuw.293 Hier is de decoratieve letter die aansluit
bij de versiering tenslotte gevonden en toegepast. Invloed van Kalffs idealen kan
men ook zien in het ontbreken van inspringing bij de nieuwe alinea's, waardoor het
rechthoekig aspect van de bladzijde is benadrukt. De Roos heeft het niet noodzakelijk
geacht, het begin van een nieuw tekstgedeelte ook nadrukkelijk aan te geven.
Bij al deze bevrijding van het leerstellige, is het zeker opvallend

293

Zie IV.B.3. Zie ook II.G.1.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

381
De Roos aan het werk te zien op bladzijden, waarop (door nieuwe
hoofdstukaanduiding of door het tekortschieten van de laatste bladzijde van een
hoofdstuk) blanco ruimten binnen de bladspiegel voorkomen. Daar vult hij met kleine
Maltezer kruisen de vier hoeken en het midden zorgvuldig op tot het rechthoekig
geheel van de bladzijde. Consequent doet hij hetzelfde met geheel blanco gehouden
pagina's, die daardoor steeds de herinnering aan de bladspiegel blijven dragen.
Tegenover deze nog op De Bazel en Lauweriks georiënteerde vormgeving, kan men
de moderne, zorgvuldige wijze van zetten roemen.
Traditioneel is De Roos ook in de verzorging van de titelpagina die geheel getekend
294
is. Binnen een op kwadraat ontworpen rand (die ook Morris' portret op de andere
zijde van de opening omlijst) vindt men de tekst van de titel nog steeds symmetrisch,
hoewel niet rechthoekig opgebouwd, gevat in een krullende, spiralende ranking van
lijnen, die zorgzaam zijn ingepast in het strak kwadraatsysteem.

294

Deze titel is in de exemplaren, die zijn overgegaan in het fonds van W.L. & J. Brusse te
Rotterdam, verwijderd en vervangen door een geheel typografische.
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Afbeeldingen
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De schaal waarop is gereproduceerd verschilt per afbeelding. De afbeeldingen staan
in de volgorde van de ‘Chronologische lijst van boekvercieringen’ in Aanhangsel.
Voor de herkomst van de oorspronkelijke tekeningen 921104 (boven), 940109
(boven), 950824, 951122 (links), 981115 (beide), 000710, 010618, 020520 en 031112,
proefzetsel 931128 (rechtsboven), en proeven 931128 (linksonder), 940109 (boven)
en 980116, zie de met ‡ gemerkte noten bij de afzonderlijke kunstenaars in IV.C.

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

385

920627. Roland Holst

920714. Toorop
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921104. Roland Holst

921104. Roland Holst
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921125. Dijsselhof

921125. Dijsselhof
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921125. Dijsselhof

921206. Toorop
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921209. Van Hoytema

921211. Dijsselhof
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921217. Roland Holst

930512. Derkinderen
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930609. Nieuwenhuis

930609. Nieuwenhuis
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930616. Toorop

930800. Thorn Prikker
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Chronologische lijst van boekvercieringen
A. Ongedateerde vercieringen
*****. Les costumes hollandais. Omslag door Veldheer.
Les costumes hollandais. Amsterdam, N.J. Boon. Mij zijn bekend een bundeltje
van elf foto's getiteld: Volendam, een dergelijk bundeltje met de titel Marken en idem
Friesland. Uitgavedatum onbekend, maar mogelijk omstreeks 1898 (B).
******. Programma Algemeene Muziekhandel. Omslag door Neuhuys.
Concert Directie ‘De Algemeene Muziekhandel’ v.h. Stumpff & Koning. Spui.
Amsterdam. Het Passepartout-omslag is in het mij bekende exemplaar bedrukt met
de namen van Nicoline van Eijken, L. Angenot en S. van Groningen. Het is niet
uitgesloten dat het pas gebruikt is ná 1903 (B).
******. Soiree. Omslag door A. Molkenboer.
Soiree te geven door Mevrouw Royaards-Spoor. Voordracht van verzen van W.
Kloos, H.J. Boeken, Joost van den Vondel, Bredero en Mevrouw
Noordewier-Reddingius. Voordracht van liederen van A. Diepenbrock. Met
pianobegeleiding door den heer A. Tierie. Dit boekje heb ik nog niet kunnen dateren.
Het programma is naar alle waarschijnlijkheid tegen het einde van de negentiende
eeuw, 1898-1900, gedrukt (B).

B. Gedateerde vercieringen
1892
920627*. Catalogus Keuze-tentoonstelling. Omslag door Roland Holst.
Catalogus der Keuze-tentoonstelling van hedendaagsche Nederlandsche kunst,
bijeengebracht door een comité van schilders en studenten, in Arti et Amicitiae, ter
gelegenheid van de lustrumfeesten der Amsterdamsche Universiteit Juni-Juli 1892.
De tentoonstelling opent, blijkens het gedrukte jaarverslag van Arti, op 27 juni 1892
(RKD, B).
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920714*. Catalogus Association. Omslag door Toorop.
Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van eenigen uit de ‘XX’ en uit de
‘Association pour l'Art’ in den Haagschen Kunstkring. De tentoonstelling opent,
blijkens het gedrukte jaarverslag van de Haagse Kunstkring, op 14 juli 1892 (RKD).
920810. Van het Lief en den Lieven Heere. Illustraties Thorn Prikker.
Van het Lief en den Lieven Heere, bedoeld als geschenk bij abonnement op een
nieuw te verschijnen periodiek, Helios, is nimmer verschenen. Het bundeltje zou
gedichten door Borel bevatten, getoonzet door de componist Varenhorst en
geïllustreerd door Thorn Prikker. De plannen leden in de zomer van 1893 schipbreuk
op het onvermogen van de componist de muziek op schrift te stellen. Zie hierover
een brief van 10 augustus 1892 van Borel aan mejuffrouw K. Gripekoven (HGA) en
de brieven van Thorn Prikker aan Borel (LM). Er hebben waarschijnlijk plannen
bestaan om (althans een deel van) de verzen met de muziek van Varenhorst samen
met latere verzen van Borel in Van Nu en Straks te doen verschijnen.
920824. Proto-Gijsbrecht. Illustraties door Berlage.
Op 24 augustus 1892 schrijft Leo Simons aan J.K. Tadema, directeur van de Erven
F. Bohn te Haarlem dat hij Derkinderen tenslotte heeft kunnen overhalen om zijn
medewerking te verlenen aan de Gijsbrecht-uitgave waaraan hij te zamen met Berlage,
Bernard Zweers en A. Reyding sinds 23 november 1891 heeft gewerkt. Derkinderen
komt in de plaats van Reyding voor de kostuumtekeningen en verandert de gehele
opzet van het boek. Hij weet Berlage, die zelf eigenlijk niet tevreden was over zijn
tekeningen, over te halen diens toneelontwerpen te laten aansluiten bij Derkinderens
nieuwe stijl. De overgang naar de nieuwe illustraties ligt in september-oktober 1892
en is, blijkens een brief van Berlage aan de uitgever van 10 oktober 1892, op die
datum definitief een feit. De oude tekeningen berusten nog in BA. De nieuwe
tekeningen van de kunstenaar-architect zijn op 3 mei 1895 alle al afgedrukt. De
laatste tekeningen zijn alleen in één kleur gedrukt, omdat de voorgaande platen elk
ten minste van 13 stenen en maximaal van 15 stenen zijn gedrukt waardoor de kosten
voor de toneelversieringen te zeer stegen. De tekeningen zijn als volgt bij de
afleveringen gevoegd: ‘Amsterdam in Vondels verbeelding’ in (940309); tweemaal
de ‘Amsterdamse poort’ in (940804); ‘Kapel’ en ‘Interieur met brandende haard’ in
(941117); ‘Exterieur Kerk met muzieknoten’ en ‘Klooster met Ave Maria’ in
(010300). Bij deze laatste aflevering is ook de Franse titel van dit onderdeel van het
boek gevoegd. Het heeft aanvankelijk in de bedoeling gelegen de prenten te plaatsen
in de Inleiding van Leo Simons. Zie voor de Gijsbrecht verder (930606):
Proefaflevering; (940309): Afl. I; (940804): Afl. II-III; (941117): Afl. IV-V; (950709):
Afl. VI;
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(960328): Afl. VII-VIII; (970210): Afl. IX-X; (980400): Afl. XI-XII; (990614): Afl.
XIII-XIV; (010300): Afl. XV-XVI; (011025): Afl. XVII-XVIII en (011025): Afl.
XIX-XX (BA).
920914. Thomas a Kempis. Illustraties door Derkinderen.
Dit boek is nimmer verschenen. Dat er plannen hebben bestaan voor een vertaling
door Diepenbrock met versiering van Derkinderen blijkt o.a. uit Reeser 1962, p. 381,
386, 388, 392 en 400.
921104*. Johannes Viator. Band door Roland Holst.
Frederik van Eeden, Johannes Viator. Het boek van de liefde. Amsterdam, W.
Versluys, 1892. In het Nieuwsblad van 4 november 1892 vermeld. Dat de band van
Roland Holst is, blijkt uit de briefwisseling tussen auteur, uitgever en versierder en
uit correspondentie tussen Roland Holst en Jan Veth (MW, UBA, B).
921125*. Hooft. Verciering door Dijsselhof.
P.C. Hooft. Amsterdam, S.L. van Looy & H. Gerlings, 1893. De titel op het omslag
luidt: Nederlandsche dichters behalve Vondel. Met proza van Albert Verwey. Vignetten
van G.W. Dijsselhof. P.C. Hooft. In het Nieuwsblad van 25 november 1892 vermeld
(MW, N, B).
921125*. Een pic-nic in proza. Band door Dijsselhof.
Een pic-nic in proza. Bloemlezing uit ‘De Nieuwe Gids’. Amsterdam, S.L. van
Looy & H. Gerlings, 1893. In het Nieuwsblad van 25 november 1892 vermeld (MW,
B).
921206*. Een boek van verbeelding. Band door Toorop.
Een boek van verbeelding. Sproken en vertellingen door Louise Ahn-de Jongh.
Met illustratiën van: J. Akkeringa - M. Bauer - P. de Josselin de Jong - H. van
Steenwijk - J.Th. Toorop en W. de Zwart. Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij
‘Elsevier’, 1893. In De Nederlandsche Spectator van 3 december 1892 geadverteerd.
In het Nieuwsblad van 6 december 1892 vermeld (MW, N, B).
921209*. Hoe de vogels aan een koning kwamen. Prentenboek door Van Hoytema.
Hoe de vogels aan een koning kwamen. Eene vogelgeschiedenis. Gevolgd naar
een' oude legende. Geteekend door: Th. van Hoytema. 's-Gravenhage 1892. Blijkens
het Nieuwsblad van 9 december 1892 in de handel gebracht door de firma C.M. van
Gogh te Amsterdam (MW, N, UBA, B).
921211*. Kloos. Verciering door Dijsselhof.
Dit boek is nimmer verschenen. Dat plannen voor een uitgave hebben bestaan
blijkt uit een bericht van Veth (De Amsterdammer van 11 december 1892) en uit een
afdruk van een houtblok met vignetten en een titel Verzen van Willem Kloos. De
vignetten zijn in 1894 voor een deel gebruikt voor Verweys Spaansche reis (940603)
en vonden daarna hun weg naar Scheltema & Holkema's Boekhandel waar zij nog
vele jaren lang werden gebruikt om uitgaven van deze
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firma te vercieren (Proefdruk van het houtblok met vignetten en titel in RPK).
921217*. Catalogus Van Gogh. Omslag door Roland Holst.
Tentoonstelling der nagelaten werken van Vincent van Gogh. Kunstzaal Panorama,
Plantage, Amsterdam. Datering op grond van openingsdatum tentoonstelling (RKD).
921230. Diploma's voor de Boekhandel.
In het Nieuwsblad van 30 december 1892 wordt vermeld dat de grote houtsneden
van Dijsselhof, Nieuwenhuis en Lion Cachet gereed zijn en geëxposeerd worden
(MBB).

1893
930123. Aantekeningen schilderkunst. Hoofdje door Veth.
Het hoofdje verschijnt voor het eerst in De Amsterdammer van 23 januari 1893
(MNL).
930505. Dansen en rhytmen. Band door I. Israëls.
Dansen en rhytmen door Frans Erens. Amsterdam, W. Versluys. In het Nieuwsblad
van 5 mei 1893 vermeld (MW, B).
930512*. Alberdingk Thijm. Verciering door Derkinderen.
J.A. Alberdingk Thijm door A.J. Amsterdam, Loman & Funke, 1893. In het
Nieuwsblad van 12 mei 1893 vermeld (MW, N, B).
930606. Proefaflevering Gijsbrecht. Verciering door Derkinderen.
Joost van den Vondel. Gysbreght van Aemstel. D'ondergang van syn stad en syn
ballingschap. Treurspel. Met inleiding van L. Simons. Tooneel-decoratie-ontwerpen
van H.P. Berlage. Muziek van Bern. Zweers. Boek-versieringen van A.J. Derkinderen.
Haarlem, De Erven F. Bohn, 1893. Deze uitgave is in drie exemplaren verschenen,
naar blijkt uit de correspondentie die bij de uitgever bewaard is gebleven. Alle
exemplaren zijn voor de colportage verbruikt. In een proefband voor de Gijsbrecht
(zie ook (011025)) bevindt zich een viertal bladzijden, een diploma, dat (in groter
oplaag gedrukt) heeft gediend als reclame voor de verkoop. Deze bladen bevatten
de opdracht aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam (EB).
930609*. Bredero. Verciering door Nieuwenhuis.
G.A. Bredero. Met proza van Albert Verwey en vignetten van T. Nieuwenhuis.
Amsterdam, S.L. van Looy & H. Gerlings, 1893. De titel op het omslag luidt:
Nederlandsche dichters. Met proza van Albert Verwey. Vignetten van T. Nieuwenhuis.
G.A. Bredero. In het Nieuwsblad van 9 juni 1893 vermeld (MW, N, B).
930612. Van Nu en Straks. Omslag door Th. Molkenboer.
Dit omslag is nimmer gebruikt. Het ontwerp staat vermeld in Reeser 1962, p. 466.
930616*. Ik heb gezaaid. Vignet door Toorop.
Het vignet komt voor in Van Nu en Straks II, 1893, p. 23 en III, p.
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30. De datum van verschijnen is niet nauwkeurig bekend. Ik stel hem op de dag
waarop Diepenbrock het nummer doorzendt aan Elisabeth de Jong van Beek en Donk
(MNL).
930705. Hollandsche Lelie. Titelhoofd door Wenckebach.
De Hollandsche lelie. Weekblad voor jonge dames onder hoofdredactie van
Mevrouw S.M.C. van Wermeskerken-Junius (Johanna van Woude). Amsterdam, L.J.
Veen. Het hoofd verschijnt voor het eerst boven het nummer van 5 juli 1893; dit is
het eerste nummer van de zevende jaargang (KB, UBA).
930718. Verzen van Borel. Illustraties door Thorn Prikker.
Hierover is sprake in de correspondentie van Thorn Prikker met de auteur. De
gedichten van Borel zouden verschijnen in het vierde nummer van Van Nu en Straks;
ze verschenen tenslotte in de vijfde aflevering zonder Prikkers versieringen. Een
brief kort voor 18 juli (LM) aan Borel geschreven, vermeldt dat de tot dusverre
gemaakte decoraties voor de gedichten verkeerd zijn. Op 8 december 1893 (LM)
spreekt Prikker over zijn onvermogen iets voor Van Nu en Straks te maken.
930800. Kop en zonnebloem. Vignet door Roland Holst.
Van Nu en Straks III, 1893, p. 37. Voor datering zie men de volgende beschrijving
(MNL, B).
930800*. Een Zaaier. Vignet door Thorn Prikker.
Van Nu en Straks III, 1893, p. 1. Datum van verschijnen niet nauwkeurig bekend.
Vermeld in De Nederlandsche Spectator van 26 augustus 1893, p. 272. Prikker
schrijft op 5 augustus 1893 aan Borel dat het vignet binnenkort zal verschijnen (MNL,
B).
930829. Klassieke schrijvers. Omslag door Nieuwenhuis.
Het eerste deeltje van deze reeks draagt de titel: Sallustius. De samenzwering van
Catalina. Uit het Latijn met inleiding door Dr. H.C. Muller. Amsterdam, S.L. van
Looy & H. Gerlings. In het Nieuwsblad van 29 augustus 1893 vermeld. Het bandje
voor de reeks is waarschijnlijk later ontworpen, zie (931107) (UBL).
930830. Mei. Band door Roland Holst.
De tweede druk van Gorters Mei is niet verschenen in de band die Roland Holst
daarvoor wilde ontwerpen, getuige brieven door Roland Holst op 27 augustus 1893
en 30 augustus 1893 gericht aan de uitgever Versluys en een brief vermoedelijk van
28 augustus 1893 (EM) aan Van Eeden.
930904. Propria Cures. Titelhoofd door Dijsselhof.
Het titelhoofd is niet gebruikt. Een onvoltooide houtsnede is afgebeeld in het
Jaarboekje van de Vereeniging tot bevordering der grafische kunst 1921-1924
(Rotterdam 1925), p. 15. Er is sprake van een concoursje in een brief van Veth aan
Derkinderen die in het RKD wordt bewaard en gedateerd is op 4 september 1893.
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930922. Kloris en Roosje. Derkinderen, Lion Cachet en Th. Molkenboer.
Deze uitgave, te bezorgen door André Jolles, heeft nimmer het licht gezien. Men
verneemt er voor het laatst over in de correspondentie tussen de uitgever J.K. Tadema
(EB) en Jolles van 21 en 22 september 1893.
931001. Hollandsche meesters. Titelblad of omslag door Dijsselhof.
Hollandsche meesters in Engelsche verzamelingen. Etsen door P.J. Arendzen.
Tekst van C. Hofstede de Groot. Amsterdam, F. Buffa. In De Amsterdammer van 1
oktober 1893 spreekt Veth over de houtsnede voor de titelpagina. Bij inzage van een
exemplaar van deze portefeuille bleek dat zowel titelpagina als omslagen onversierd
zijn, en dat de portefeuille weliswaar met een rand is versierd, maar dat die rand in
stijl zeker niet overeenkomt met wat Dijsselhof in 1893 wel maakte. Zekerheid blijft
uit (PKL).
931009. Johannes Viator II. Band door Roland Holst.
Deze band is nimmer voltooid. Rond 5 augustus 1893 meldt Roland Holst aan
Van Eeden (Van Eedenmuseum) dat hij de band voor de tweede druk wel wil bezorgen
en of Van Eeden voor hem bemiddelen wil bij de uitgever. De laatste brief over deze
kwestie, bij de uitgever, W. Versluys, bewaard gebleven, is gedateerd 9 oktober
1893.
931103. Kosmos. Titelhoofd en vignet door Roland Holst.
Het hoofd en het sluitvignet komen voor in Van Nu en Straks IV, 1893, p. 2 en 14
en zijn gegeven bij het gedicht ‘Kosmos’ door Albert Verwey. De datum van
verschijnen is niet nauwkeurig bekend en daarom is hij gesteld op het moment waarop
Roland Holst aan Veth (brief in DV) over zijn verciering schrijft (MNL).
931107. Klassieke schrijvers. Band door Nieuwenhuis.
Het is niet bekend wanneer Nieuwenhuis voor deze serie, die vanaf augustus 1893
is begonnen te verschijnen, zie (930829), zijn bandontwerp heeft gemaakt. Tenslotte
heb ik aangenomen dat de schrijver een bandje tot zijn beschikking moet hebben
gehad vanaf het moment waarop de eerste in afleveringen verschijnende tekst in de
reeks voltooid was. Dat was het geval met de Herodotus-vertaling waarvan de eerste
aflevering verscheen op 29 augustus 1893 en de laatste op 7 november 1893 in het
Nieuwsblad staat vermeld.
931117*. Majesteit. Band en omslag door Roland Holst.
Majesteit door Louis Couperus. Amsterdam, L.J. Veen. In het Nieuwsblad van 17
november 1893 vermeld (MW, N, UBA, B: band; B: omslag).
931124*. Kijkjes in de plantenwereld. Verciering door Wenckebach.
Kijkjes in de plantenwereld door Emilie C. Knappert. Met teekeningen van L.W.R.
Wenckebach. Amsterdam, Loman & Funke. In het Nieuwsblad van 24 november
1893 vermeld (MW, B).
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931128. Het leelijke jonge eendje. Prentenboek door Van Hoytema.
Het leelijke jonge eendje naar het sprookje van H. Andersen geteekend en
gelithographeerd door T. van Hoytema. Amsterdam, C.M. van Gogh, 1893. In het
Nieuwsblad van 28 november 1893 vermeld (MNL, B). The ugly duckling wordt onder
941010 vermeld.
931128*. Kunst en samenleving. Verciering door Dijsselhof.
Kunst en samenleving. Naar Walter Crane's Claims of decorative art, in het
Nederlandsch bewerkt door Jan Veth en vercierd met talrijke vignetten, in hout
gesneden door G.W. Dijsselhof. Amsterdam, Scheltema & Holkema's Boekhandel,
1894. In het Nieuwsblad van 28 november meldt advertentie 5203 de verschijning
van de ingenaaide exemplaren en kondigt aan dat de gebonden exemplaren niet voor
15 december zijn te verwachten (MW, B: band; N, B: omslag).

1894
940000. Vragen van den dag. Omslag door Wenckebach.
Vragen van den dag. Populair tijdschrift op het gebied van staathuishoudkunde
en staatsleven, natuurwetenschappen, uitvindingen en ontdekkingen, aardrijkskunde,
geschiedenis en volkenkunde, kolonien, handel en nijverheid, enz. Onder hoofdredactie
van Dr. H. Blink. Amsterdam, S.L. van Looy, 1894 (MW).
940109*. De Kunstwereld. Omslag door Lion Cachet.
De kunstwereld. weekblad voor Nederland en België gewijd aan letteren, tooneel,
muziek, schilder- en beeldhouwkunst. Het eerste nummer van de eerste jaargang is
in het Nieuwsblad van 9 januari 1894 vermeld (UBA: compleet in afleveringen; B).
940217*. Krishna aan den arbeid. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
17 februari 1894. Reinink 2 (RPK).
940224. Fancy. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
24 februari 1894 (RPK).
940303. Magdalena. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
3 maart 1894 (RPK).
940309*. Gijsbrecht. Aflevering I. Verciering door Derkinderen.
Joost van den Vondel. Gijsbreght van Aemstel. D'ondergang van syn stad en syn
ballingschap. Treurspel. Met inleiding van L. Simons. Tooneel-decoratie-ontwerpen
van H.P. Berlage. Muziek van Bern. Zweers. Boek-versieringen van A.J. Derkinderen.
Haarlem, De Erven F. Bohn, 1893. Zie ook (930606) en (920824). Deze aflevering
omvat de eerste acht bladzijden van het voorwerk en de eerste acht bladzijden van
de Inleiding door Simons. Hierbij is Berlages plattegrond ‘Amsterdam in Vondels
verbeelding’ (UBL, B).
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940310. De natuurlijke ontwikkeling. Illustratie door De Bazel.
Lichten waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
10 maart 1894. Reinink 3 (RPK).
940317. Vogel der waarheid. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
17 maart 1894 (IISG, RPK).
940324. Lentegedachten in 1894. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
24 maart 1894 (RPK).
940331. De jager en de vogels der leugen. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
31 maart 1894 (RPK).
940407. Mithras. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’ Zaterdag, 7
april 1894. Reinink 4 (RPK).
940414. De jager en de tweelingzusters. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
14 april 1894 (RPK).
940421. Psyche. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
21 april 1894. Reinink 5 (RPK).
940428. Stervende jager. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
28 april 1894 (IISG, RPK).
940505. Psyche en haar zusters. Illustratie door De Bazel(?).
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
5 mei 1894. Niet in Reinink (RPK).
940509. Verbouwing Arti. Verciering door Berlage.
Vereeniging tot bevordering van beeldende kunsten. Premie-uitgave 1894. Bij
Berlages opstel ‘Verbouwing van Arti et Amicitiae’. Datering op grond van datum
openingsfeesten Arti et Amicitiae, in het opstel genoemd. De paginering ontbreekt
(B).
940512. Het kind en de bijen. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
12 mei 1894 (RPK).
940519. Vrouw en dood. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
19 mei 1894. Niet in Reinink (RPK).
940526. De vrouw. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
26 mei 1894 (RPK).
940600*. Maandblad en Jaarverslagen. Banden door Th. Molkenboer.
Afbeelding in het Maandblad van het Teekenonderwijs van juni 1894. De
perkamenten banden zijn niet overgeleverd (UBA, KB).
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940602. Psyche's triomf. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
2 juni 1894. Reinink 6 (RPK).
940603. Spaansche reis. Vignetten door Dijsselhof.
De vignetten komen voor in Van Nu en Straks VI-VII, 1893, p. 1-25 en zijn gegeven
bij het gedicht ‘Spaansche reis’ door Albert Verwey. De datum van verschijnen is
niet nauwkeurig bekend en is daarom gesteld op het moment waarop de aflevering
in De Amsterdammer wordt vermeld (MNL).
940609. De overtocht. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
9 juni 1894 (RPK).
940612*. Maerlant. Verciering door Toorop.
Maerlant. Met proza van A. Verwey. Vignetten van J. Toorop. Amsterdam, S.L.
van Looy & H. Gerlings. De titel op het omslag luidt: Nederlandsche dichters. Met
proza van Albert Verwey. Vignetten van J. Toorop. Jacob Maerlant. In het Nieuwsblad
van 12 juni 1894 vermeld (MW, N, B).
940616. Argonauten: krachtloze vorst. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
16 juni 1894. Reinink 7 (RPK).
940623*. Hel en hemel: wijnpers. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
23 juni 1894 (RPK).
940630*. Argonauten: Kracht tegen Macht. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
30 juni 1894. Reinink 8 (RPK).
940707. Hel en hemel: het drinkgelag. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
7 juli 1894 (RPK).
940707. Reens. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
7 juli 1894 (RPK).
940714. Argonauten: Manlijk en vrouwlijk vuur. Illustratie door K.P.C. de Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
14 juli 1894. Reinink 20 (RPK).
940721. Hel en hemel: de woestenij. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
21 juli 1894 (RPK).
940728. Argonauten: Physieke kracht dienstbaar. Illustratie door K.P.C. de Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
28 juli 1894. Reinink 16 (RPK).
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940804*. Gijsbrecht. Aflevering II-III. Verciering door Derkinderen.
Voor de beschrijving zij verwezen naar (940309). Deze aflevering omvat p. 9-49
van de Inleiding door Simons. Hierbij zijn Berlages prenten ‘Amsterdamse poort in
de sneeuw’ en ‘Amsterdamse poort met zinspreuk “Urbs antiqua ruit”’ (UBL, B).
940804. Hel en hemel. De hemelse mens. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
4 augustus 1894 (RPK).
940811. Argonauten: Psychische kracht onaantastbaar. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
11 augustus 1894. Reinink 17-18 (RPK).
940825. Hel en hemel: De hemelse kroon. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
25 augustus 1894 (RPK).
940908*. Argonauten: Medea-Fancy. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
8 september 1894. Reinink 21 (RPK).
940915. Hel en hemel. De hoogste geest. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
15 september 1894 (RPK).
940922. Belastingzuigpomp. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
22 september 1894. Reinink 19 (RPK).
941000. Argonauten: De overwinning. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag
29 september, of 6 of 13 oktober 1894. Deze drie nummers van Licht en Waarheid
heb ik niet kunnen inzien. Hierin staat mogelijk ook werk van Lauweriks. Reinink
24.
941010. The ugly duckling. Prentenboek door Van Hoytema.
The ugly duckling by Hans Christian Andersen pictured in colours by T. van
Hoytema. London, David Nutt in the Strand, 1894. Dit is een vertaling van Het leelijke
jonge eendje (931128). Band verschilt in voorstelling. Datering op grond van opdracht
in exemplaar Gemeentemuseum 's-Gravenhage (HGM, B).
941020. Autarchie. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
20 oktober 1894. Reinink 9 (RPK).
941023*. Extase. Band en omslag door Roland Holst.
Extase. Een boek van geluk door Louis Couperus. Tweede druk. Amsterdam, L.J.
Veen. In het Nieuwsblad van 23 oktober 1894 vermeld (N, B: band; V: omslag a; B:
omslag b).
941023. St. Wimfried. Band en illustraties door Wenckebach.
St. Wimfried of De schoolwereld. Uit het Engelsch van Fred. W. Far-
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rar. Met platen van L.W.R. Wenckebach. Amsterdam, L.J. Veen. In het Nieuwsblad
van 23 oktober 1894 vermeld (MW: 3e druk).
941027. Het zilveren hek. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
27 oktober 1894 (RPK).
941102. Uit vrije beweging. Band door Wenckebach(?).
Hoven (Thérèse), Uit vrije beweging. Amsterdam, L.J. Veen. Zie de aantekening
bij (971116): In Extremis. In het Nieuwsblad van 2 november 1894 vermeld.
941102*. Muizenwereld. Verciering door Wenckebach.
In de muizenwereld. Een nieuwe vertelling aan 't klavier door Agatha Snellen en
Catharina van Rennes. Met teekeningen van L.W.R. Wenckebach. Utrecht, J.L.
Beijers. In het Nieuwsblad van 2 november 1894 vermeld (MW).
941103. Ruïne van een tempel: eerste droom. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
3 november 1894. Reinink 22 (RPK).
941110. November 1887. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
10 november 1894. Reinink 25 (RPK).
941113*. Van Looy. Band en omslag door Nieuwenhuis.
Jac. van Looy, Proza. Tweede druk. Amsterdam, S.L. van Looy & H. Gerlings,
1894. In het Nieuwsblad van 13 november 1894 vermeld (B: band en omslag).
941113. Reeder, Vignet door Toorop(?).
Théo Reeder, Gedichten. Amsterdam, S.L. van Looy, 1894. In het Nieuwsblad
van 13 november 1894 vermeld. Niet bevestigd (UBA, B).
941117. Gijsbrecht. Aflevering IV-V. Verciering door Derkinderen.
Voor de beschrijving zij verwezen naar (940309). Deze aflevering omvat p. 41-63
van de Inleiding door Simons. Hierbij zijn Berlages prenten ‘Interieur met brandende
haard’ en ‘Kapel’ (UBL, B).
941117. Streven naar het hogere. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
17 november 1894 (IISG).
941120. Roemer Visscher tot Feitama. Verciering door Wenckebach.
Roemer Visscher tot Feitama. Met proza van Albert Verwey en vignetten van
L.W.R. Wenckebach. Amsterdam, S.L. van Looy & H. Gerlings. De titel op het omslag
luidt: Nederlandsche dichters. Met proza van Albert Verwey. Vignetten van L.W.R.
Wenckebach. Roemer Visscher tot Feitama. In het Nieuwsblad van 20 november
1894 vermeld (MW, N, B).
941124. Ruïne van een tempel: tweede droom. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
24 november 1894. Reinink 23 (RPK).
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941201. Iris. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
1 december 1894 (IISG).
941208. Dienaar der Kerk. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
8 december 1894. Reinink 26. Komt ook voor in Architectura van 24 augustus 1895,
p. 151 (IISG).
941214. Almanak Leidsch Studentencorps. Band door Toorop.
Almanak van het Leidsch studentencorps voor 1895. Eenentachtigste jaargang.
Leiden, S.C. van Doesburgh. In het Nieuwsblad van 14 december 1894 vermeld (MW,
N, UBA, B).
941215. De listige. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
15 december 1894 (IISG).
941222. De valsche. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
22 december 1894. Reinink 27. De voorstelling wordt daar ‘De ontaarde’ genoemd
(IISG).

1895
950000. Bekende tijdgenooten. Portefeuille door Lion Cachet.
Jan Veth, Bekende tijdgenooten. Twaalf portretten in lithografie (Proefdrukken
op de handpers). Amsterdam, Scheltema & Holkema's Boekhandel 1895.
950103*. Bouwkundig Weekblad. Titelhoofd door De Bazel.
Dit hoofd, bestemd voor het Bouwkundig weekblad. Orgaan van de Maatschappij
tot bevordering der bouwkunst is niet gebruikt. De inzendingstermijn voor de
prijsvraag waarin dit ontwerp heeft meegedongen, sloot op 5 januari 1895. Reinink
28.
950105. Christus door Kerk en wereld bespot. Illustratie Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
5 januari 1895 (IISG).
950112. De Heiland. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
12 januari 1895. Reinink 29 (IISG).
950113*. Gedenkboek Keuze-tentoonstelling. Verciering door Derkinderen.
Gedenkboek Keuze-tentoonstelling van Hollandsche schilderkunst uit de jaren
1860-1892 gehouden te Amsterdam in Arti et Amicitiae. Met tekst van Jan Veth,
boekversieringen van A.J. Derkinderen [...]. Amsterdam, C.M. van Gogh, 1893. In
De Kroniek van 13 januari 1895 wordt vermeld dat de aflevering ter verzending
gereedligt. De aflevering, gewijd aan Josef Israëls, is de enige die van het Gedenkboek
Keuze-tentoonstelling is verschenen. Het boek werd opnieuw aange-
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vangen onder de titel Gedenkboek der Hollandsche schilderkunst (990106) (MW,
UBA, B).
560119. 'n Strijd. Hoofdje door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
19 januari 1895 (IISG).
950126. De verlichte. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint.’ Zaterdag,
26 januari 1895. Reinink 30. Daar ‘Paarsch’ genoemd (IISG).
950202. Het verval van de kerk ontdekt? Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
2 februari 1895 (IISG).
950209. Mene Tekel. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
9 februari 1895 (IISG).
950216. Multatuli. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
16 februari 1895 (IISG).
950223. Aan de zon. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
23 februari 1895. Reinink 31 (IISG).
950302. In een veraf gelegen wereld (?). Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
2 maart 1895 (IISG).
950302*. Das Paradies. Omslag door Th. Molkenboer.
Das Paradies. Dichtung von Robert Hamerling, componiert für eine Singstimme
und Klavier von Ant. Averkamp, Op. 4. Amsterdam, De Algemeene Muziekhandel
Stumpff & Koning. In het Weekblad voor Muziek van 2 maart 1895 als ingekomen
vermeld (D).
950302. Zangen. Omslag door Th. Molkenboer.
Hugo Nolthenius, Zangen. Amsterdam, De Algemeene Muziekhandel Stumpff &
Koning. In de catalogus Tentoonstelling van geïllustreerde muziekwerken, omslagen,
affiches. Uit de verzameling van W. Stumpff Jr. [25 maart - 6 april 1896] vermeld.
Deze tentoonstelling werd ingericht door De Algemeene Muziekhandel Stumpff &
Koning. In het Weekblad voor Muziek van 2 maart 1895 als ingekomen vermeld.
950308. Electra. Verciering door Wenckebach.
Electra. Tijdschrift voor electrotechniek onder redactie van G.C.J. Verkerk met
medewerking van L.M. Barnet Lion. Amsterdam, Scheltema & Holkema's Boekhandel.
In het Nieuwsblad van 8 maart 1895 wordt het eerste nummer vermeld (UBA, UBU).
950309. Aan vermomden. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
9 maart 1895. Reinink 32 (IISG).
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950316. Herdenking 17 maart 1879. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
16 maart 1895 (IISG).
950323. Moeder en kind, naar Multatuli. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
23 maart 1895. Reinink 33 (IISG).
950326. Apokalyps. Illustraties door Toorop.
De Apokalyps door Van Deyssel is niet verschenen. Zie over deze uitgave de
correspondentie tussen K. Alberdingk Thijm en Toorop in TA in de periode 26 mei
1894 - 26 maart 1895. (Deze aantekening dank ik aan de heer R. Siebelhoff, Ph.D.).
950327. Weekblad Diamantbewerkersbond. Titelhoofd door Berlage.
Weekblad van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond.
Amsterdam. Het titelhoofd door Berlage komt voor het eerst voor boven het nummer
van 27 maart 1895 (UBA).
950330. De verloste. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
30 maart 1895 (IISG).
950330*. Medisch weekblad. Band door Lion Cachet.
Medisch weekblad voor Noord- en Zuid-Nederland gewijd aan de practische
genees- heel- en verloskunde [...]. Eerste Jaargang 1894-1895. Amsterdam, Scheltema
& Holkema's Boekhandel. Datering op grond van de laatste aflevering van het eerste
jaar (UBA, UBL).
950405. Pañcatantra. Illustraties door Van Hoytema.
Pañcatantra. Arische levenswijsheid uit het oude Indië. Novellen, vertellingen,
fabelen uit het Sanskrit vertaald door H.G. van der Waals. Leiden, J.M.N. Kapteijn,
1895. Drie delen. In het Nieuwsblad van 5 april 1895 wordt het eerste deel vermeld,
in het Nieuwsblad van 30 juli 1897 is vermeld dat de drie banden zijn besproken in
De Schoolwereld van 17 juni. Alleen van het tweede deel vermeldt het Nieuwsblad
dat de illustraties door Van Hoytema zijn (UBA, B).
950406. De onderdrukte. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
6 april 1895 (IISG).
950420. Lente Gedachten. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
20 april 1895. Reinink 34 (IISG).
950427. Hof der genietingen. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
27 april 1894. Reinink 35 (IISG).
950511. Vlechtbandkruis. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
11 mei 1895. Reinink 38. Deze versiering komt ook voor in het Jubileumnummer
van Architectura, op 24 augustus 1895 ver-
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schenen ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van Architectura et Amicitia
(IISG).
950518. Broederketen. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
18 mei 1895 (IISG).
950525. Geen geest in hen. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
25 mei 1895 (IISG).
950528*. Orchideeën. Band door Wenckebach.
Orchideeën. Een bundel poëzie en proza van Louis Couperus. Tweede druk.
Amsterdam, L.J. Veen. In het Nieuwsblad van 28 mei 1895 vermeld (MW, B).
950601. Geschiedenissen van gezag, naar Multatuli. Illustratie door K.P.C. de
Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
1 juni 1895. Reinink 43 (IISG).
950608. De geest des tijds. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
8 juni 1895 (IISG).
950622. Tanhâ. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
22 juni 1895. Reinink 44 (IISG).
950629. Esoterisch. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
29 juni 1895 (IISG).
950701. Gedenkboek Delagoabaaispoorweg. Verciering door Berlage.
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid der feestelijke opening van den
Delagoabaaispoorweg 1895. Boekversieringen van H.P. Berlage Nz., Amsterdam.
Druk van J.H. de Bussy, Amsterdam. Reproducties van Emrik & Binger, Haarlem.
Bindwerk van J. Brandt de Zoon, Amsterdam. De aanbiedingsbrief bij de uitgave is
gedateerd 1 juli 1895 (UBA, UBL, B).
950709*. Gijsbrecht. Aflevering VI. Verciering door Derkinderen.
Voor de beschrijving zij verwezen naar (940309). Deze aflevering omvat p. 1-16
van ‘Treurspel’ (UBL, B).
950719. Kwan Yin. Vignet door Thorn Prikker.
Deze verciering is mogelijk bedoeld bij een verzenreeks Kwan Yin die Borel in
februari 1894 aan Thorn Prikker heeft gezonden en waarvan de laatste de ontvangst
vermeldt op 20 maart. Op 19 juli 1895 schrijft Prikker aan Borel over de ‘uitgave
van je verzen en zoo’, waarin vertraging is gekomen. Blijkens brieven van 20 augustus
en 30 september 1895 heeft Thorn Prikker een titelvignet ontworpen voor Van
Kampen; maar dat is het titelvignet voor Wijsheid en schoonheid uit China (951122),
waarin geen gedichten zijn opgeno-
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men. De tekening voor het vignet dat nimmer is gebruikt wordt bewaard in het
Rijksmuseum Kröller-Müller. In Borels Kwan Yin, op 26 oktober 1897 verschenen,
staan geen decoraties van Thorn Prikker.
950720. Stand van het werelduur. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
20 juli 1895. Reinink 46 (IISG).
950727. Geschiedenissen van gezag. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
27 juli 1895 (IISG).
950810. Drie krachten. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
10 augustus 1895 (IISG, B).
950818. Zondagsblad. Verciering door Wenckebach.
Zondagsblad van de Amsterdammer onder redactie van J. van Loenen Martinet
en G.W. Kernkamp. Het vroegste en enig mij bekende nummer met het omslag is
dat van 18 augustus 1895 (LA).
950824. XL. Hoofdje door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
24 augustus 1895 (IISG, B).
950824. Jubileumnummer Architectura. Omslag door De Bazel.
Architectura. Orgaan van het Genootschap ‘Architectura et Amicitia’. Zaterdag,
24 augustus 1895. Reinink 37, ten onrechte gedateerd op 11 mei 1895. In dit nummer
zijn ook (941208) en (950511) opgenomen (UBA).
950824*. Architectura-initialen door Berlage.
Architectura. Orgaan van het Genootschap ‘Architectura et Amicitia’. Zaterdag,
24 augustus 1895. De initialen zijn voor het eerst gebruikt in het feestnummer gewijd
aan het veertigjarig bestaan van Architectura et Amicitia. Men vindt in dit
Jubileumnummer de initialen B, D, E, G, H, K, N, R, S, T, V, W, Z. De V is een
keer, omgekeerd, als A gebruikt. Met ingang van 18 januari 1896 worden de initialen
doorlopend in Architectura gebruikt. Men vindt dan nog de letters A (p. 116), I (p.
13), L (p. 82), M (p. 95) en O (p. 28). Ongebruikt blijven de letters C, F, P, Q, U, X
en Y (UBA).
950824. Van zaad tot vrucht. Illustratie en initialen door Lauweriks.
Architectura. Orgaan van het Genootschap ‘Architectura et Amicitia’. Zaterdag,
24 augustus 1895. De verciering hoort bij het artikel ‘Van zaad tot vrucht’ door
J.L.M. Lauweriks (UBA).
950831. Kama. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
31 augustus 1895 (IISG, B).
950900. Tweemaandelijksch Tijdschrift. Band door Lion Cachet.
Deze band is waarschijnlijk niet uitgevoerd. Er bestaat in het Lion
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Cachet-archief een schetsontwerpje voor een band van het Tweemaandelijksch
tijdschrift voor letteren, kunst, wetenschap en politiek. Hoofdredacteuren: L. van
Deyssel en Albert Verwey. Amsterdam, Scheltema & Holkema's Boekhandel. De
band is gedateerd op grond van de verschijningsdatum van de eerste aflevering van
de tweede jaargang van dit blad.
950907. Vlechtbandversiering. Vignet door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
7 september 1895. Reinink 39. Deze houtsnede moet veel vroeger worden gedateerd.
Het is het linkerdeel van een houtsnee bestemd als uitnodigingskaart voor de huldiging
van dr. P.J.H. Cuypers die plaatsvond op 12 mei 1895 (IISG, B).
950914. Bemoediging. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
14 september 1895 (IISG, B).
951005. Athoim of A. Houtsnede door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
5 oktober 1895. Reinink 36 (IISG, B).
951012. Groteske kop en Finis. Vignetten door Lauweriks(?).
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
12 oktober 1895 (IISG, B).
951019. Beinthin. Illustratie door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
19 oktober 1895 (IISG, B).
951022. Felicia Beveridge. Band door Nieuwenhuis.
Felicia Beveridge. Analyse van een gemoedstoestand. Door Vosmeer de Spie.
Amsterdam, S.L. van Looy & H. Gerlings, 1895. In het Nieuwsblad van 22 oktober
1895 vermeld. Ongesigneerd. Toeschrijving op grond van vermelding van de
versierder in advertenties (UBA, B).
951025. Oud-Frans vers. Verciering door Thorn Prikker.
Deze uitgave, geheel in hout te snijden, bestaande uit 25 of 30 bladen met
houtsneden van 30-35 cm, waarbij ook letters zouden worden gesneden door Prikker,
is niet verschenen. Prikker spreekt erover in correspondentie met Borel van 25 oktober
en 30 november 1895.
951102*. Ein Büchlein von der Singekunst. Verciering Derkinderen.
Ein Büchlein van der Singekunst aus einigen Werken älterer Meister
zusammengestellt von Anna Fles. Utrecht, Wagenaar; Leipzig, Breitkopf & Härtel.
In het Weekblad voor Muziek van 2 november 1895 als ingekomen vermeld (MW,
B).
951105. Een nest menschen. Band door Nieuwenhuis.
Een nest menschen. Door Aug. P. van Groeningen. Met voorwoord van P. Tideman.
Amsterdam, S.L. van Looy, 1895. In het Nieuwsblad
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van 5 november 1895 vermeld. Ongesigneerd. Toeschrijving op grond van vermelding
van de versierder in advertenties (MW, B).
951105*. Onno Zwier van Haren. Verciering door Lion Cachet.
Jhr. Onno Zwier van Haren en Mr. Willem Bilderdijk. Amsterdam, S.L. van Looy
& H. Gerlings. De titel op het omslag luidt: Nederlandsche dichters. Met proza van
Albert Verwey. Vignetten van C.A. Lion Cachet. Jhr. Onno Zwier van Haren en Mr.
Willem Bilderdijk. In het Nieuwsblad van 5 november 1895 vermeld (MW, N, B).
951116. Herdenking 11 november 1887. Illustratie door De Bazel.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Zaterdag,
16 november 1895. Reinink 50 (IISG, B).
951119. Van de muziek des levens. Band en vignetten door Wenckebach.
Van de muziek des levens door Johanna van Woude. Met platen van L.W.R.
Wenckebach. Amsterdam, L.J. Veen. In het Nieuwsblad van 19 november 1895
vermeld. Deze band is in 1899 opnieuw gebruikt, ditmaal voor Samen bergopwaarts
(991124) (MW, B).
951119*. Wereldvrede. Band door Berlage.
Wereldvrede door Louis Couperus. Amsterdam, L.J. Veen. In het Nieuwsblad van
19 november vermeld (MW, N, B).
951122*. Williswinde. Band door Wenckebach.
Williswinde door Louis Couperus. Amsterdam, L.J. Veen. In het Nieuwsblad van
22 november 1895 vermeld (MW, N, B).
951122. Wijsheid en schoonheid uit China. Band door Thorn Prikker.
Wijsheid en schoonheid uit China door Henri Borel. Amsterdam, P.N. van Kampen
& Zoon. In het Nieuwsblad van 22 november 1895 vermeld (B).
951122*. Zwarte vlinders. Band door Toorop.
Zwarte vlinders door M. Snijder van Wissenkerke. Met portret in photogravure
naar eene teekening van Jan Toorop. Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij ‘Elsevier’,
1895. In het Nieuwsblad van 22 november 1895 vermeld (TA, B).
951126. Wilhelmina-album. Band door Wenckebach.
Koningin Wilhelmina-album 1896. Onder redactie van Fiore della Neve. Leiden,
E.J. Brill. In het Nieuwsblad van 26 november 1895 vermeld (MNL).
951203*. Uilen-geluk. Prentenboek door Van Hoytema.
Uilen-geluk. Tekst door Tine. Geteekend op steen door Th. van Hoytema.
Amsterdam, C.M. van Gogh, 1895. In het Nieuwsblad van 3 december 1895 vermeld
(MW, N, UBA, B). Een Engelse uitgave met de titel The happy owls wordt op 1
december 1896 in het Nieuwsblad vermeld.
951207*. Rouwviolen. Verciering door Berlage.
Rouwviolen van Helene Swarth. Drie liederen voor een vrouwenstem door A.D.
Loman. Amsterdam, De Algemeene Muziekhandel. In
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het Weekblad voor Muziek van 7 december 1895 als ingekomen vermeld (BA:
uitsluitend omslag en proefdrukken vignetten).
951225. Hotelhouder. Omslag door Lauweriks.
De Hotelhouder. Officieel orgaan van den Nederlandschen Hotelhoudersbond.
Amsterdam, Het bondsbureau (Odéon, Singel). Blijkens Kunst rond 1900, nr. 120
een exemplaar van G. Rueter.

1896
960000. Ons blaadje. Titelhoofd door De Bazel.
Ons blaadje. Lectuur voor onze kleinen. In de bundel De houtsneden van K.P.C.
de Bazel dateert Lauweriks de houtsnede ‘1895’. Het stuk moet in ieder geval na
oktober 1895 zijn gemaakt getuige de stijl van het werk. Waarschijnlijk bedoeld voor
de aflevering van 1 januari 1896, maar niet gebruikt. Reinink 52.
960100*. Amsterdamsche Studentenalmanak. Verciering door De Vries.
Amsterdamsche Studenten Almanak 66 jaargang. Amsterdam, Amsterdamsch
Studenten Corps (MW, UBA, B).
960104*. Architectura. Titelhoofd door De Bazel.
Architectura. Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. Zaterdag, 4
januari 1896. Reinink 51 (UBA).
960107*. Sonnetten en verzen. Verciering door Roland Holst.
Sonnetten en verzen in terzinen geschreven door Henriëtte van der Schalk.
Amsterdam, Scheltema & Holkema's Boekhandel, 1895. In het Nieuwsblad als
‘zooeven verschenen’ geadverteerd (adv. 66) op 7 januari 1896 (MW, N, UBA, B; B:
perkament).
960120. De Hollandsche Revue. Omslag door Thorn Prikker.
De Hollandsche Revue. Onder redactie van Frans Netscher. Haarlem, De Erven
Loosjes. De tekening van Thorn Prikker, bewaard in RKD, is nimmer gebruikt. De
datering geschiedt op grond van de verschijningsdatum van het eerste nummer van
het tijdschrift.
960200. Woord en Beeld I. Vignet door Veldheer.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Februari 1896, p. 65 (MNL, B).
960220. Sprook van den zanger. Verciering door A. Molkenboer.
De sprook van den zanger door Antoon Molkenboer met illustraties van denzelfden
in 22 levende beelden vertoond in Maison Stroucken te Amsterdam de eerste maal
ter gelegenheid van het 25 jarig leeraarschap van den heer J.D. Huibers den 9en
November 1895 door 17 dames en 18 heeren oud-leerlingen en leerlingen der Rijks
Normaalschool voor teekenonderwijzers en één heer van de Rijks School voor
kunstnijverheid. De tweede maal op verzoek van den heer A.C. Wertheim, den 20en
Februari 1896 door denzelfden, ten bate van de Vereeniging ‘Kindervoeding’. De
tekst gezegd door den heer August van Erven Dorens (KB:
Radermacher-Schorer-archief, UBA, UBL).
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960225. In den Nevel. Omslag door Toorop.
Algemeen studenten-tijdschrift In den nevel. Eerste jaargang. Delft, J. Waltman
Jr., 1897. Het tijdschrift is begonnen te verschijnen als Delftsch studenten-tijdschrift
maar wijzigde zijn titel in de bovenstaande. Dit had tot gevolg dat het door Toorop
ontworpen omslag ook moest worden gewijzigd. Het onderste kader van de
voorstelling werd vervangen door een houtsnee-achtige strook met de nieuwe titel
die slecht bij het geheel past. In het Nieuwsblad van 25 februari 1896 is de eerste
aflevering vermeld (MBB, UBA: eerste omslag; B: band; HW, N, UBA, B: tweede omslag).
960300. Woord en Beeld II. Vignet door Veldheer.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Maart 1896, p. 86 (MNL, B).
960300. Woord en Beeld III. Vignet door Veldheer.
Woord en Beeld. Geïllustreerd maandschrift. Maart 1896, p. 102 (UBL, B).
960306*. Prospectus Tijdschrift voor vercieringskunst. Verciering door De Bazel.
Prospectus Tijdschrift voor vercieringskunst. Haarlem, H. Kleinmann & Co., maart
1896. In het Nieuwsblad van 6 maart 1896 vermeld (UBL).
960306*. Maandschrift voor vercieringskunst. Omslagen Colenbrander.
Maandschrift voor vercieringskunst. Haarlem, H. Kleinmann & Cie., maart en
april 1896. In het Nieuwsblad van 6 maart 1896 vermeld (UBL, B).
960321. Licht en waarheid. Titelhoofd door Lauweriks.
Licht en waarheid. Orgaan van de Vereeniging ‘Wie denkt overwint’. Het nieuwe
hoofd verschijnt voor het eerst boven het nummer van 21 maart 1896 en is voor het
laatst gepubliceerd in het nummer van 24 oktober 1898 (IISG, B).
960328*. Gijsbrecht. Aflevering VII-VIII. Verciering Derkinderen.
Voor de beschrijving zij verwezen naar (940309). Deze aflevering omvat p. 17-40
van ‘Treurspel’ (MNL, B).
960400*. Keukenhof. Verciering door Veldheer.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. April 1896, p. 118-119 (MNL, B).
960404. Vulkaan. Titelhoofd door Berlage.
Vulkaan. Weekblad voor het smidsvak en de ijzerindustrie. In het Nieuwsblad van
10 april 1896 wordt het eerste nummer, gedateerd 4 april 1896, vermeld (BA).
960425*. De roos. Omslag door A. Molkenboer.
De roos. Woorden van Ant. L. de Rop, muziek van Bernard Zweers. Amsterdam,
De Algemeene Muziekhandel Stumpff & Koning. In het Weekblad voor Muziek van
25 april 1896 als ingekomen vermeld (B).
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960508. Theosophia. Omslag door Lauweriks.
Theosophia. Orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging. Het oudste
mij bekende omslag is dat voor het meinummer 1896 van Theosophia. In dit nummer
zijn enkele woorden gewijd aan Lotusdag van 8 mei. Het tijdschriftnummer moet
dus na die datum verschenen zijn. Het is niet uitgesloten dat vroegere nummers dit
omslag al hebben gehad, maar het omslag stamt duidelijk van na oktober 1895 (UBA).
960513. Reyzangen. Omslag door Derkinderen.
Het omslag voor de Reyzangen uit Gijsbrecht van Aemstel van Joost van den
Vondel gecomponeerd door Alphons Diepenbrock, Haarlem, De Erven F. Bohn, is
niet verwerkelijkt. Vergelijk hiervoor de correspondentie in Reeser II, p. 408-419.
De laatste brief over de Reyzangen is van 13 mei 1896.
960529. Guldens-serie. Band door De Vries.
Guldens-serie. Amsterdam, L.J. Veen. Blijkens Brinkman zijn er in deze reeks
drie nummers verschenen, namelijk Thérèse Hoven, Vrouwen lief en leed onder de
tropen; tweede omgewerkte druk (1896); Melati van Java, Bonte wimpels; roman
(1896); M.G.L. van Loghem, Fokel (1899). Vrouwen lief en leed waarvoor de originele
bandtekening is gemaakt (RPK), is op 29 mei 1896 in het Nieuwsblad vermeld (B:
alle drie banden).
960529*. Hooge troeven. Band door Berlage.
Hooge troeven door Louis Couperus. Amsterdam, L.J. Veen. In het Nieuwsblad
van 29 mei 1896 vermeld (MW, UBA, B).
960600. Musette. Kader door De Vries.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Juni 1896, p. 204. De lijst is
ontworpen voor het muziekstukje ‘Musette Miniature pour piano door Willem F.
Siep’. De Vries ontwerpt hiervoor ook een driehoekig sluitvignet (p. 208) (MNL, B).
960619. Veertien jaar. Band door Nieuwenhuis.
Veertien jaar literatuur-geschiedenis 1880-1893 door Willem Kloos. Amsterdam,
S.L. van Looy & H. Gerlings, 1896. In het Nieuwsblad van 19 juni 1896 vermeld
(B).
960623. Catalogus Groningen. Omslag door Toorop.
Catalogus Tentoonstelling-Toorop. De opening van de tentoonstelling vindt blijkens
De Kroniek 1896, p. 203, plaats op 23 juni 1896 (VR: alleen voorzijde van het omslag).
960700. Woord en Beeld. Vignetten door De Vries.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Aanvangende in juli 1896 op p. 228.
In 1896 verschijnen de eerste zeven vignetten, respectievelijk voorkomende op p.
228, 244, 302, 303, 309, 324, 351. In 1897 komen hier elf nieuwe vignetten bij: p.
24, 36, 48, 72, 81, 87, 88, 123, 148, 389, 412. In 1898 verschijnen er nog twee: p.
148 en 153. In
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1899 nogmaals twee: p. 24 en 40. In stijl komen al deze vignetten zozeer overeen
dat ik ze alle meen te kunnen dateren op 1896 (MNL, B).
960700*. Op het water. Kader door Veldheer.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Juli 1896, p. 245. De lijst is ontworpen
voor het muziekstukje: ‘Op het water. Muziek van Philip Loots. Woorden van Ant.
L. de Rop.’ (MNL, B).
960719*. Maandschrift voor vercieringskunst. Omslag door Lion Cachet.
Maandschrift voor vercieringskunst. Haarlem, H. Kleinmann & Cie., mei en juni
1896. In De Kroniek van 19 juli 1896 als ontvangen vermeld (UBL).
960821. Album van Marken. Portefeuille door Lion Cachet.
Een exemplaar van dit Album in oorspronkelijk omslag heb ik niet in handen
gehad. Het is in het Nieuwsblad van 21 augustus 1896 vermeld. Uit een advertentie
in (980625) blijkt dat Lion Cachet voor de blijkbaar losse prenten een portefeuille
heeft gedecoreerd.
960821*. Souvenir de la Haye et Schéveningue. Omslag door Thorn Prikker.
Souvenir de La Haye et Schéveningue. Haarlem, H. Kleinmann & Cie. In het
Nieuwsblad van 21 augustus 1896 vermeld (HGA).
960821*. Zaanstreek. Portefeuille door Nieuwenhuis.
De Zaanstreek. Haarlem, H. Kleinmann & Cie. In het Nieuwsblad van 21 augustus
1896 vermeld (B).
960900. Rotterdamsche Kunstkring. Omslag door Van Hoytema.
Rotterdamsche Kunstkring. Eerste Keuzetentoonstelling van Hollandsche
Aquarellen. September 1896 (RPK).
960900. Zingende droomen. Kader door De Vries.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. September 1896, p. 303. De lijst is
ontworpen voor het gedicht ‘Zingende droomen’ door Hélène Lapidoth-Swarth,
gedateerd 2 juni 1896 (MNL, B).
961001. Samuel. Titelhoofd door Lion Cachet.
Samuel. Geïllustreerd weekblad voor jongelieden, onder redactie van N.A. de
Gaay Fortman, J. de Jong, P. Oranje en H.B. Weijland. Hilversum, A.J.H. Flörke.
In het Nieuwsblad van 9 oktober 1896 is vermeld dat het eerste nummer van 1 oktober
is. Het titelhoofd is alleen bekend in de vorm van een tekening in het Lion
Cachet-archief.
961004*. Maandschrift voor vercieringskunst. Omslag Thorn Prikker.
Maandschrift voor vercieringskunst. Haarlem, H. Kleinmann & Cie, juli en augustus
1896. In De Kroniek van 4 oktober 1896 als ontvangen vermeld (UBL).
961010*. Missa. Verciering door Derkinderen.
Missa duobus choris vocum virorum cum organi contentu cantanda. Composuit
Alphonsus Johannes Maria Diepenbrock. Amsterdam, De Algemeene Muziekhandel
Stumpff & Koning, 1895. Datering op grond
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van advertentie nr. 911 in het Weekblad voor Muziek van 10 oktober 1896 (MW, B).
961100. Catalogus Buffa. Omslag door Van Hoytema.
Frans Buffa en Zonen. Kunsthandel. Amsterdam. Catalogus van teekeningen enz.
door Th. van Hoytema. Nov.-Dec. 1896 (RKD).
961100. Ontwerpen voor boekbanden. Banden door Th. Molkenboer.
Afbeelding in het Maandblad van het Teekenonderwijs van november 1896 (KB).
961114*. De Architect. Omslag door De Bazel.
De Architect. Plaatwerk van Architectura et Amicitia. Datering op grond van
verschijningsdatum van het eerste nummer van de nieuwe jaargang zoals die blijkt
uit Architectura van 14 november 1896. Het ontwerp is door De Bazel ingediend
vóór 8 oktober 1895 (UBA, B).
961117*. Aarde. Band door Wenckebach.
Aarde. Gedichten van Albert Verwey. Amsterdam, Scheltema & Holkema's
Boekhandel, 1896. In het Nieuwsblad van 17 november 1896 vermeld (MW, N, UBA,
B).
961117. Amsterdamsch jaarboekje. Band door Berlage.
Amsterdamsch jaarboekje voor 1897 onder redactie van E.W. Moes. Amsterdam,
L.J. Veen. In het Nieuwsblad van 17 november 1896 vermeld (UBA, B).
961120*. Jonge ranken. Band door Toorop.
Jonge ranken. Sonnetten en verzen van Betsy Juta. Leiden, Blankenberg & Co.,
1896. In het Nieuwsblad van 20 november 1896 vermeld. (MW, N, UBA, B).
961122*. Maandschrift voor vercieringskunst. Omslag Van Hoytema.
Maandschrift voor vercieringskunst. Haarlem, H. Kleinmann & Cie, september
en oktober 1896. In De Kroniek van 22 november 1896 als ontvangen vermeld (UBL).
961124. Een lastige dochter. Illustraties door Wenckebach.
Kuiper (A.C.), Een lastige dochter. Geïllustreerd door L.W.R. Wenckebach.
Haarlem, De Erven Loosjes. In het Nieuwsblad van 24 november 1896 aldus vermeld.
961124*. Feith tot Perk. Verciering door Colenbrander.
Nederlandsche dichters. Proza van Albert Verwey. Feith. Van Alphen. Bellamy.
Helmers. Tollens. Beets. Staring. Potgieter. De Genestet. Perk. Vignetten van T.
Colenbrander. Amsterdam, S.L. van Looy, 1897. De titel van het omslag luidt:
Nederlandsche dichters. Met proza van Albert Verwey. Vignetten van T. Colenbrander.
Feith tot Jacques Perk. In het Nieuwsblad van 24 november 1896 vermeld (MW, N,
B).
961200. Arnhem. Kader door De Vries.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. December 1896, p. 401.
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De lijst is ontworpen voor het gedicht ‘Arnhem’ door Edward B. Koster (MNL, B).
961201. The happy owls. Prentenboek door Van Hoytema.
The happy owls. Told, drawn and lithographed by Th. van Hoytema. London, H.
Henry & Co. Ltd., 1896. Deze Engelse vertaling vad Uilengeluk (951203) wordt op
1 december 1896 in het Nieuwsblan (p. 543) vermeld (HGM).
961208. Liotard. Band door Wenckebach.
La vie et les oeuvres de Jean Etienne Liotard (1702-1789). Étude biographique
et iconographique par le professeur Ed. Humbert et M. Alphonse Revilliod à Genève
et le professeur J.W.R. Tilanus à Amsterdam. Avec 2 héliogravures et 74
photogravures. Amsterdam, C.M. van Gogh, etc. 1897. In het Nieuwsblad van 8
december 1896 in advertentie 4611 vermeld (PKL, UBA).
961218. Moderne Hollandsche etsers. Band door Wenckebach.
Moderne Hollandsche etsers door Ph. Zilcken. Met 40 photogravures. Amsterdam,
Scheltema & Holkema's Boekhandel. In het Nieuwsblad van 18 december 1896
vermeld (PKL, UBA).
961222. Almanak Leidsch Studentencorps 1897. Band Wenckebach.
Almanak van het Leidsche studentencorps voor 1897. Drie-en tachtigste jaargang.
Uitgegeven voor rekening van het Leidsch studentencorps. Leiden, S.C. van
Doesburgh. In het Nieuwsblad van 22 december 1896 vermeld (UBA, UBL, B).

1897
970000*. Meesterstukken. Omslag en binnentitel door Thorn Prikker.
Meesterstukken der XIXe eeuwsche schilderkunst onder redactie van M. Michel.
Haarlem, H. Kleinmann & Cie. (KB).
970000. Souvenir de Schéveningue. Omslag door Nieuwenhuis.
Geen exemplaar van deze omslag gevonden. De datering berust op Brinkman, de
toeschrijving geschiedt op grond van een advertentie in (980625).
970100*. Genootschapskalender 1897. Omslag door De Bazel.
Genootschaps kalender 1897. Amsterdam, Architectura et Amicitia. Vermeld in
het jaarverslag over 1897 dat is opgenomen in Architectura 1898, p. 5. De kalender
werd mutatis mutandis ook gebruikt voor het jaar 1898, zoals blijkt uit Architectura
1898, p. 3. Reinink 88 (LA: beide).
970100. Woord en Beeld. Vignet door De Vries.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Januari 1897, p. 24 (MNL, B).
970100*. Walcheren I. Kader en illustraties door Veldheer.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Januari 1897, p. 29, 30, 31, 34 en
35. De decoraties zijn ontworpen door ‘De drie steden van
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het eiland Walcheren door H.M. Kesteloo. Tekstversieringen van J.G. Veldheer’.
Zie ook (970200) (MNL, B).
970100. Woord en Beeld. Band door Veldheer.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Haarlem, Erven F. Bohn. 1897. De
band komt voor het eerst voor om de jaargang 1896 (B).
970101. Botanische prenten. Illustraties door Nieuwenhuis.
Vragen van den dag. Amsterdam, S.L. van Looy, 1897. Deze platen, als bijlagen
in de afleveringen gevoegd bij de tekst van prof. dr. J. Ritzema Bos: Atlas van
Nederlandsche planten zijn ook afzonderlijk in portefeuille verschenen (B).
970116. Egypte. Verciering door Lauweriks.
Architectura. Orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia. Vanaf 16
januari 1897. De decoraties zijn ontworpen voor het artikel J.L.M. Lauweriks, ‘Egypte.
Lezing gehouden in het genootschapslokaal op 23 september 1896’, in: Architectura
1897, p. 16-17, 28-29, 41-42, 58-59, 73-74 en 78 (UBA).
970200. Walcheren II. Verciering door Veldheer.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Februari 1897, p. 63-70. De decoratie
is ontworpen voor: ‘Vervolg van de drie steden van Walcheren’. Zie ook (970100)
(MNL, B).
970210. Gijsbrecht. Aflevering IX-X. Verciering door Derkinderen.
Voor de beschrijving zij verwezen naar (940309). Deze aflevering omvat p. 41-64
van ‘Treurspel’ (UBL, B).
970400. Catalogus Moulijn. Omslag door Moulijn.
Tentoonstelling van werken door S. Moulijn. [Rotterdam, Kunstzaal Oldenzeel,
april 1897] (RKD).
970403. Brahms. Omslag door Berlage.
In memoriam Johannes Brahms. Begraebnissgesang Ein deutsches Requiem. De
vermelding in de Catalogus Nieuwe Kunst rond 1900, nr. 92 dat dit boekje zou zijn
uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst te Leiden in 1897
wordt niet door archiefonderzoek bevestigd. Het boekje is wel ontworpen als
programmaboekje bij de Requiem-uitvoering die ter gelegenheid van de eerste
verjaardag van de dood van Brahms werd gegeven in de Ronde Lutherse kerk in
Amsterdam (BA: alleen omslag).
970407. John Ball. Omslag door Roland Holst.
John Ball en andere verhalen van William Morris. Met een voorbericht van Htte
Roland Holst-Van der Schalk. Amsterdam, W. Versluys, 1898. Een briefkopie van
de uitgever aan de ontwerper d.d. 7 april 1897 meldt dat de eerste geen bezwaar heeft
tegen de vervaardiging van een tekening, die dan blijkbaar kosteloos geleverd zal
moeten worden. Het boek is evenwel zonder de verciering verschenen.
970409*. Perk. Verciering door Nieuwenhuis.
Gedichten van Jacques Perk met Voorrede van Mr. C. Vosmaer en In-
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leiding van Willem Kloos. 2de druk. Vercierd door T. Nieuwenhuis. Amsterdam, S.L.
van Looy, 1897. In het Nieuwsblad van 9 april 1897 vermeld (MW, N, B).
970415*. De Boekband. Initialen door Brouwer.
De boekband. Leiden, ‘Kunst toegepast op Boekbanden’. De eerste initialen
verschijnen in het nummer van 15 april 1897. Zij verschijnen verder in de gehele
tweede jaargang. Van verschillende initialen zijn variante exemplaren gesneden (KB).
970415*. De Boekband. Hoofdjes door Loebèr.
De boekband. Leiden, ‘Kunst toegepast op Boekbanden’. De zeven hoofdjes
verschijnen voor het eerst in het nummer van 15 april 1897, het eerste nummer van
de tweede jaargang (KB).
970415*. De Boekband. Titelhoofd door Smits.
De boekband. Leiden, ‘Kunst toegepast op Boekbanden’. Het hoofd verschijnt
voor het eerst boven het nummer van 15 april 1897, het eerste nummer van de tweede
jaargang (KB).
970415. De Boekband. Illustraties door Loebèr.
De boekband. Leiden, ‘Kunst toegepast op Boekbanden’. De illustraties komen
voor op 15 april 1897, p. 7 en op 15 mei. (De illustratie getekend met de initiaal S
is van Smits) (KB).
970415*. Lied. Omslag door A. Molkenboer.
Lied. Woorden van Hélène Swarth. Muziek van Bernard Zweers. Amsterdam, De
Algemeene Muziekhandel Stumpff & Koning. In Caecilia van 15 april 1897
geadverteerd. Het omslag is gedateerd 1896 (B).
970415*. Sterren en Heidelied. Omslag door A. Molkenboer.
Sterren en Heidelied. Woorden van Hélène Swarth. Muziek van Bernard Zweers.
Amsterdam, De Algemeene Muziekhandel Stumpff & Koning. In Caecilia van 15
april 1897 geadverteerd. Het omslag is gedateerd 1896 (B).
970507*. Maandschrift voor vercieringskunst. Omslag door Berlage.
Maandschrift voor vercieringskunst. Haarlem, H. Kleinmann & Cie, november
en december 1896. In De Kroniek van 7 mei 1897 als ontvangen vermeld (UBL).
970510. Proefschrift Everwijn. Band door Brouwer(?).
Het samentreffen van preventief en repressief toezicht op lagere besturen.
Proefschrift [...] te verdedigen op Maandag 10 Mei 1897 des namiddags ten 4 ure
door Jan Charles August Everwijn, geboren te Noordwijk. Leiden, H. Kleijn, 1897
(UBL).
970514. Op 't Blauwhuis. Band door Wenckebach.
Op 't Blauwhuis door Cyriel Buysse. 's-Gravenhage, Loman & Funke. In het
Nieuwsblad van 14 mei 1897 vermeld (B).
970516*. Cuypersnummer Architectura. Omslag door De Bazel.
Architectura. Uitgegeven door het genootschap Architectura et Amici-
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tia ter herdenking van den 70n geboortedag v. Dr. P.J.H. Cuypers. Amsterdam 16
Mei 1897. Reinink 83 (UBA, UBL).
970516*. Cuypersnummer Architectura. Titelhoofd door De Bazel.
Architectura. Uitgegeven door het genootschap Architectura et Amicitia ter
herdenking van den 70n geboortedag v. Dr. P.J.H. Cuypers. Amsterdam 16 Mei
1897. Het hoofd is ook voor de gewone nummers van Architectura gebruikt met
ingang van het nummer van 1 januari 1898 tot en met 31 december 1898. Reinink
84 (UBA, UBL).
970516. Cuypersnummer Architectura. Vignetten door Lauweriks.
Architectura. Uitgegeven door het genootschap Architectura et Amicitia ter
herdenking van den 70n geboortedag v. Dr. P.J.H. Cuypers. Amsterdam 16 Mei
1897. In ieder geval is het vignet op p. 5 van Lauweriks. Het is zeer wel mogelijk
dat ook de vignetten op p. 4 en 16 van zijn hand zijn (UBA, UBL).
970518*. Diepe wateren. Band door Wenckebach.
Diepe wateren door Hélène Lapidoth-Swarth. Amsterdam, P.N. van Kampen &
Zoon. In het Nieuwsblad van 18 mei 1897 vermeld (MW, N, B).
970528. De zeven schoonheden. Band en vignetten door Wenckebach.
De zeven schoonheden door Mevr. S.M.C. van Wermeskerken-Junius (Johanna
van Woude). Amsterdam, L.J. Veen. In het Nieuwsblad van 28 mei 1897 vermeld
(MW, N, B).
970601*. Geschiedenis van een stadhuis. Verciering Th. Molkenboer.
De geschiedenis van een stadhuis en van eene kathedraal van Viollet-le-Duc door
Th. Molkenboer uit het Fransch in het Nederlandsch overgezet en met een voorwoord
van Dr. P.J.H. Cuypers uitgegeven. Haarlem. De Erven F. Bohn, 1897. In het
Nieuwsblad van 1 juni 1897 vermeld (MW, N, B).
970620. Revue bimestrielle. Omslag door Thorn Prikker.
Revue bimestrielle pour l'art appliqué. Haarlem, H. Kleinmann & Cie., Aflevering
11 en 12 van het Maandschrift voor vercieringskunst. In De Kroniek van 20 juni
1897 als ontvangen vermeld (UBL).
970700. Nijmegen. Kader door De Vries.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Juli 1897, p. 235. Het kader is
ontworpen voor het gedicht ‘Nijmegen bij avond’ door Edw. B. Koster (MNL, B).
970715. Model. Band door Brouwer.
De boekband. Leiden, ‘Kunst toegepast op Boekbanden’. Het model is als bijlage
bij De Boekband gegeven (KB).
970723. Dordrecht. Band door Lion Cachet.
‘Dordrecht’ voorheen en thans. Gids voor ingezetenen en vreemdelingen. Tweede
druk. Dordrecht, Morks en Geuze, 1897. De band wordt hier vermeld, omdat uit het
onderschrift bij de afbeelding op p. 256 van het artikel ‘Der künstlerische
Buchumschlag’ door Walter von
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Zur Westen, afgedrukt in de jaargang 1899-1900 van het Zeitschrift für Bücherfreunde,
afgeleid zou kunnen worden dat het omslag van dit boekje door Lion Cachet zou
zijn vercierd. Dat is beslist niet zo. Het gaat hier wel om de band die Lion Cachet
heeft ontworpen voor in perkament gebonden luxe-exemplaren.
970725*. Zomer. Kaders door Nieuwenhuis.
De Hollandsche Revue. Onder redactie van Frans Netscher. Haarlem, De Erven
Loosjes. Tweede jaargang, 1897, t.o.p. 424. Gedicht van H. Lapidoth-Swarth. Datering
op grond van de datum boven het hoofdartikel van de aflevering (MNL, B).
970800. Klavierstukje. Titelhoofd door De Vries.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Augustus 1897, p. 295. Dit hoofd is
door De Vries als passe-partout ontworpen. Men treft het dan ook herhaaldelijk in
Woord en beeld aan. Een sluitvignet dat mogelijk tegelijkertijd met dit titelhoofd is
ontworpen treft men aan achter de muziek op p. 336. In combinatie treft men titelhoofd
en sluitstuk op p. 446 en 448 (MNL, B).
970831. Uit het land der klapperboomen. Band door Wenckebach.
Uit het land der klapperboomen door Thérèse Hoven. Amsterdam, L.J. Veen. In
het Nieuwsblad van 31 augustus 1897 vermeld (UBA).
971001. Gedenkboek ingenieurs. Verciering door Derkinderen.
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 's-Gravenhage, Gebr. J. & H. van Langenhuysen.
In het Nieuwsblad van 1 oktober 1897 vermeld (UBA, B).
971100. Klavierstuk. Titelhoofd en sluitvignet door De Vries.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. November 1897, p. 410 en 412. Dit
hoofd is door De Vries als passepartout ontworpen. Men treft het dan ook herhaaldelijk
in Woord en beeld aan (MNL, B).
971109. Barthold Meryan. Band door Roland Holst(?).
Barthold Meryan door Cornélie Huygens. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon.
Blijkens reclame in Het Boek in 1901 zou de band voor de derde druk door Roland
Holst zijn. Ik ken geen andere band om de derde druk dan die welke ook om de eerste
en tweede druk wordt gevonden. De stijl waarin deze band is uitgevoerd wijkt zó
sterk af, dat de toeschrijving wel onjuist is. In het Nieuwsblad van 9 november wordt
de eerste druk vermeld (B).
971109*. Oude Hollandsche steden. Verciering door Veldheer.
Oude Hollandsche steden aan de Zuiderzee door W.O.J. Nieuwenkamp en J.G.
Veldheer. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1897. In het Nieuwsblad van 9 november
1897 vermeld (MW, UBA, B).
971114. Catalogus Oldenzeel. Omslag door Van Hoytema.
Wed. Oldenzeel. Kunsthandel. Rotterdam. Catalogus van teekeningen en
lithographien door Th. van Hoytema. Nov-Dec. 1897 (RKD).
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971116. In extremis. Band door Wenckebach.
In extremis door Melati van Java. Tweede druk. Amsterdam, L.J. Veen. De eerste
druk van dit boek verscheen op 29 mei 1896, waarschijnlijk niet in de band van
Wenckebach waarvan hier sprake is. Een bij de uitgever bewaarde tekening, waarop
de titel Uit vrije beweging voorkomt, maakt het waarschijnlijk dat de band
oorspronkelijk is gebruikt voor het boek dat op 2 november 1894 is verschenen. Een
exemplaar daarvan is mij evenwel niet bekend. Op 16 november 1897 in het
Nieuwsblad vermeld (B).
971119*. Metamorfoze. Band door Toorop.
Metamorfoze door Louis Couperus. Met een portret door H.J. Haverman.
Amsterdam, L.J. Veen. In het Nieuwsblad van 19 november 1897 vermeld (MW, N,
B).
971123. Een koning. Band door Wenckebach.
Een koning door Ary Prins. Amsterdam, Scheltema & Holkema's Boekhandel,
1897. In het Nieuwsblad van 23 november 1897 vermeld (MW, N, UBA, B).
971202. Marialiedje. Omslag door Thorn Prikker.
Marialiedje. Dorisch. Woorden van Alfred Hegenscheidt. Muziek van H. van den
Burg. Bijlage van Van Nu en Straks. Tweemaandelijksch tijdschrift. Nieuwe Reeks.
Tweede jaargang 1897. Datering op grond van een brief van Hegenscheidt aan Prikker
d.d. 2 december 1897 berustend in RKD (MNL, B).
971204*. Twee hanen. Prentenboek door Van Hoytema.
Twee hanen. Sprookje van H.C. Andersen op steen geteekend door T. van Hoytema.
Amsterdam, C.M. van Gogh, 1898. In het Nieuwsblad van 30 november (adv. 3956)
vermeld als op 4 december 1897 te verzenden. In het Nieuwsblad vermeld op 17
december 1897 (MW, UBA, B).
971210. Brieven van Thorn Prikker. Band door Thorn Prikker.
Brieven van Johan Thorn Prikker. Met een voorwoord van Henri Borel.
Amsterdam, W. Versluys, 1897. In het Nieuwsblad van 10 december 1897 vermeld
(MW, N, B).
971217. Almanak Leidsch Studentencorps 1898. Band door Wenckebach.
Almanak van het Leidsch Studentencorps voor 1898. Vier-en-tachtigste jaargang.
Uitgegeven voor rekening van het Leidsch Studentencorps. Leiden, S.G. van
Doesburgh. In het Nieuwsblad van 17 december 1897 vermeld (UBA, UBL, B).
971224*. Het leemen wagentje. Verciering door Hart Nibbrig.
Het leemen wagentje. Indisch tooneelspel uit het Sanskrt en Prakrt in het
Nederlandsch vertaald door J.Ph. Vogel. Amsterdam, Scheltema & Holkema's
Boekhandel, 1897. In het Nieuwsblad van 24 december 1897 vermeld (UBL, N, B).
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971226*. Mincelijn. Verciering door A. Molkenboer.
Mincelyn. Tekst en versieringen door Antoon Molkenboer. Amsterdam, Ipenbuur
& Van Seldam. In De Kroniek van 26 december 1897 als ontvangen vermeld (MW,
N, UBA, B).
971231*. Huldigingslied. Verciering door Brouwer.
Huldigingslied voor Nederland in 't jaar 1898. Getoondicht door J. Henri Berkeljon
Leiden. Leiden, Blankenberg & Co., 1897. Datering op grond van colofon (RKD, B).

1898
980100. Amsterdamsche Studentenalmanak. Vignetten door Th. Molkenboer.
Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1898. Amsterdams
Studentencorps (UBA, UBL).
980116*. La jeunesse inaltérable. Verciering door Dijsselhof.
La jeunesse inaltérable et la vie éternelle. Conte populaire traduit littéralement
du Roumain, ouvrage orné de 67 eaux-fortes. Traduction de William Ritter.
Illustrations de M.A.J. Bauer. Décorations de G.W. Dijsselhof. Préface de Arsène
Alexandre. Amsterdam, Scheltema & Holkema's Boekhandel, 1897. In De Kroniek
van 16 januari 1898 als ‘zooeven verschenen’ geadverteerd (UBA: ex. op perkament;
B).
980129. Violanta. Omslag door A. Molkenboer.
Proloog van het zangspel uit het tweede bedrijf der opera Violanta, de vrouw in
't geel. Muziek van A.D. Loman Jr. Amsterdam, De Algemeene Muziekhandel Stumpff
& Koning. In het Weekblad voor muziek van 29 januari 1898 vermeld (D).
980200*. Schutblad door Nieuwenhuis.
Dit schutblad, grijs bedrukt, werd in een oplaag van 6000 vel gemaakt en is door
Scheltema & Holkema's Boekhandel gebruikt voor een zevental uitgaven. Op 11
november 1898 kwam een tweede oplaag van 3000 vel van de pers, met bruine inkt
gedrukt. Gegevens ontleend aan het archief van Scheltema & Holkema's Boekhandel.
980201*. Kinderen. Omslag door Lion Cachet.
F. Roosdorp. Kinderen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1898, In het Nieuwsblad van
1 februari 1898 vermeld (MNL, N, UBA, B).
980215. Romance. Omslag door A. Molkenboer.
Romance voor viool en piano door Bernard Zweers. Amsterdam, De Algemeene
Muziekhandel Stumpff & Koning. In Caecilia van 15 februari 1898 op p. 31 als
verschenen vermeld.
980218*. Bouw- en Sierkunst. Verciering door De Bazel.
Bouw- en sierkunst. Revue bimestrielle de l'art antique et moderne. Haarlem, H.
Kleinmann & Cie. Vanaf januari 1898. In het Nieuwsblad van 18 februari 1898 wordt
het eerste nummer vermeld. Reinink 89 (PKL, B).
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980300. Toorop-Udstilling. Omslag door Toorop.
Toorop-Udstilling (TA: alleen omslagje).
980304*. Sint Ian. Verciering door Van Moerkerken.
Dit is de legende van het kerkhof van Sint Ian by Laren. Amsterdam, S.L. van
Looy. In het Nieuwsblad van 4 maart 1898 vermeld (MNL, MW, B).
980305. Stabat mater. Verciering door Derkinderen.
Sequentia Stabat Mater Dolorosa auctore Jacopone da Todi. Quattuor vocibus
inaequalibus composuit Alph. Diepenbrock. Amsterdam, De Algemeene Muziekhandel
Stumpff en Koning. In het Weekblad voor muziek van 5 maart 1898 vermeld. In
ditzelfde jaar verscheen ook Diepenbrocks Stabat mater speciosa, waarvan de
verciering niet afwijkt van die van het Stabat mater dolorosa. De toeschrijving aan
Antoon Molkenboer in de Catalogue de l'exposition collective du Cercle de la librairie
Néerlandaise (Amsterdam 1900), p. 143 berust wel op een misverstand (B).
980311. Hilda van Suylenburg. Band door Nieuwenhuis.
Hilda van Suylenburg door C. Goekoop-de Jong van Beek en Donk. 2e druk.
Amsterdam, Scheltema & Holkema's Boekhandel, 1898. In het Nieuwsblad van 11
maart 1898 vermeld (MNL, B).
980312. Tranendichtjes. Omslag door A. Molkenboer.
Tranendichtjes van Julius Flens. Muziek van Philip Loots. Voor bariton met
klavierbegeleiding. Opgedragen aan den heer Jos. Orelio. Amsterdam, De Algemeene
Muziekhandel Stumpff & Koning. In het Weekblad voor muziek van 12 maart 1898
besproken (B).
980400*. Gijsbrecht. Aflevering XI-XII. Verciering door Derkinderen.
Voor de beschrijving zij verwezen naar (940309). Deze aflevering omvat p. 65-88
van ‘Treurspel’ (UBL, B).
980400. Noord-Holland. Titelhoofd en sluitvignet door Veldheer.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. April 1898, p. 111 en p. 112. De
decoratie is ontworpen bij ‘Noord-Holland’ door Edward B. Koster (MNL, B).
980408. De Arbeid. Omslag door Toorop.
De arbeid. Maandschrift voor litteratuur en kunst onder redactie van Ed. Verburgh.
Amsterdam, Arthur van der Stempel. In het Nieuwsblad van 8 april 1898 vermeld
(MNL: omslag; UBA: band).
980500. De Arbeid. Vignetten door Brouwer(?).
De arbeid. Maandschrift voor litteratuur en kunst onder redactie van Ed. Verburgh.
Amsterdam, Arthur van der Stempel. De vignetten o.a. bij Loebers ‘Boeken en
banden’ (MNL, MW, UBA).
980500. Edamiana. Verciering door De Vries.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Mei 1898, p. 139, 140 en 141. De
decoraties zijn ontworpen bij ‘Edamiana’ door W.J. Tuyn (MNL, B).
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980500. Het schaap. Illustratie door Toorop.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Mei 1898, p. 135. De illustratie is
getekend voor het opstel ‘Het schaap’ door J. Vriesendorp (MNL, B).
980506. St. Bavo. Omslag door Veldheer; ill. door Th. Molkenboer.
De nieuwe kathedrale kerk ‘St. Bavo’ te Haarlem. Bouwgeschiedenis, constructie
en symboliek door M.A. Thompson. Haarlem, Henri Coebergh, 1898. In het
Nieuwsblad van 6 mei 1898 vermeld (N).
980510. Benjamin's vertellingen. Titels door Nieuwenhuis.
Benjamin's vertellingen. Een gedicht door W.L. Penning Jr. Amsterdam, S.L. van
Looy. In het Nieuwsblad van 10 mei 1898 vermeld (MW, N, UBA, B).
980514. Kroningsmarsch. Omslag door A. Molkenboer.
Kroningsmarsch opgedragen aan H.M. de Koningin der Nederlanden. Uitgegeven
door de Vereeniging Keurvendel Prins Maurits. Gecomponeerd door Gottfried Mann.
Amsterdam, De Algemeene Muziekhandel Stumpff & Koning. In het Weekblad voor
muziek van 14 mei 1898 vermeld (B).
980517. Carmen Sylva Werken. Band door Wenckebach.
De band voor de werken van Carmen Sylva is hier gedateerd op de verschijning
van de eerste bundel in de reeks, namelijk Wraak, op 17 mei 1898 in het Nieuwsblad
aangekondigd. Het is evenwel zeer goed mogelijk dat de band pas in 1899 voor het
eerst is gebruikt en wel voor de bundel Veldpost. De oorspronkelijke bandtekening
is namelijk voor die titel ontworpen. De band wordt ook wel gebruikt voor boekjes
van Mite Kremnitz (V, B).
980524*. Het jongetje. Band door Thorn Prikker.
Het jongetje door Henri Borel. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon. In het
Nieuwsblad van 24 mei 1898 vermeld (MW, UBA, B).
980527. Liedjes der liefde. Omslag door A. Molkenboer.
Liedjes der liefde. Versjes van Lovendaal. Muziek van Bernard Zweers. Haarlem,
De Erven F. Bohn. In het Nieuwsblad van 27 mei 1898 meld (B).
980528*. Gavotte. Omslag door Neuhuys.
Gavotte. Gecomponeerd door Gottfried Mann. Aangeboden door de firma Stoker
bij de opening van haar magazijn te Utrecht. In het Weekblad voor muziek van 28
mei 1898 vermeld. Het muziekstuk is gedateerd 22 april 1898 (B).
980625*. Gids voor Haarzuylens. Verciering door Lauweriks.
Gids voor het kasteel van Haarzuylens en omstreken uitgegeven op den 25sten
Juni 1898. Bij gelegenheid van het bezoek aan het kasteel gebracht door het
Genootschap ‘Architectura et Amicitia’, de Vereeniging ‘Bouwkunst en Vriendschap’
te Rotterdam en eenige leden der Afdeeling ‘Arnhem’ der ‘Maatschappij ter
bevordering der Bouwkunst’. Samen-
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gesteld door de redactie van het Genootschap ‘Architectura et Amicitia’ met
medewerking van den heer Joseph Th.J. Cuypers, architect der herstellingswerken.
Haarlem, H. Kleinmann & Cie (UBA, B).
980700. Woord en Beeld. Initialen door Veldheer.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Vanaf juli 1898. De eerste letter van
de reeks verschijnt in het opstel Brugge (980700). Het is mogelijk dat deze letter de
firma De Erven F. Bohn op de gedachte heeft gebracht de gehele reeks te maken die
in Woord en beeld tot in 1901 is gebruikt (MNL, B).
980700. Brugge. Vercieringen door Veldheer.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Juli 1898, p. 218-229. De decoratie
is ontworpen bij ‘Brugge’ door Caroline Beeloo (MNL, B).
980715. Reinaert. Verciering door Dijsselhof.
Deze uitgave is nimmer verschenen. Zie mijn opstel in Quaerendo, 1972. De
datering berust op een mededeling van K. Groesbeek in een brief van 15 juli 1898
aan Albert Verwey. Dit schrijven bevindt zich in het Verwey-archief.
980800*. Weg. Kader door Rueter.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Augustus 1898, p. 267. Het kader is
getekend voor het gedicht ‘Weg’. Het is ook elders in Woord en Beeld gebruikt, nl.
1900, p. 72. Men vindt het tenslotte als bandverciering gebruikt van L.E., Onder de
republiek, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1907 (MNL, B).
980809. Eene halve eeuw. Verciering door Wenckebach.
Eene halve eeuw 1848-1898. Nederland onder de regeering van Koning Willem
de Derde en het regentschap van Koningin Emma door Nederlanders beschreven
onder redactie van Dr. P.H. Ritter. Amsterdam, J.L. Beijers & J. Funke, 1898. Twee
delen. In het Nieuwsblad van 9 augustus 1898 vermeld (B).
980900. Rouwbeklag. Verciering door Rueter.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. September 1898, p. 273 en 279. De
decoraties zijn gemaakt bij ‘Rouwbeklag’ door Suze la Chapelle-Roobol (MNL, B).
980908*. Catalogus Oranje Nassau. Omslag door Lion Cachet.
Catalogus der tentoonstelling van portretten en voorwerpen betrekking hebbende
op het huis van Oranje Nassau te houden ter gelegenheid van de inhuldiging van
Hare Majesteit Koningin Wilhelmina in het Fragmentengebouw van het Rijksmuseum
te Amsterdam 8 September - 31 October 1898. Amsterdam, Van Holkema &
Warendorf (UBA, B; B: in perkamenten band).
980930. Trif en Trixy. Band door Wenckebach.
Trif en Trixy. Vrij naar het Engelsch van John Habberton, schrijver van ‘Helen's
kleintjes’ door Marie J. Leiden, E.J. Brill, 1898. In het Nieuwsblad van 30 september
1898 vermeld (MW, N, B).
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981000. Een ontmoeting. Titelhoofd en illustraties door A. Molkenboer.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Oktober 1898, p. 305, 306 en 311.
Bij ‘Een ontmoeting’ door M. Antink (MNL, B).
981101. Stille dalen. Band door De Vries.
Stille dalen door Hélène Lapidoth-Swarth. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon.
In het Nieuwsblad van 1 november 1898 als Stille dagen vermeld (MW, N, B).
981111*. Kapittelstokjes. Band door Neuhuys.
Kapittelstokjes door Jhr. Mr. H. Smissaert. Amsterdam, Naamlooze Vennootschap
‘De Amsterdamsche Courant’, 1898. In het Nieuwsblad van 11 november 1898
vermeld (B).
981111. Onder ons. Band en vignetten door Wenckebach.
Onder ons door Mevr. S.M.C. van Wermeskerken-Junius (Johanna van Woude).
Amsterdam, L.J. Veen. De oorspronkelijke bandtekening is bestemd voor
Betrekkingen voor vrouwen (990428). Die tekening geeft evenwel alleen het voorplat.
Voor Onder ons tekende Wenckebach een afzonderlijke bandtitel ‘Onder ons’ en
een rugtekening. Het is mogelijk dat deze band later dan Betrekkingen voor Vrouwen
werd gebruikt, maar gezien de vignetten door Wenckebach komt het mij niet
waarschijnlijk voor. In het Nieuwsblad van 11 november 1898 vermeld (B).
981115. Anneke. Illustraties door Wenckebach.
Kuiper (A.C.), Anneke. Geïllustreerd door L.W.R. Wenckebach. Haarlem, De
Erven Loosjes. In het Nieuwsblad van 15 november 1898 aldus vermeld.
981115*. Noodlot. Band door De Vries.
Noodlot door Louis Couperus. Derde druk. Amsterdam, L.J. Veen. In het
Nieuwsblad van 15 november 1898 vermeld (B).
981115*. Psyche. Band door Toorop.
Psyche door Louis Couperus. Amsterdam, L.J. Veen. In het Nieuwsblad van 15
november 1898 vermeld (MW, B).
981118. Het bruine boontje. Illustraties door Wenckebach.
Het bruine boontje en andere verhalen voor jonge kinderen door Mevr. H.
Stuten-van Ysselstein. Met illustraties van L.W.R. Wenckebach. Amsterdam, Scheltema
& Holkema's Boekhandel. In het Nieuwsblad van 18 november 1898 vermeld.
981118*. Nieuwe tuin. Verciering door Nieuwenhuis.
De nieuwe tuin door Albert Verwey. Amsterdam, W. Versluys, 1898. In het
Nieuwsblad van 18 november 1898 vermeld (MNL, N, UBA, B).
981118*. Notenkraker en muizenkoning. Verciering door Wenckebach.
Notenkraker en muizenkoning. Vrij vertaald uit het Hoogduitsch van E.T.A.
Hoffmann met teekeningen van L.W.R. Wenckebach. Amsterdam, Scheltema &
Holkema's Boekhandel. In het Nieuwsblad van 18 november 1898 vermeld (B).
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981118. Thérèse Hoven. Werken. Band door Wenckebach.
Deze band, waarvoor Wenckebach een tekening maakte die in het Veen-archief
wordt bewaard, is mogelijk niet gebruikt. De bandtekening vermeldt de titel Mariëtte.
Dat boek is blijkens het Nieuwsblad voor het eerst verschenen op 18 november 1898.
Uit de catalogus Kunst 1900 (Apeldoorn 1967) nr. 140 blijkt dat Mariëtte is
verschenen in de band van Uit het land der klapperboomen (970831)
981122*. De kleine Johannes. Verciering door Koning.
De kleine Johannes door Frederik van Eeden met ix lithografiën en versieringen
door Edzard Koning. 's-Gravenhage, Mouton & Co. In het Nieuwsblad van 22
november 1898 vermeld (MNL, MW, UBA, B).
981200. In boeien. Kader door Rueter.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. December 1898, p. 398. Het kader
is gemaakt bij het gedicht ‘In boeien’ door Catharine van Veluwe (MNL, B).
981204*. Aankondiging. Verciering door Loebèr en Smits.
De titel op het omslag luidt: Werkplaats voor verzorgd handwerk. In De Kroniek
van 4 december 1898 vermeld (HGM: P. 306.58, B).
981206. Land van Rembrand. Band door De Vries.
Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlandsche beschaving in de
zeventiende eeuw door Cd. Busken Huet. Derde druk, geïllustreerd onder toezicht
van J.H.W. Unger. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1898. In het Nieuwsblad van 6
december 1898 vermeld (B).

1899
990000. Rembrandt-tentoonstelling. Portefeuille door Lion Cachet.
De Rembrandt tentoonstelling te Amsterdam. Veertig photogravures met tekst van
C. Hofstede de Groot. Amsterdam, Scheltema en Holkema's Boekhandel (PKL).
990000. Sociale Bibliotheek. Omslag door Veldheer.
Socialisme en wetenschap (Darwin-Spencer-Marx) door Enrico Ferri. Amsterdam,
H.J. Poutsma, 1899. De titel op het omslag luidt: Sociale Bibliotheek onder redactie
van Mr. P.J. Troelstra. Socialisme en wetenschap: Darwin, Spencer, Marx, door
Enrico Ferri. Vertaald door Mej. H. Troelstra. Amsterdam, H.J. Poutsma (B).
990106*. Gedenkboek der Hollandsche schilderkunst. Verciering door Derkinderen.
Gedenkboek der Hollandsche schilderkunst uit het tijdperk van 1860 tot 1890
geschreven door Jan Veth. Amsterdam, C.M. van Gogh 1898. In het Nieuwsblad
van 6 januari 1899 wordt de eerste aflevering (p. 1-20) vermeld. De aflevering met
p. 21-44 is enige tijd later verschenen; de datum van uitgave daarvan is nog niet
getraceerd (UBA, B).
990127*. Dichters van dezen tijd. Band door De Vries.
Dichters van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door Mr. J.N. van
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Hall. Derde, veel vermeerderde druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon. In het
Nieuwsblad van 27 januari 1899 vermeld (B).
990200. Vragen van den dag. Omslag door Nieuwenhuis.
Vragen van den dag. Populair tijdschrift op het gebied van staathuishoudkunde
en staatsleven, natuurwetenschappen, uitvindingen en ontdekkingen, aardrijkskunde,
geschiedenis en volkenkunde, koloniën, handel en nijverheid, enz. onder hoofdredactie
van Dr. H. Blink. Jaargang XIV. Amsterdam, S.L. van Looy, 1899. De vroegst
bekende aflevering is de tweede van de veertiende jaargang. Het is evenwel heel
goed mogelijk dat dit omslag uit ca. 1897 stamt (lm).
990200. Twee schetsen. Verciering door Rueter.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Februari 1899, p. 41, 46 en 51. De
decoraties zijn gemaakt bij de opstellen ‘Twee schetsen’ door L.J.C.J. van Ravenstein
(MNL, B).
990310. De rots waarop wij bouwen. Verciering door De Vries.
De rots waarop wij bouwen door W. Zaalberg. Amsterdam, Van Holkema &
Warendorf. In het Nieuwsblad van 10 maart 1899 vermeld (UBL).
990400. Achter de schermen. Titelhoofd en illustraties A. Molkenboer.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. April 1899, p. 135. De decoraties
zijn gemaakt bij ‘Achter de schermen van den Stadsschouwburg’ door A. Molkenboer.
Het opstel is gedateerd februari 1899 (MNL, B).
990428. Betrekkingen voor vrouwen. Omslag door Wenckebach.
Betrekkingen voor vrouwen door Johanna van Woude. Apotheker. Amsterdam,
L.J. Veen. Het eerste deeltje van de reeks die tenslotte zestien deeltjes omvatte, is in
het Nieuwsblad van 28 april 1899 vermeld. Als band ook gebruikt voor Onder ons
(981111) (UBA).
990519. Busken Huet. Band door Veldheer.
Cd Busken Huet, Historische en romantische werken en reisherinneringen.
Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1899. In het Nieuwsblad van 19 mei 1899 wordt het
eerste stuk van het eerste deel vermeld (B).
990519*. Op goudgrond. Band door Veldheer.
Op goudgrond door A. Peaux. Met een inleidend woord van Jo de Vries. Haarlem,
H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1899. In het Nieuwsblad van 15 mei 1899 vermeld
(B).
990526*. De Tuin. Omslag door Van Hoytema.
De tuin. Geïllustreerd maandschrift. Kunst, letterkunde, tooneel, muziek, politiek,
sociologische wetenschappen en maatschappelijk werk. Haarlem, H. Kleinmann &
Cie. De eerste aflevering is op 26 mei 1899 in het Nieuwsblad vermeld (N, UBA, B).
990526. De Tuin. Titelhoofd door Lion Cachet.
De tuin. Geïllustreerd maandschrift. Kunst, letterkunde, tooneel, muziek, politiek,
sociologische wetenschappen en maatschappelijk werk.
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Haarlem, H. Kleinmann & Cie. De eerste aflevering is op 26 mei 1899 in het
Nieuwsblad vermeld (N, UBA, B).
990530*. Verborgen bronnen. Band door Loebèr en Smits.
Verborgen bronnen door Augusta de Wit. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon.
In het Nieuwsblad van 30 mei 1899 vermeld (B).
990606. Plantentypen. Band en illustraties door Nieuwenhuis.
K. Siderius. Planten-typen. I. Voorjaarsbloemen. Met voorwoord van Dr. J.C.
Costerus. Met 15 platen naar de natuur in kleuren geteekend door Th. Nieuwenhuis
en J. Klaver, benevens 65 penteekeningen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1899. In het
Nieuwsblad van 6 juni 1899 vermeld (N, UBA, B).
990614*. Gijsbrecht. Aflevering XIII-XIV. Verciering door Derkinderen.
Voor de beschrijving zij verwezen naar (940309). Deze aflevering omvat de eerste
twee bladzijden voorwerk en p. 1-22 van de muziek van Bernard Zweers (UBL, B).
990630. East Anglia. Verciering door Wenckebach.
Uitstapje in East Anglia. Met teekeningen van L.W.R. Wenckebach en een kaart.
Amsterdam, S.L. van Looy. Op 30 juni 1899 in het Nieuwsblad vermeld (S).
990800*. Zomernacht. Kader door Rueter.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Augustus 1899, p. 262. De decoratie
is gemaakt bij het gedicht ‘Zomernacht’ door Jeanette Nijhuis (MNL, B).
990919. Indrukken van een ‘tòtòk’. Omslag door Rueter.
Maurik (Justus van), Indrukken van een ‘tòtòk’. Indische typen en schetsen. Met
ongev. 200 illustraties naar oorspronkelijke photographische illustraties en naar
Joh. Braakensiek en W.O.J. Nieuwenkamp. Derde druk, aflevering 1. Amsterdam,
Van Holkema & Warendorf. Blijkens een advertentie vóórin Het Boek in 1900 is het
omslag door Rueter ontworpen. In het Nieuwsblad van 19 september 1899 aldus
vermeld.
991013. Nederland - Zuid-Afrika. Omslag door Neuhuys.
Nederland - Zuid-Afrika. Ten voordeele van het Roode Kruis in de
Zuid-Afrikaansche republieken. Amsterdam, Naamlooze Vennootschap ‘De
Amsterdamsche Courant’ 1899. Advertentie 3588 in het Nieuwsblad van vrijdag 13
oktober 1899 meldt dat het boek in de loop van de week daarop zal verschijnen.
991013*. Een pic-nic in proza. Band door Heukelom.
Een pic-nic in proza. Tweede veel vermeerderde druk. Amsterdam, S.L. van Looy,
1899. In het Nieuwsblad van 13 oktober 1899 vermeld in advertentie 3583 (UBA, B).
991020. Van Koetsveld. Band door De Vries.
C.E. van Koetsveld. De pastorie te Mastland. Twaalfde druk. Uitgegeven onder
toezicht en met inleidend woord van E. Laurillard. Met 10
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groote oorspronkelijke etsen van Carel L. Dake. Arnhem - Nijmegen, Gebr. E. &
M. Cohen. Op 20 oktober 1899 in het Nieuwsblad vermeld (B).
991100. Geluk. Kader door Rueter.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. November 1899, p. 384. De decoratie
is gemaakt bij het gedicht ‘Geluk’ door Jeanne Reineke van Stuwe (MNL, B).
991103*. Van Deyssel. Band door Heukelom.
Verzamelde opstellen door L. van Deyssel. Eerste bundel. Tweede druk.
Amsterdam, Scheltema & Holkema's Boekhandel, 1899. In het Nieuwsblad van 3
november 1899 vermeld (MW, N, B).
991107. Heimannetjes. Illustraties door Wenckebach.
Geerlings (C.J.C.), De heimannetjes. Kindersprookje. Geïllustreerd door L.W.R.
Wenckebach. Amsterdam, S.L. van Looy. Bibliotheek voor jongens en meisjes, onder
redactie van Nellie. In het Nieuwsblad van 7 november 1899 aldus vermeld.
991107. Perk. Band door Heukelom.
Gedichten van Jacques Perk. Met voorrede van Mr. C. Vosmaer en Inleiding van
Willem Kloos. 3e druk. (goedkoope uitgave). Dit is niet MW 82, waar in goud op
zwart een vignet uit Nieuwenhuis' Bredero (930609) is afgedrukt. In het Nieuwsblad
van 7 november 1899 vermeld (N, B).
991108*. Programma Liederboek. Omslag door Toorop.
Uitvoering van Nederlandsche liederen uit het Liederboek van Groot-Nederland,
ter viering van het vijftigjarig bestaan der Utrechtse Studenten-afdeling van het
Willemsfonds, in den Utrechtschen Schouwburg, op Woensdag 8 november 1899,
des avonds te half acht uren. In dit boekje is ook een illustratie door Toorop. In 1901
is het omslag voor een dergelijke uitvoering met gewijzigde kleur opnieuw gebruikt
(B).
991110. Fidessa. Illustratie door Toorop.
Fidessa door Louis Couperus. Met eene teekening van Jan Toorop. Tweede druk.
Amsterdam, L.J. Veen. In het Nieuwsblad van 10 november 1899 vermeld (MNL).
991111*. De Architect. Omslag door Lauweriks.
De Architect. Plaatwerk van Architectura et Amicitia. Dit omslag vervangt het
omslag door De Bazel ontworpen (961114). Datering op grond Architectura van 11
november 1899 (B).
991114. Andersen. Band door Heukelom.
Sprookjes van H.C. Andersen. Werelduitgave. Geïllustreerd door Hans Tegner.
Uit het Deensch vertaald door M. van Eeden-van Vloten. Amsterdam, Scheltema &
Holkema's Boekhandel. In het Nieuwsblad van 14 november 1899 wordt de
verschijning van het eerste deel vermeld (UBA, B).
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991117. Psyche. Tweede druk. Illustratie door Toorop.
Psyche door Louis Couperus. Met eene teekening van Jan Toorop. Tweede druk.
Amsterdam, L.J. Veen. In het Nieuwsblad van 17 oktober 1899 vermeld (MW, N, B).
991121*. Een droom. Band en vignetten door Toorop.
Een droom door Henri Borel. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon. In het
Nieuwsblad van 21 november 1899 vermeld (MW, N, UBA, B).
991121*. Onder Neerlands vlag. Verciering door Lion Cachet.
Onder Neerlands vlag. Album ter herdenking van het vijf en twintig jarig bestaan
van den Nederlandschen militairen bond 1874-1899. Met welwillende medewerking
van Nederlandsche schrijvers en kunstenaars. Amsterdam, Van Holkema &
Warendorf (MW, N, B).
991124*. Egidius. Omslag en illustraties door Toorop.
Egidius en de vreemdeling door W.G. van Nouhys. Met portret van den schrijver
en illustraties door J.Th. Toorop. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1899. In het
Nieuwsblad van 24 oktober 1899 vermeld (MW, N, UBA, B).
991124. Samen bergopwaarts! Band en vignetten door Wenckebach.
Samen bergopwaarts! door Mevr. S.M.C. van Wermeskerken-Junius (Johanna
van Woude). Amsterdam, L.J. Veen. In het Nieuwsblad van 24 november 1899
vermeld. Deze band is dezelfde die in 1895 al gebruikt is voor Van de muziek des
levens (951119) (N, B).
991228*. Genootschapskalender 1900. Omslag door Rueter.
Genootschaps kalender 1900. Amsterdam, Architectura et Amicitia. Ontstaan
tussen 16 en 28 december 1899 blijkens Architectura van 16 december 1899 (LA).

1900
000000. Onze flora. Band door De Vries.
Onze flora. Beschrijving van de familiën, voornaamste geslachten en soorten der
in Nederland in het wild groeiende, verwilderde, verbouwde en aangeplante gewassen,
alsmede van eenige fraaie en nuttige Midden-Europeesche planten. Naar de tweede
uitgave van Carl Hoffmann's Botanischer Bilder-Atlas vrij bewerkt door Dr. A.C.
Oudemans. Met een aanbevelend woord door Prof. C.A.J.A. Oudemans. Met 80
platen in kleurendruk en 364 houtsneefiguren tusschen den tekst. Zutphen, W.J.
Thieme & Cie., 1900 (UBA).
000100. Amsterdamsche Studentenalmanak. Verciering door Veldheer.
Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1900. Amsterdam, Amsterdamsch
Studenten-Corps. Zeventigste jaargang (UBL, B).
000100. Neerlandia. Titelhoofd door Berlage.
Neerlandia. Orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond. 's-Gravenhage
etc., Uitgeversmaatschappij ‘Nederland’. Het titelhoofd
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komt voor het eerst voor boven het eerste nummer van de vierde jaargang van dit
tijdschrift (MNL, UBA).
000200. Zwolsche herdrukken. Band door Veldheer.
Zwolsche herdrukken onder redactie van F. Buitenrust Hettema, N.A. Cramer,
J.H. van den Bosche XII en XIII. Jan Klaaz. of Gewaande dienstmaagt. Zwolle,
W.E.J. Tjeenk Willink. In het Nieuwsblad wordt vermeld dat het boekje in februari
1900 is binnengekomen bij het Ministerie van Justitie (B).
000300. Liedje. Kader door Rueter.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Maart 1900, p. 107. Het kader is
getekend bij het gedicht ‘Liedje’ door U.E.V. Het is later gebruikt als bandverciering
voor Klein-leven door J. Everts Jr. (Haarlem, De Erven F. Bohn, 1903) dat op 19
mei 1903 in het Nieuwsblad vermeld is (MNL, B).
000300*. Sonnet. Kader door Rueter.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Maart 1900, p. 110. Het kader is
getekend bij het gedicht ‘Sonnet’ door U.E.V. (MNL, B).
000300*. Storm. Kader door Rueter.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Maart 1900, p. 111. Het kader is
getekend bij het gedicht ‘Storm’ door U.E.V. (MNL, B).
000300. Verdwaald. Kader door Rueter.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Maart 1900, p. 112. Het kader is
getekend bij het gedicht ‘Verdwaald’ door E.V. (MNL, B).
000424. Muurschilderingen. Verciering door Derkinderen(?).
De muurschilderingen van Der Kinderen in het trappenhuis van het gebouw der
Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente te Amsterdam.
Amsterdam, C.M. van Gogh. In het Nieuwsblad van 24 april 1900 vermeld (UBA,
B).
000516. Vreugden van Holland. Band door Wenckebach.
Vreugden van Holland door G.F. Haspels. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon.
In het Nieuwsblad van 16 mei 1900 vermeld (MW, N, B).
000605. Schetsen uit de Middeleeuwen. Band door Heukelom.
Schetsen uit de Middeleeuwen door Mr. S. Muller Fz., Amsterdam, S.L. van Looy,
1900. In het Nieuwsblad van 5 juni 1900 vermeld (B).
000608*. Album Thijs Maris. Verciering door Lion Cachet.
Album Thijs Maris. Haarlem, H. Kleinmann & Cie. In het Nieuwsblad van 8 juni
1900 vermeld (MW, N, B).
000626*. Viooltje. Verciering door Moulijn.
Van 't viooltje dat weten wilde. Door Marie Marx-Koning. Teekeningen van S.
Moulijn. Amsterdam, C.A.J. van Dishoeck, 1900. In het Nieuwsblad van 26 juni
1900 vermeld (UBL, B).
000710*. Geschiedenis Britsche Vakvereenigingswezen. Verciering door Berlage.
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Geschiedenis van het Britsche vakvereenigingswezen door Sidney en Beatrice Webb.
Amsterdam, Stoomdrukkerij van den A.N.D.B. In het Nieuwsblad van 10 juli 1900
vermeld (N, UBA, B).
000918. Oude Hollandsche dorpen. Verciering door Veldheer.
Oude Hollandsche dorpen aan de Zuiderzee door J.G. Veldheer. Tekst-van W.J.
Tuyn. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1900. In het Nieuwsblad van 18 september 1900
vermeld (MW, N, UBA, B).
000928. Louise Geertsma Verheulen. Band en illustraties door Toorop.
Louise Geertsma Verheulen. Een meisjesleven door Netty Spanjaard. Geïllustreerd
door J.H. Toorop. Amsterdam, Abrahamson & Van Straaten. In het Nieuwsblad van
28 september 1900 vermeld (TA, MW).
001018. Van Onzen Tijd. Omslag door Th. Molkenboer.
Van onzen tijd. Onder redactie van Alb. van der Kallen, Th. Molkenboer, Albertine
Smulders, Maria Viola, secretaresse. Eerste jaargang. 1900 - October - 1901.
's-Hertogenbosch, Maatschappij ‘De Katholieke Illustratie’. Geen vroeger exemplaar
van het omslag bekend dan dat van een aflevering van de derde jaargang. In het
Nieuwsblad van 18 oktober 1900 is de verschijning van de eerste aflevering vermeld
(MNL).
001020. Catalogus Van Wijngaarden. Omslag door Van Hoytema.
Catalogus van meubelen vervaardigd in de fabriek der firma Van Wijngaarden
& Co., te Weesp, en versierd door Th. van Hoytema. Uit de ‘Uitnoodiging’ voor
deze tentoonstelling blijkt, dat de catalogus bedoeld is voor een expositie gehouden
in Pulchri Studio te Den Haag van 20 tot en met 25 oktober. De tentoonstelling werd
blijkens de Nederlandsche Spectator van 10 november 1900 (p. 361) in dat jaar
gehouden (HGM).
001025. Het indische nichtje. Illustraties door Wenckebach.
Kruyff-Gobius (Tine de), Het indische nichtje. Geïllustreerd door L.W.R.
Wenckebach. Amsterdam, C.A.J. van Dishoeck. In het Nieuwsblad van 25 oktober
1900 aldus vermeld.
001101. Natuur en leven. Verciering door Van Moerkerken.
Natuur en leven. Verzen door Frans Bastiaanse. Amsterdam, S.L. van Looy, 1900.
In het Nieuwsblad van 1 november 1900 vermeld (MNL, UBA, B).
001101. Wonderlamp. Band door Heukelom.
De wonderlamp. Eene vertelling uit het Oosten door Hendrik Eben. Met illustraties
van J.B. Heukelom. Amsterdam, S.L. van Looy, 1900. In het Nieuwsblad van 1
november 1900 vermeld (MW, S).
001108*. De kleine Johannes. Band door Koning.
De kleine Johannes door Frederik van Eeden. Met een portret van den auteur
door Jan Veth. Zesde druk. 's-Gravenhage, Mouton & Co., 1900. In het Nieuwsblad
van 10 november 1900 (MNL, UBA, B).
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001120*. Stille kracht. Band door Lebeau.
De stille kracht door Louis Couperus. Amsterdam, L.J. Veen. In het Nieuwsblad
van 20 november 1900 vermeld (MNL, B).
001122. Lappenkoning. Illustraties door Wenckebach.
Lappenkoning en andere verhalen voor jonge kinderen door H. Stuten-Van
Ysselstein. Met illustraties van L.W.R. Wenckebach. Amsterdam, Scheltema &
Holkema's Boekhandel. In het Nieuwsblad van 22 november 1900 vermeld (N).
001122. Het Boek in 1900. Omslag door Veldheer.
Het boek in 1900. Letterkundig jaarboek en catalogus 1900-1901. Met medewerking
van Jan ten Brink, A.J. Hoogenbirk, Frits Lapidoth, A.G.C. de Vries en anderen.
Eerste jaargang. Amsterdam, J.M. Meulenhoff. In het Nieuwsblad van 22 november
1900 vermeld (MNL).
001200. Kerstlied. Verciering door Th. Molkenboer.
Kerstlied. Gedicht van Maria Viola voor mezzo-sopraan of bariton met
klavier-begeleiding gecomponeerd door P.J. Jos Vranken. Op. 11. Bijlage van Van
Onzen Tijd, december 1900 (MNL).
001220. Sint Janskerk. Omslag door Veldheer.
De Sint Janskerk te 's-Hertogenbosch. 24 platen voorstellende de kerk in haar
geheel en verschillende détails. Met inleiding van den architect L.C. Hezenmans.
's-Hertogenbosch, T.H. Ytsma, 1900. Op 20 december 1900 in advertentie 5045 van
het Nieuwsblad vermeld. De beschrijving ontleend aan Brinkman. In (B) voorzijde
van het omslag.

1901
010000. Rembrandt. Portefeuille door Lion Cachet.
Rembrandt. Zesentwintig photogravures naar de beste schilderijen der
tentoonstellingen te Londen Jan.-Febr. 1899 en Amsterdam Sept.-Oct. 1898
(supplement). Met begeleidenden tekst van C. Hofstede de Groot. Scheltema &
Holkema's Boekhandel (K. Groesbeek en P. Nijhoff), Amsterdam (PKL).
010100. Wiegezang. Titelhoofd door Rueter.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Januari 1901, p. 38. Het titelhoofd
is als passepartout getekend en zeker niet alleen voor Loots' ‘Wiegezang’ gemaakt
(MNL, B).
010205. Sprinkhaansnek. Illustratie door Toorop.
‘Sprinkhaansnek 14 december 1900’. De colofon van dit dubbelblad luidt: ‘Dit
gedicht, vervaardigd door G. van Vloten en door den Heer Toorop welwillend
opgeluisterd, wordt door den schrijver zijnen vrienden aangeboden Leiden, 5 februari
1901’ (TA).
010208. Kolonie Blaricum. Omslag door A. Molkenboer.
Een week in de kolonie der internationale broederschap te Blaricum door Henriëtte
Hendrix. Amsterdam, Cohen zonen, 1901. In het Nieuwsblad van 8 februari 1901
vermeld (UBA, UBL).
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010212*. Twaalf oude liederen. Verciering door Van Moerkerken.
XII oude liederen met V prentjes versierd door P.H. van Moerkerken Jr.
Amsterdam, S.L. van Looy, 1900. In het Nieuwsblad van 12 februari 1901 vermeld
(MW, N, UBA, B).
010300. Gijsbrecht. Aflevering XV-XVI. Verciering door Derkinderen.
Voor de beschrijving zij verwezen naar (940309). Deze aflevering omvat p. 23-54
van de muziek van Bernard Zweers. Hierbij is Berlages prent ‘Exterieur Kerk met
muzieknoten’ en ‘Klooster met Ave Maria’ door dezelfde. Ook ligt bij deze aflevering
de titel ‘Ontwerpen voor tooneel-stoffage’ (UBL, B).
010308. Programma Galavoorstelling. Verciering door Nieuwenhuis.
Galavoorstelling in den Stadsschouwburg aangeboden aan Hare Majesteit de
Koningin en aan Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden Hertog van
Mecklenburg door de feestcommissie (AGA: Arch. 73, map 26; MW, B).
010308*. Programma Feestuitvoering. Verciering door Neuhuys.
Programma van de gala feestuitvoering bij gelegenheid van het eerste bezoek van
Hare Majesteit de Koningin en zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden
Hertog van Mecklenburg aan Amsterdam in 1901 (B).
010323*. De Architect. Omslag door Rueter.
De Architect. Plaatwerk van Architectura et Amicitia. Datum van verschijnen van
de eerste aflevering van de twaalfde jaargang niet nauwkeurig gevonden. Daarom
voorlopig als datum gekozen het moment waarop in Architectura wordt bericht dat
de afleveringen 5-6 van de vorige jaargang verzonden zijn (N, B).
010400. Het aartsbisschoppelijk Museum. Verciering door Rueter.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. April 1901, p. 141-148. De decoraties
zijn gemaakt bij ‘Het Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht’, door Gerarda de
Lang (MNL, B).
010416. Borneo-expeditie, Band door Veldheer.
Borneo-expeditie. Geologische verkenningstochten in Centraal-Borneo (1893-94)
door Dr. G.A.F. Molengraaff [...]. Met Atlas. Leiden, E.J. Brill; Amsterdam, H.
Gerlings, 1900. In het Nieuwsblad van 16 april 1901 vermeld (UBA, B).
010426. Van bacil tot aapmensch. Band door Rueter.
Van bacil tot aapmensch. Naar het Duitsch van W. Bölsche. Bewerkt voor
Nederland onder toezicht van Dr. B.C. Goudsmit. Zutphen, W.J. Thieme & Cie. In
het Nieuwsblad van 26 april 1901 vermeld (UBA, B).
010500. Liefde. Verciering door Rueter.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Mei 1901, p. 170-173. De verciering
is gemaakt van het gedicht ‘Liefde’ door Jeannette Nijhuis (MNL, B).
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010503*. Phaëton. Band en omslag door Lion Cachet.
Phaëton en De dwaas. Een weg tot het leven door Jan Apol. Amersfoort, Valkhoff
& Co., 1901. In het Nieuwsblad van 3 mei 1901 vermeld (MNL, B: band; B: omslag).
010524. Ons huis. Omslag door Rueter.
Ons huis. De huishouding in al haar onderdeden volgens de laatste en hygiënische
eischen en met vele recepten toegelicht door P.H. Schreuder Jr. Samengesteld met
medewerking van Mej. N. Cariot. Met 73 figuren. Amsterdam, S.L. van Looy, 1901.
In het Nieuwsblad van 24 mei 1901 vermeld (GBR). Losse exemplaren van het omslag
berusten in HGM.
010528*. Van scheiding en dood. Band door Veldheer.
Van scheiding en dood door M. Antink. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1901. In het
Nieuwsblad van 28 mei 1901 vermeld (N, B).
010528*. Vrouwenwerk. Band door Neuhuys.
Vrouwenwerk door Frans van Hoogstede. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1901. In
het Nieuwsblad van 28 mei 1901 vermeld (B).
010600. Smarte-weg. Verciering door Rueter.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Juni 1901, p. 226-227. De verciering
en zijn getekend bij ‘Smarte-weg’ door H. Baart de la Faille-Wichers Hoeth (MNL,
B).
010600. Veen's Nieuws. Titelhoofd door Neuhuys.
Veen's Nieuws. No. 1. Juni 1901 (V).
010604. Beeld op de rots. Band door Moulijn.
Het beeld op de rots door Marie Marx-Koning. Lithografiën en randversiering
van S. Moulijn. Amsterdam, C.A.J. van Dishoeck, 1091. In het Nieuwsblad van 4
juni 1901 vermeld in advertentie 2060 (MW, UBA, B).
010607. Van kind tot vrouw. Band door Wenckebach.
Van kind tot vrouw door M. van Walcheren. Schrijfster van ‘Zijn zuster’. Zesde
druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon. Blijkens reclame in Het Boek in 1901
is de band door Wenckebach getekend. In het Nieuwsblad van 7 juni 1901 vermeld.
010618*. Babel. Band door Toorop.
Babel door Louis Couperus. Amsterdam, L.J. Veen. In het Nieuwsblad van 18
juni 1901 vermeld (MW, N, B).
010700. Uit Friesland. Verciering door Rueter.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Juli 1901, p. 256-257. Vercieringen
getekend voor de twee gedichten ‘Uit Friesland’ door J.B. Schepers (MNL, B).
010700. It marke. Verciering door Rueter.
Woord en beeld. Geïllustreerd maandschrift. Juli 1901, p. 249. De verciering is
gemaakt van het gedicht ‘It marke’ door J.B. Schepers (MNL, B).
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010702*. Uit den dool. Band door De Roos.
Uit den dool door C.S. Adama van Scheltema. Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1901.
In het Nieuwsblad van 2 juli 1901 vermeld (N, B).
010703. Hollandsche Lelie. Titelhoofden en hoofdjes door Neuhuys.
De Hollandsche lelie. Onder redactie van Mevrouw S.M.C. van
Wermeskerken-Junius (Johanna van Woude). Amsterdam, L.J. Veen. De verciering
verschijnt voor het eerst in het nummer van 3 juli 1901 (UBA).
010706. Feestnummer Weekblad Privaatrecht. Omslag door Wenckebach.
Weekblad voor privaatrecht, notaris-ambt en registratie, nr. 1645, 6 juli 1901
(MW).
010708. Catalogus Sint Lucas. Omslag door Neuhuys.
Vereeniging Sint Lucas. Elfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken
uitsluitend van leden der vereeniging in het Gemeente Museum te Amsterdam van 8
juni-15 juli 1901 (B).
010715. Jong Holland. Omslag door Toorop.
Jong Holland, halfmaandelijksch tijdschrift voor Nederland, koloniën en
Vlaanderen, gewijd aan litteratuur, beeldende kunsten en muziek. Amsterdam, H.
van Romburgh. Het vignet komt voor het eerst voor op het omslag van het eerste
(dubbel) nummer van de tweede jaargang, d.d. 1 en 15 juli 1901 (MNL).
010823. Carmen pro invictis. Band door Toorop.
Carmen pro invictis. Den Haag, N. Veenstra, 1901. In het Nieuwsblad van 23
augustus 1901 vermeld (TA, MW).
010920*. Catalogus Hart Nibbrig. Omslag door Hart Nibbrig.
Catalogus der tentoonstelling van schilderijen door Hart Nibbrig. Frans Buffa &
Zonen, Kalverstraat, Amsterdam. Datering op grond van op het omslag gedrukte titel
(RKD, UBA).
011025*. Gijsbrecht. Aflevering XVII-XVIII. Verciering door Derkinderen.
Voor de beschrijving zij verwezen naar (940309). Deze aflevering omvat p. 55-71
van de muziek van Bernard Zweers, gevolgd door p. 77-90 met de muziek van
Alphons Diepenbrock Aan deze muziek gaat een epiloog en inleiding vooraf van De
Erven F. Bohn (p. 73) en een binnentitel (p. 75). Deze aflevering is gelijktijdig
verzonden met de volgende (UBL, B).
011025. Gijsbrecht. Aflevering XIX-XX. Verciering door Derkinderen. Voor de
beschrijving zij verwezen naar (940309). Deze aflevering omvat p. 91-122 van de
muziek van Alphons Diepenbrock. Hierbij is een blad ‘Inhoud van het eerste deel’
en een blad ‘Inhoud van het tweede deel’. Ook is hierin toegevoegd een blad
‘Bind-bericht’, waaruit blijkt dat Elias P. van Bommel de afleveringen die hem
worden toegezonden, bindt in linnen of perkament (UBL, B).
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011102*. Bragi. Band door Heukelom.
Bragi [...] door J.B. Schepers. Amsterdam, S.L. van Looy, 1900-1901. Het boek
wordt gebonden aangeboden in het Nieuwsblad van 2 november 1901 (MW, N, UBA,
B).
011102. Drie jongens op reis. Band door Heukelom.
Drie jongens op reis door Hendrik Eben (Schrijver van ‘De wonderlamp’ enz.).
Geïllustreerd door J.B. Heukelom. Amsterdam, S.L. van Looy, 1901. Bibliotheek
voor jongens en meisjes. Nieuwe serie. Onder redactie van Hendrik Eben. In het
Nieuwsblad van 2 november 1901 vermeld (S).
011107. Odyssee. Band door Heukelom.
Homerus' Odyssee. In proza vertaald en met korte ophelderingen voorzien door
Dr. W.G. van der Weerd. Amsterdam, S.L. van Looy, 1901. In het Nieuwsblad van
7 november 1901 vermeld (N, B).
011116. Aphrodite. Omslag door De Roos.
Louys (Pierre), Aphrodite. Antieke zeden. (Uit het Fransch). Amsterdam, Bauer
& Co., 1901. In het Nieuwsblad van 16 november 1901 aldus vermeld. Een proefdruk
van dit omslag berust in LA. Een exemplaar van het boek met dit omslag is tot dusverre
onbekend. Het is niet uitgesloten dat het omslag voor de uitgave 1905 bestemd is.
011116. Lientje. Illustraties door Wenckebach.
Kruyf-Gobius (Tine de), Lientje en andere verhaaltjes. Geïllustreerd door L.W.R.
Wenckebach. Amsterdam, C.A.J. van Dishoeck. In het Nieuwsblad van 16 november
1901 aldus vermeld.
011116. Pelgrimages. Band door Veldheer.
Pelgrimages naar oude plekjes en oude tijden door Jero de Vries. Geïllustreerd.
Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zn., 1901. In het Nieuwsblad van 16 november
1901 vermeld (N, B).
011119*. Perk. Verciering door Veldheer.
Jacques Perk, Gedichten. Met voorrede van Willem Kloos en versiering van J.G.
Veldheer. 4e druk. Amsterdam, S.L. van Looy, 1901. In het Nieuwsblad van 19
november 1901 vermeld (MW, N, UBA, B).
011119. Prinsessen van Oranje. Band door De Vries.
Prinsessen van Oranje en hare dochters in Frankrijk door Joh. W.A. Naber,
schrijfster van ‘Naast de kroon’. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zn., 1901. In het
Nieuwsblad van 19 november 1901 vermeld (MW, B).
011121. Gabriëlle. Band door Toorop.
Gabriëlle door Marie Marx-Koning. Amsterdam, C.A.J. van Dishoeck, 1901. In
het Nieuwsblad van 21 november 1901 vermeld (N).
011121. Klaproosje en Korenbloempje. Prentenboek door Wenckebach.
Klaproosje en Korenbloempje. Een sprookje door Agatha Snellen met teekeningen
van L.W.R. Wenckebach. Amsterdam, C.A.J. van Dishoeck. In het Nieuwsblad van
21 november 1901 vermeld (MW, B).
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011123. Connie. Band door Wenckebach.
Nederlandsche Bibliotheek. Connie door Nettie Spanjaard. Utrecht, H. Honig. In
het Nieuwsblad van 23 november 1901 vermeld (N).
011123. De boeken der kleine zielen. Band door Neuhuys.
De boeken der kleine zielen. De kleine zielen door Louis Couperus. Amsterdam,
L.J. Veen. In het Nieuwsblad van 23 november 1901 vermeld (MNL).
011126. Het boek in 1901. Omslag door Veldheer.
Het boek in 1901. Letterkundig jaarboek en catalogus 1901-1902 bewerkt door
D. Smit, bibliothecaris van het leesmuseum te Amsterdam met medewerking van
W.G. van Nouhuys, J.H. Róssing, R.W.P. de Vries Jr., J.A. Wormser en anderen.
Tweede jaargang. Amsterdam, J.M. Meulenhoff. In het Nieuwsblad van 26 november
1901 vermeld (MNL, UBA, B).
011126. Noorweegsche brieven I. Verciering door Rueter.
Noorweegsche brieven door Valborg Isaachsen-Dudok van Heel. Versierd door
Georg Rueter en Gerarda Rueter-De Lang. Leiden, E.J. Brill, 1901. In het Nieuwsblad
van 26 november 1901 vermeld (MW, B).
011201. Genootschapskalender 1902. Omslag door Rueter.
Genootschap's kalender 1902. Amsterdam, Architectura et Amicitia. Blijkens
Architectura van 26 oktober 1901 moet het omslag tussen deze datum en 1 december
1901 zijn ontstaan (LA).
011224. Mijn commando. Band door Wenckebach.
Mijn commando en guerilla commando-leven door D.S. van Warmelo. Amsterdam,
W. Versluys, 1901. In het Nieuwsblad van 24 december 1901 vermeld (UBA, B).
011228. Huishoudboek. Band door Veldheer.
Huishoudboek. Eenvoudige handleiding voor Nederlandsche huisvrouwen, om op
een gemakkelijke wijze hare huishoudelijke uitgaven en ontvangsten te kunnen
aanteekenen en wekelijks en jaarlijks overzien. Samengesteld door een huismoeder.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. In het Nieuwsblad van 28 december 1901 vermeld
(LA: alleen de losse band).

1902
020000. Amsterdam bij dag en nacht. Illustraties door Wenckebach.
Maurik (Justus van), Werken. Volksuitgave. Amsterdam bij dag en nacht. Novellen
en schetsen. Blijkens Het Boek in 1902, p. 52 is het boek geïllustreerd door
Wenckebach.
020000. Bakteriologie. Band door Veldheer.
Günther (Carl), Einführung in das Studium der Bakteriologie mit besond.
Berücksicht. der mikroskopischen Technik. Fuer Aertzte und Studirende der Medicin.
5. Aufl., 2. unveränd. Abdr. Mit 90 vom Verf.
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hergestellten Photogrammen. Leipzig 1902. Een voorgaande editie is van 1898, de
volgende van 1906. Afgebeeld in Gans, Nieuwe Kunst 1966, nr. 74.
020000. Catalogus diamantbewerkersbond. Omslag door Roland Holst.
Catalogus van de Bibliotheek van den Algemeenen Nederlandschen
Diamantbewerkersbond. Amsterdam, ANDB, 1902 (BB, UBA).
020000. Ka Kou. Dubbelvelletje door Van Hoytema.
Ka Kou. Weesp, firma Van Houten. Reclame voor Cacao. Exemplaren met
Nederlandse en Franse tekst bedrukt. ‘Titel’ alleen op Nederlandse exemplaren
(HGM).
020000. Messchaert-Röntgen. Omslag door Neuhuys.
Messchaert Röntgen Programma. Dit boekje is in ieder geval uitgegeven na 16
januari 1902 (B).
020000. Onze vogels. Band door De Vries.
P.G. Buekers. Onze vogels. Bewerkt naar Friderich's Naturgeschichte der
deutschen Vögel. Met 46 gekleurde platen. Zutphen, W.J. Thieme & Cie.
020000. Tot ontucht gedoemd. Illustraties door Theo Molkenboer.
Tot ontucht gedoemd. Treurige toestanden in het Engelsche leger in Britsch-Indië.
Naar het Engelsch bewerkt door H.J.C. Pierson. Met illustraties van Th. Molkenboer.
In Het Boek in 1902 op p. 60 vermeld.
020103*. Onze Kunst. Omslag door Berlage.
Onze kunst. Voortzetting van de Vlaamsche school. Eerste jaargang. Antwerpen,
J.E. Buschmann; Amsterdam, L.J. Veen. De eerste aflevering wordt in het Nieuwsblad
van 3 januari 1902 vermeld (B).
020105. Programma Concertgebouw. Omslag door Neuhuys.
Programma van het Concertgebouw te Amsterdam. No. 21, 5 januari 1902. Het
is natuurlijk mogelijk dat er al vóór deze datum een door Neuhuys vercierd programma
bestaan heeft (RKD).
020115. De gulden winckel. Verciering door Veldheer.
De gulden winckel. Maandschrift voor boekenvrienden in Groot Nederland onder
leiding van F. Smit Kleine. Baarn, Hollandia drukkerij. Eerste aflevering, 15 januari
1902 (MNL, N, UBA).
020404*. Album van Soerabaja. Omslag door Lion Cachet.
Album van Soerabaja. Uitgave van H. van Ingen. Haarlem, H. Kleinmann & Cie.
In het Nieuwsblad van 24 april 1902 vermeld (B).
020404. Britsche vakvereenigingswezen. Band door Neuhuys.
Theorie en praktijk van het Britsche vakvereenigingswezen door Sidney en Beatrice
Webb. Vertaling van Henri Polak. Amsterdam, A.B. Soep, 1903. In het Nieuwsblad
van 4 april 1902 is het eerste deel van dit boek vermeld, in dat van 3 april 1903 het
tweede (MW, N, UBA, B).
020400. Catalogus Voskuil. Omslag door Van Hoytema.
Catalogus van teekeningen door Th. van Hoytema. Blijkens een proef-
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blad (P. 40-56), waarop ook het affiche voor de tentoonstelling is afgebeeld, is de
tentoonstelling gehouden bij de firma B.L. Voskuil Jr. te Amsterdam in april 1902
(HGM).
020415. Schoonheid door gezondheid. Titelhoofd door Toorop.
Schoonheid door gezondheid. Maandblad ter verbetering der vrouwenkleeding,
jaargang 1, nr. 1. Het titelhoofd van Toorop komt direct boven dit eerste nummer
voor, dat is verschenen op 15 april 1902 (UBA).
020520*. Machten. Band door De Vries.
Machten door Ina Bakker. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon. In het
Nieuwsblad van 20 mei 1902 vermeld (N).
020603. Bouw- en Sierkunst. Omslag door Lion Cachet.
Bouw- en sierkunst. Revue bimestrielle de l'art antique et moderne. Haarlem, H.
Kleinmann & Cie. Het omslag aangetroffen om de vijfde aflevering van de derde
jaargang van het blad waarin het artikel van J.A. Loebèr, ‘De wording van onzen
boekband’ is opgenomen. Hier is aangenomen dat ook het eerste gedeelte, een
aflevering die blijkens het Nieuwsblad is verschenen op 3 juni 1902, al was gecierd
met het nieuwe omslag, dat (980218) door De Bazel vervangt (UBL).
020617. Meesterstukken. Binnentitel door Lion Cachet.
Meesterstukken der XIXe eeuwsche schilderkunst onder redactie van M. Michel.
Haarlem, H. Kleinmann & Cie. Het eerste nummer van de derde serie is vermeld in
het Nieuwsblad van 17 juni 1902 (KB).
020622. Jaarverslag De Violier. Typografie door Kalff.
Eerste jaarverslag (MCMI-MCMII) van den Katholieken Kunstkring onder de
bescherming v.d. H. Benedictus De Violier. Uitgebracht door den I. secretaris in de
algemeene vergadering op 22 juni 1902 (MNL, B).
020627. Nacht-silene. Verciering door Moulijn.
Marie Marx-Koning, Nacht-silene. Teekeningen van S. Moulijn. Amsterdam,
C.A.J. van Dishoeck, 1902. In het Nieuwsblad van 27 juni 1902 vermeld (MW, N,
UBA, B).
020711*. Betsy Perk. Band door Heukelom.
Jacques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XX eeuw, met onuitgegeven
proza-stukken, gedichten en portretten van den dichter Betsy Perk. Amsterdam, S.L.
van Looy; Hilversum, J. Reddingius, 1902. In het Nieuwsblad van 11 juli 1902
vermeld (B).
020715. Angeline's beloften. Illustraties door Wenckebach.
Melati van Java, Angeline's beloften. Opnieuw geïllustreerd door L.W.R.
Wenckebach. Bussum, C.A.J. van Dishoeck. In het Nieuwsblad van 15 juli 1902
vermeld (B).
020715. Van lichtstraaltjes. Illustraties door Wenckebach.
Knuttel-Fabius (Elize), Van lichtstraaltjes en donkere wolken. Geïllustreerd door
L.W.R. Wenckebach. Gouda, G.B. van Goor Zonen. In het Nieuwsblad van 15 juli
1902 aldus vermeld.
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020800. Deutsche Kunst und Dekoration. Omslag door Toorop.
Deutsche Kunst und Dekoration, Jhrg. V, Heft 12, August 1902 (MBB, B; TA:
Franse uitgave).
020826. De vrouwenkwestie. Band door De Roos.
De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant
door Lily Braun. Uit het Duitsch vertaald door J.F. Ankersmit. Met voorrede van F.
van der Goes. Amsterdam, A.B. Soep, 1902. In het Nieuwsblad van 26 augustus
1902 vermeld (MW).
020900*. Walden. Band en omslag door Rueter.
Henri David Thoreau, Walden. Met een voorwoord van Dr. Fred. van Eeden en
met een inleiding van W.H. Dircks. Uit het Amerikaansch vertaald door Suze de
Jongh van Damwoude. Bussum, C.J.W. Grentzebach, 1902. Het boek is niet gevonden
in het Nieuwsblad. De inleiding is gedateerd 7 september 1903 (B).
020909. Onze keuken. Omslag door Rueter.
Onze keuken. De bereiding der spijzen met berekende maaltijden volgens de eischen
der voedingsleer toegelicht door P.H. Schreuder Jr. Samengesteld met medewerking
van Mej. N. Cariot. Met afbeeldingen. Amsterdam, S.L. van Looy, 1902. In het
Nieuwsblad van 9 september 1902 vermeld (GBR).
021000. Vertellingen van de maan. Band en illustraties door Heukelom.
Vertellingen van de maan door Ida Heijermans. Geïllustreerd door J.B. Heukelom.
Amsterdam, S.L. van Looy. Blijkens het Nieuwsblad van 29 november 1902 bij het
Ministerie van Justitie ingekomen in oktober 1902 (B).
021015. Caecilia. Omslag en band door A. Molkenboer.
Caecilia. Maandblad voor muziek onder redactie van Mr. H. Viotta en S. van
Milligen. Zestigste jaargang 1902-1903. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1903.
Blijkens advertentie 3650 in het Nieuwsblad 1902, p. 485, begint Caecilia op 15
oktober 1902 in het omslag van Molkenboer te verschijnen.
021100. Feesten. Band en vignet door Heukelom.
Feesten door Jac. van Looy. Amsterdam, S.L. van Looy, 1903. In het Nieuwsblad,
1902, p. 677, wordt vermeld dat het boek in oktober (=november) 1902 is gekomen
bij het Ministerie van Justitie (MNL).
021108. Ons thuis. Omslag door Wenckebach.
Ons thuis. Geïllustreerd maandschrift voor kinderen van 7-9 jaar. Onder
hoofdredactie van Kath. Leopold en Henr. Dietz en met vaste medewerking van de
dames Cath. van Rennes, Agatha Snellen, A.C. Kuiper, Christine Doorman en Nelly
Bodenheim. Haarlem, Vincent Loosjes. Met ingang van de tweede jaargang neemt
L.J. Veen te Amsterdam de uitgave over. In het tijdschrift komen veelvuldig
illustraties en titelhoofden door Wenckebach voor. In het Nieuwsblad van 8 november
1902 wordt het eerste nummer vermeld (PBF, V).
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021108. Zondagsrust. Band door Hart Nibbrig.
Zondagsrust [en] Bezwaarlijke liefde door Frans Coenen Jr. Amsterdam, L.J.
Veen. In het Nieuwsblad van 8 november 1902 vermeld (UBA).
021111*. Ella in het feeënrijk. Verciering door Koning.
Ella in het feeënrijk. Een sprookje door Agatha Snellen. Met teekeningen van
Edzard Koning. Amsterdam, C.A.J. van Dishoeck. In het Nieuwsblad van 11
november 1902 vermeld (MW, B).
021111. Zee en heide. Band door Wenckebach.
Zee en heide door G.F. Haspels. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon. Blijkens
reclame vóórin Het Boek in 1902 is de band van Wenckebach. In het Nieuwsblad
van 11 november 1902 vermeld.
021113*. Wijding. Band door Moulijn.
Wijding. Verzen van Richard de Cneudt. Amsterdam, C.A.J. van Dishoeck, 1902.
In het Nieuwsblad van 13 november 1902 vermeld (MW, B).
021115. Droomprinsesjes. Illustraties door Wenckebach.
De droomprinsesjes en andere verhalen voor jongens en meisjes door Mevr. H.
Stuten-van IJsselstein. Met illustraties van L.W.R. Wenckebach. Amsterdam,
Scheltema & Holkema's Boekhandel. In het Nieuwsblad van 15 november 1902
vermeld (N, B).
021124. Ontstaan der aarde. Band door De Vries.
Rob. S. Ball. Het ontstaan der aarde. Voor Nederland bewerkt door B.C. Goudsmit.
Met gekleurde en ongekleurde platen. Zutphen, W.J. Thieme & Cie. In het Nieuwsblad
van 30 december 1902 wordt een bespreking van de eerste aflevering vermeld (B).
021129. Dichtwerken. Band door Wenckebach.
Deze band is door de gebroeders E. en M. Cohen gebruikt om successievelijk de
Dichtwerken van Bilderdijk, De Genestet en Van Zeggelen een modern uiterlijk te
geven. De Van Zeggelen is door de Nijmeegse uitgever aangekocht op de fondsveiling
Elsevier en wordt op 29 november 1902 in het Nieuwsblad vermeld. Een juiste
datering van de band kan nog niet worden gegeven. Het is ook mogelijk dat die
gemaakt is in de periode vanaf 1896, het jaar waarin de Dichtwerken van Bilderdijk
werden uitgegeven (MW, B).
021129*. Jonge strijd. Band door Wenckebach.
Nederlandsche bibliotheek. Jonge strijd door Netty Spanjaard. Utrecht, H. Honig.
In het Nieuwsblad van 29 november 1902 vermeld (MW, B).
021129*. Het leven een zegen. Band door De Roos.
Het leven een zegen. De weg tot waar leven, ware grootheid, vrede, kracht en
geluk, door Ralph Waldo Trine. Met een voorrede van P.H. Hugenholtz. Jr, en portret
van den schrijver. Amsterdam, J.C. Dalmeijer, 1902. In het Nieuwsblad van 29
november vermeld (N, B).
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021129. Noorweegsche brieven II. Verciering door Rueter.
Noorweegsche brieven door Valborg Isaachsen-Dudok van Heel versierd met
houtsneden door Georg Rueter. Tweede bundel. Leiden, E.J. Brill, 1902. In het
Nieuwsblad van 29 november 1902 vermeld (B).
021209. Groot-Nederland. Omslag door De Roos.
Groot-Nederland. Letterkundig maandschrift voor den Nederlandschen stam onder
redactie van Cyriel Buysse, Louis Couperus en W.G. van Nouhuys. Amsterdam, Van
Holkema & Warendorf, 1903. In het Nieuwsblad van 9 december 1902 vermeld (B).
021215. Gedenkboek Wiegman. Titelpagina door Rueter.
Gedenkboek van het XXV jarig bestaan van de firma Gebroeders Wiegman, Bank
en Commissiezaak. Amsterdam, 15 december 1902. De titelpagina van dit boek berust
in HGM. Het is niet zeker of dit boek ook in de handel is gekomen.
021223. Sociale Bibliotheek. Omslag door De Roos.
Sociale Bibliotheek onder redactie van Mr. P.J. Troelstra en Henri Polak.
Amsterdam, A.B. Soep. Blijkens advertentie 4855 in het Nieuwsblad van 23 december
1902 waren er op die datum al drie nummers verschenen. Het omslag door mij
aangetroffen om nr. 3 van de reeks: Joh. Visscher, De ondergang van een wereld
(MW, B).

1903
030000. Verovering van den mensch. Band door De Roos.
Wilhelm Bölsche, De verovering van den mensch. Amsterdam, J.C. Dalmeijer. In
Het Boek in 1903 op p. 54 vermeld.
030101. Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen. Omslag door De Vries.
Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen onder redactie van Emm. de Bom, V.A.
de la Montagne en Willem de Vreese, met medewerking van Noord- en
Zuidnederlandsche bibliothecarissen en bibliophilen. Eerste jaargang.
Antwerpen-Gent, De Nederlandsche Boekhandel, 1903 (UBA).
030115. Het huis. Verciering door Ed. Cuypers.
Het huis. Maandelijksch prentenboek gewijd aan huisinrichting, bouwen sierkunst,
meubelen. Amsterdam, Ed. Cuypers. De eerste aflevering van de eerste jaargang
draagt de datum 15 januari 1903 (UBA, B).
030403. Zieleleven. Kader door Veldheer.
Zieleleven. Onder hoofdredactie van P.H. Hugenholtz Jr. en met medewerking
van Nellie van Kol, Felix Ortt, e.a. Amsterdam, J.C. Dalmeijer, 3 april 1903 (UBA).
030404. Zieleleven. Kader door De Roos.
Zieleleven. Onder hoofdredactie van P.H. Hugenholtz Jr. en met medewerking
van Nellie van Kol, Felix Ortt, e.a. Amsterdam, J.C. Dalmeijer, 4 april 1902 (= 1903).
De uitgever gebruikte deze randver-
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ciering in 1904 voor Wilhelm Bölsche, Het menschenraadsel. Bewerkt door D.D.B.
(UBA).
030405. Zieleleven. Kader door Neuhuys.
Zieleleven. Onder hoofdredactie van P.H. Hugenholtz Jr. en met medewerking
van Nellie van Kol, Felix Ortt, e.a. Amsterdam, J.C. Dalmeijer, 5 april 1903 (UBA).
030406. Zieleleven. Kopstuk en sluitvignet door Wenckebach.
Zieleleven. Onder hoofdredactie van P.H. Hugenholtz Jr. en met medewerking
van Nellie van Kol, Felix Ortt, e.a. Amsterdam, J.C. Dalmeijer, 6 april 1903 (UBA).
030408. Zieleleven. Kader door Heukelom.
Zieleleven. Onder hoofdredactie van P.H. Hugenholtz Jr. en met medewerking
van Nellie van Kol, Felix Ortt, e.a. Amsterdam, J.C. Dalmeijer, 8 april 1903 (UBA).
030409. Zieleleven. Kopstuk en sluitvignet door Rueter.
Zieleleven. Onder hoofdredactie van P.H. Hugenholtz Jr. en met medewerking
van Nellie van Kol, Felix Ortt, e.a. Amsterdam, J.C. Dalmeijer, 9 april 1903 (UBA).
030410. Het leven van Potgieter. Band door Veldheer.
Het leven van Potgieter door Albert Verwey. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink &
Zoon, 1903. In het Nieuwsblad van 10 april 1903 vermeld (B).
030419. Zieleleven. Kader door De Vries.
Zieleleven. Onder hoofdredactie van P.H. Hugenholtz Jr. en met medewerking
van Nellie van Kol, Felix Ortt, e.a. Amsterdam, J.C. Dalmeijer, 19 april 1903 (UBA).
030515. Inleiding tot een kunstgeschiedenis. Band door Lion Cachet.
Inleiding tot een kunstgeschiedenis door Etha Fles. Utrecht, H. Honig, 1903. In
het Nieuwsblad van 15 mei 1903 vermeld (MW, B).
030519. In duisternis. Band door Hart Nibbrig.
In duisternis door Frans Coenen Jr. Amsterdam, L.J. Veen. In het Nieuwsblad
van 19 mei 1903 vermeld (UBA).
030519*. Liefde en leed. Band door Wenckebach.
Liefde en leed. Gedichten door P.A.M. Boele van Hensbroek. Amsterdam, L.J.
Veen, 1903. In het Nieuwsblad van 19 mei 1903 vermeld (MW, B).
030616. Algemeen woordenboek. Band door Neuhuys.
Algemeen woordenboek der aardrijkskunde, ten dienste van hen, die terstond de
ligging van en bijzonderheden omtrent landen, steden, dorpen, bergen, rivieren,
zeeën, baaien, enz. der wereld willen weten. Bewerkt door A.A. Vorsterman van Oyen
en J.F. van Maanen. 3e verbeterde en veel vermeerderde druk van Nijgh & Van
Ditmar's Miniatuur woordenboek der aardrijkskunde. Rotterdam, Nijgh & Van
Ditmar. In het Nieuwsblad van 16 juni 1903 vermeld. Het is mogelijk dat de band
van na 1903 is (UBA, B).
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030807. De gezondheid in huis. Band door Neuhuys.
De gezondheid in huis. Natuurkundige raadgever voor het gezin in gezonde en
zieke dagen. Bewerkt naar de geschriften van Dr. Anna Fischer-Dünckelmann, Dr.
Lahmann, Dr. Adams-Lehmann, Dr. Schönenberger, Dr. Buxbaum en anderen onder
toezicht en met medewerking van twee Nederlandsche geneesheeren. Geïllustreerd.
Almelo, W. Hilarius Wzn. In advertentie 2744 van het Nieuwsblad van 7 augustus
vermeld (B).
030908*. Modron. Verciering door Van Moerkerken.
Modron. Een dramatisch spel door P.H. van Moerkerken Jr. Amsterdam, S.L. van
Looy, 1903. In het Nieuwsblad van 8 september 1903 vermeld (MW, N, UBA, B).
031008. Programma Concertgebouw. Omslag door A. Molkenboer.
Programma van het Concert-gebouw Amsterdam. Nr. 3. 8 oktober 1903. Het is
zeker niet uitgesloten dat dit omslag al vroeger voor het Programma is gebruikt (B).
031013. De gouden poort. Band door Lion Cachet.
De gouden poort. Radboud - Epimetheus - Het boek Jazion. Door Jan Apol.
Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1903. In het Nieuwsblad van 13 oktober 1903 vermeld
(UBA, B: omslag: B: band).
031027. Klein-Knoelie. Verciering door Wenckebach.
Hoe Klein-Knoelie onder de menschen kwam. Door Anna de Savornin Lohman.
Teekeningen van L.W.R. Wenckebach. Bussum, C.A.J. van Dishoeck. In het
Nieuwsblad van 27 oktober 1903 vermeld (B).
031031. De blijde wereld. Verciering door Rueter.
De blijde wereld. Reden over mensch en maatschappij door Frederik van Eeden.
Vercierd met houtsneden van Georg Rueter. Amsterdam, W. Versluys, 1903. In het
Nieuwsblad van 31 oktober 1903 vermeld (MW, N, B).
031107. Octoberloover. Band door Wenckebach.
Octoberloover door Hélène Lapidoth-Swarth. Amsterdam, P.N. van Kampen &
Zoon. In het Nieuwsblad van 7 november 1903 vermeld (MW, N, B).
031112*. God en goden. Band door Toorop.
God en goden door Louis Couperus. Amsterdam, L.J. Veen. In het Nieuwsblad
van 12 november 1903 vermeld (MW, N, B).
031112. Het jaar 1904. Omslag door Neuhuys.
Het jaar 1904. Amsterdam, L.J. Veen. In het Nieuwsblad van 12 november 1903
vermeld (UBA, B).
031114. Hektor. Omslag en illustraties door Heukelom.
Hektor. Geschiedenis van een hond door Anna van Gogh-Kaulbach. Geïllustreerd
door J.B. Heukelom. Amsterdam, S.L. van Looy, 1903. Bibliotheek voor jongens en
meisjes. Redactie Hendrik Eben (Joh. H. Been). In het Nieuwsblad van 14 november
1903 (UBA).

E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

521
031116*. Kunst en maatschappij. Boekverzorging door De Roos.
Kunst en maatschappij. Lezingen van William Morris vertaald door M.
Hugenholtz-Zeeven en van een levensschets voorzien door Henri Polak. Amsterdam,
A.B. Soep, 1903. In het colofon staat de verschijningsdatum. In het Nieuwsblad van
24 november 1903 vermeld (MW, N, UBA (andere band), B).
031117. Gedenkschriften. Illustraties door Heukelom.
Joh. H. Been, Uit de gedenkschriften van een schooljongen. Geïllustreerd door
J.B. Heukelom. Amsterdam, S.L. van Looy. Bibliotheek voor jongens en meisjes
onder redactie van Hendrik Eben (Joh. H. Been). Vermeld in Het boek in 1903, p.
74.
031124. Het boek in 1903. Verciering door De Vries.
Het boek in 1903. Letterkundig jaarboek en catalogus 1903-04 met medewerking
van R.W.P. de Vries Jr. en Taco H. de Beer. Bewerkt door D. Smit, bibliothecaris
van het leesmuseum te Amsterdam. Met boekversiering en omslagteekening van
R.W.P. de Vries Jr. Amsterdam, J.M. Meulenhoff. In het Nieuwsblad van 24 november
1903 vermeld (MNL, UBA, B).
031126. Een jaar H.M. Siboga. Band door Neuhuys.
Een jaar aan boord H.M. Siboga door Mevrouw A. Weber-van Bosse. Leiden, E.J.
Brill. In het Nieuwsblad van 26 november 1903 vermeld (MW, UBA).
031128. Amerikaanse schetsen. Band en omslag door Neuhuys.
Willem Schürmann, Amerikaanse schetsen door Willem Schürmann. Rotterdam,
Nijgh & Van Ditmar. In het Nieuwsblad van 28 november 1903 vermeld (UBA).
031128. Françoise. Omslag door Neuhuys.
Françoise en Françoise II. Hoe de vrouw der toekomst wezen moet. Naar het
Fransch van Marcel Prévost door Helene ten Brink. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar.
In het Nieuwsblad van 28 november 1903 vermeld (UBL).
031128. Huwelijken. Band en omslag door Neuhuys.
Willem Schürmann, Huwelijken. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar. Band en omslag
blijkens Het boek in 1903, p. 80, door Neuhuys getekend. In het Nieuwsblad van 28
november 1903 vermeld.
031128. Kunst en samenleving. Tweede druk. Verciering Dijsselhof.
Kunst en samenleving, naar Walter Crane's Claims of decorative art, in het
Nederlandsch bewerkt door Jan Veth, en vercierd met talrijke vignetten, in hout
gesneden door G.W. Dijsselhof. Tweede herziene druk. Amsterdam, Scheltema &
Holkema's Boekhandel, 1903. In het Nieuwsblad van 28 november 1903 vermeld
(N, B).
031128. Volken der aarde. Band door Wenckebach.
De volken der aarde door Joh. F. Snelleman, met meer dan 800 afbeeldingen,
bevattende duizenden portretten, fotografisch opgenomen over
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de geheele aarde. Deel I. Amsterdam, Scheltema & Holkema's Boekhandel. In het
Nieuwsblad van 28 november 1903 vermeld.
031203. Van een schoonen dag. Band door Moulijn.
Van een schoonen dag door Marie Marx-Koning. Bussum, C.A.J. van Dishoeck,
1903. In het Nieuwsblad van 3 december 1903 vermeld (UBA, B).
031208. Kunstbeschouwingen. Typografie door Jan Kalff.
Kunst-beschouwingen. Algemeene opmerkingen, reisbrieven, monumenten, oude
Nederlandsche kunst. Door Jan Veth. Amsterdam, S.L. van Looy, 1904. In het
Nieuwsblad van 8 december 1903 vermeld (UBA, B).
031211. Augustinus. Verciering door Van Moerkerken.
Aurelius Augustinus' Belijdenissen in XIII boeken. Uit het Latijn vertaald door
Frans Erens. Amsterdam, S.L. van Looy, 1903. In het Nieuwsblad van 11 december
1903 vermeld (MW, UBA, B).
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Summary
This book is divided in two main sections. In the first section (Chapter II) the
development of the ideological and theoretical backgrounds of Nieuwe Kunst in
general and of ‘The book as Nieuwe Kunst’ in particular have been outlined. Nieuwe
Kunst may here be taken to mean the Dutch contribution to the international Art
Nouveau. In the second section (Chapters III and IV) the influence of these principles
on the designing of books in the 'nineties has been traced from specific examples. A
distinction has been made between the decorations which concentrate on the contents
of the book (Chapter III) and the design which concentrate on the material aspects
of the book (Chapter IV). In the last section the ‘floral’ decoration of Nieuwe Kunst
is also considered.
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960321; zie Theosophia 960508; zie Egypte; zie Cuypersnummer Architectura;
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Leiden, Kalf-archief (in UBL), 16n, 37n, 99n, 122n, 123n, 270n, 344n, 348n,
349n, 352n, 353n, 358n, 367n
Leiden, Prentenkabinet (PKL), 472, 490, 496, 501, 508
Leiden, Sijthoff-archief (S), 507, 512
Leiden, Universiteitsbibliotheek (UBL), 145n, 471, 473, 476, 477, 480, 481,
486, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 602, 503, 505, 506, 508, 509,
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Moleschott, J.M., zie Diploma-Moleschott
Molkenboer (A.)-archief, 342n
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zie Mincelijn; zie Violanta; zie Romance; zie Tranendichtjes; zie
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Morks & Geuze, 493
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E. Braches, Het boek als nieuwe kunst

Muthesius, 16n
Muurschilderingen, 000424, 196, 279, 319
Mijn commando, 011224, 204, 249, 260, 330

N
N,
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Onno Zwier van Haren, 951105*, 300n, 301-302
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Onze flora (010410), 000000, 361n, 362
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Oranje, P., 488
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E. Braches, Het boek als nieuwe kunst
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Overtocht, De, 940609, 226
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Ovink, G.W., 2n, 4, 10n, 61n, 116, 178, 317, 335, 379n
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Perk, 970409*, 251, 256, 258, 259, 260, 261, 294n, 297, 298, 301, 304, 374
Perk, 991107, 248, 261, 371n, 372, 374
Perk, 011119*, 248, 365, 366
Perk, B., 373, 515
Perk, J., 489, 491, 504
Phaëton, 010503*, 261, 305
Physieke kracht dienstbaar, zie Argonauten: Physieke kracht dienstbaar
Pic-nic in proza, Een, 921125*, 71, 99, 142, 254, 255-256, 260, 283n, 284n,
286, 287-288, 290, 293, 295, 296
Pic-nic in proza, Een, 991013*, 248, 371-372
Pierson, H.J.C., 514
Pissarro, L., 60, 61
Plantentypen, 990606, 299
Plato, 56, 87
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Polak, B., 6-7, 10, 88n, 136, 150, 157n 162, 164, 165n, 169, 171, 174, 177,
179n, 209n, 244-245, 273n, 281n, 307n, 308n, 330n
Polak, H., 514, 518, 521
Poutsma, H.J., 501
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Praz, M., 7, 136
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Prins, A., 88n, 141, 495
Prinsessen van Oranje, 011119, 259, 361n, 362
Proefaflevering, zie Gijsbrecht: Proefaflevering
Proefschrift Everwijn, 970510, 357
Programma Algemeene muziekhandel, ******, 368n
Programma Concertgebouw, 020105
Programma Concertgebouw, 031008, 238
Programma feest Leids gymnasium, 324n
Programma feestuitvoering, 010308*, 368
Programma galavoorstelling, 010308, 299
Programma Liederboek, 991108*, 138, 173, 175-176
Programma Messchaert-Röntgen, 020000
Propria cures, 930904, 283n, 288
Prospectus Tijdschrift voor vercieringskunst, b960306*
Proto-Gijsbrecht, zie Gijsbrecht: Proto-Gijsbrecht
Psyche, 940421, 214
Psyche, 981115*, 138, 174, 281n, 282
Psyche, 991117, 281n
Psyche en haar zusters, 940505, 214, 214-215
Psyche's triomf, 940602, 215
Psychische kracht onaantastbaar, zie Argonauten: Psychische kracht
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zie 's-Gravenhage, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
R.N.R.H., zie Roland Holst, R.N.
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Ravenstein, L.J.C.J., 502
Reddingius, J., 515
Reeder, 941113, 281n
Reeder, T., 477
Reens, 940707, 228
Rees, W.K., 12
Reeser, zie Diepenbrock, A.J.M., Brieven
Reeser, E., zie Diepenbrock, A.J.M., Brieven; zie Diepenbrock, A.J.M.,
Geschriften
Reinaert, 980715, 283n
Reineke van Stuwe, J., 504
Reinink, zie Reinink, A.W.
Reinink, A.W., 109n, 210, 217, 219, 334n, 339n, 473-484 passim, 485, 490,
493
Rembrandt, 010000, 305, 375
Rembrandt-tentoonstelling, 990000, 305, 375n
Rennes, C. van, 477, 516
Revilliod, A., 490
Revue bimestrielle, 970620, 333
Revue blanche, 37n
Revue de l'art Chrétien, van 1893: 95n
Reyding, A., 183n, 468
Reyzangen, 960513, 307n
Ricketts, C.S., 55n, 56-57, 60, 61, 73, 162
Rietstap, J.B., 180n, 186n
Ritter, P.H., 499
Ritter, W., 496
Ritzema Bos, J., 491
Roemer Visscher tot Feitama, 941120, 328
Röntgen, zie Programma Messchaert-Röntgen
Róssing, J.H., 513
Roland Holst-archief, zie Amsterdam, Roland Holst-archief
Roland Holst, R.N., 3, 4, 6, 7, 10, 16, 23, 24n, 37, 38, 41-42, 53n, 54-61, 91,
115, 122-124, 136-137, 139, 140, 148-164, 167n, 167-168, 196, 244, 245, 268,
272, 272-279, 319, 329, 354n, 367; zie Catalogus Keuzetentoonstelling; zie
Johannes Viator; zie Catalogus Van Gogh; zie Kop en zonnebloem; zie Mei;
zie Johannes Viator II; zie Kosmos; zie Majesteit; zie Extase; zie Sonnetten en
verzen; zie John Ball, zie Barthold Merian; zie Catalogus diamantbewerkersbond
Roland Holst-Van der Schalk, H., 38n, 158, 277; zie Schalk, H. van der
Romance, 980215, 237, 344
Romburgh, H. van, 511
Roos, De, 960425*, 143, 265n, 343
De Roos-archief, zie Haarlem, De Roos-archief
Roos, S.H. de, 2, 10n, 14, 128, 131, 143, 144, 272, 313, 353n, 362, 374, 375,
378-381; zie Uit den dool; zie Aphrodite; zie De vrouwenkwestie; zie Het leven
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Rossetti, D.G., 53, 57, 58, 60
Rots waarop wij bouwen, De, 90310, 362
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Rotterdam, Museum Boymans-Van Beuningen (MBB), 470, 486, 516
Rotterdamsche Kunstkring, 960900, 326
Routledge, 52
Rouwbeklag, 980900, 375
Rouwviolen, 951207*, 141, 199, 201,
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