
Een boek uit 1903 met teksten van William Morris, ‘father of modern

printing’ en tot op heden in cultureel opzicht een van de invloedrijk-

ste Britten uit de negentiende eeuw, bovendien rond 1900 een van de

grootste inspiratiebronnen voor het opbloeiende socialisme in

Nederland. Uitgegeven door Abraham Soep, een fanatieke Amster-

damse anarchist/socialist, in de contramine met iedereen, niet in de

laatste plaats met de zich vestigende orde der sociaal-democraten –

onder wie Henri Polak, een van hun belangrijkste vertegenwoordi-

gers. Soep, die als uitgever een absoluut gebrek had aan ervaring en

bedrijfskapitaal, maar toch besloot om Kunst en Maatschappij uit te ge-

ven in een luxe editie met perkamenten band, ingeleid door diezelf-

de Henri Polak, en typografisch verzorgd door ene Sjoerd de Roos, 26

jaar jong, die zoiets nog nooit eerder had gedaan. Als letter gebruikte

De Roos de hier ook nog onbekende Grasset en van deze eerste grote

opdracht, startpunt van zijn typografische carrière, maakte hij een

meesterproef die hoe dan ook een mijlpaal vormt, los van de wellicht

academische maar daarom nog niet oninteressante vraag of dit nu

wel of niet ‘het eerste moderne Nederlandse boek’ is. Zo’n boek mag

in ons Jaarboek 2003 wel ‘Boek van het jaar’ zijn.

In een poging om Kunst en Maatschappij recht te doen1, zal ik in tien

hoofdstukjes achtereenvolgens aandacht besteden aan: 1 De auteur,

William Morris, 2 De auteur van de ‘Levensschets’, Henri Polak, 3 De

vertaalster, Magdalena Hugenholtz-Zeeven, 4 De inhoud van het

boek, 5 De drukker Modderman/ Ipenbuur & Van Seldam, 6 De Gras-

setletter, 7 De typografische verzorging van de luxe en gewone editie

door De Roos, 8 De oorspronkelijke uitgever A.B. Soep en zijn fonds,

1 Ik dank Jan Boterman
en Henk Duijzer voor
hun hulp hierbij.
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9 De tweede uitgever, W.L. & J. Brusse, en 10 De sociaal-culturele con-

text, om vervolgens een conclusie te formuleren.

1 de auteur: william morris (1834-1896)

In plaats van hier een nieuwe poging tot het schier onmogelijke te

doen, namelijk het in kort bestek beschrijven van Morris’ leven en

werk, kies ik er voor om te citeren uit Henri Polaks ‘Levensschets’

waarmee Kunst en Maatschappij opent. Polak begint die schets met de

volgende alinea:

‘Het is niet meer dan een uiterst oppervlakkige schets van het le-

ven en werken van William Morris, den “meester in vele ambach-

ten,” den veelzijdigen kunstenaar, den socialistischen agitator,

dat den lezer hier kan worden aangeboden. Er zouden boekdeelen

te schrijven zijn – en zij zijn geschreven – over hetgeen Morris in

één ambacht, in één tak van kunst gedaan heeft. En hij heeft zoo

vele ambachten beoefend, de kunst op zoo vele wijzen gediend, en

bovendien zoo veel ander werk verricht, dat de enkele bladzijden,

die hier aan hem gewijd kunnen worden, weinig meer zullen be-

vatten dan een sobere opsomming van kortelijk toegelichte feiten

en data. Niet velen zijn er in geslaagd in een, niet eens zeer langen,

menschenleeftijd meer te doen dan Morris – meer en beter: want

niemand heeft ooit met grooter nauwgezetheid de spreuk in toe-

passing gebracht: al wat waard is gedaan te worden, is waard goed

gedaan te worden. Morris was dichter, prozaschrijver, schilder,

teekenaar, lettersnijder, boekverluchter en boekdrukker, hout- en

stempelsnijder, ontwerper en fabrikant van behangselpapier, zij-

den en katoenen stoffen, tapijten en gebruiksvoorwerpen van al-

lerlei aard, bouwmeester, redenaar, socialistisch agitator en redac-

teur. In al deze hoedanigheden “raakte hij niets aan dat hij niet tot

sieraad strekte,” dat hij niet verbeterde, veredelde en vooruit-

bracht. En door alles wat hij deed liep één lijn; alles was verbon-

den door één streven, het streven naar het socialisme, dat de ver-

nietiging zou brengen van het gehate commercialisme, van de fa-

briekmatige productie van nutteloozen, afschuwelijken rommel,

van het doelloos zwoegen van millioenen menschen, van al de

leelijke, gedrochtelijke uitvloeisels, stoffelijke en geestelijke, van

het kapitalisme – een streven, dat, aanvankelijk onbewust, hem

later den vurigen revolutionnair en socialistischen propagandist

zou doen worden.’

Na deze apologie, zoals Polak het noemt, volgt dan een korte biogra-
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1 Portret van William Morris. Pentekening van S.H. de Roos, naar een foto (vrijwel 
zeker van Emery Walker). Uit: Emmanuel de Bom, William Morris en zijn invloed op het boek.



Hoewel zijn ambitie meer in de richting ging van de journalistiek

en de politiek, zou hij tot zijn eigen verbazing 45 jaar lang voorzitter

zijn van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond, en ook

van het in 1903 opgerichte Wereldverbond van Diamantbewerkers

was hij tot 1940 voorzitter. Tegelijkertijd maakte hij carrière in de po-

litiek: in 1902 werd hij lid van de Tweede Kamer, en tevens het eerste

socialistische gemeenteraadslid van Amsterdam. In 1906 richtte hij

het Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen op, in 1913 werd hij

gekozen tot lid van de Eerste Kamer.

Al vroeg voelde Polak grote verwantschap met William Morris. Na

diens overlijden op 3 oktober 1896, Polak was toen 33, schreef hij een

necrologie in De Nieuwe Tijd. Hoe belangrijk Morris voor Polak is ge-

weest, blijkt ook wel uit het feit dat Salvador Bloemgarten in zijn

veelgeprezen – en 756 bladzijden dikke – proefschrift over Polak in

Hoofdstuk ix, getiteld ‘Cultuur, milieu en opvoeding’, niet minder

dan drie paragrafen aan hem wijdt: ‘Polak ontdekt William Morris’,

‘Morris’ invloed in Nederland’ en ‘Nogmaals: Polak en Morris’3 (p.

484-93). Ik citeer hieruit het volgende: ‘Om verschillende redenen is

Polaks Morris-necrologie in het maandblad De Nieuwe Tijd belang-

rijk. In de eerste plaats bewijst alleen al het feit dat juist hem werd ge-

vraagd deze necrologie te schrijven, dat hij als een Morris-deskundige

werd beschouwd door mederedacteur Van der Goes en diens literaire

vrienden. (...) Twee onderling samenhangende zaken frapperen

Polak in het bijzonder. In de eerste plaats dat Morris een afkeer heeft

van het kapitalistische nijverheidssysteem, omdat het smaakbeder-

vend werkt en verantwoordelijk is voor de massaproductie van com-

merciële “prullaria”. Nog voordat Morris Marx heeft gelezen en socia-

list wordt, komt hij op zuiver esthetische gronden tot een veroorde-

ling van de kapitalistische productiewijze. Hier had Polak trouwens

al in 1894 in het weekblad De Nieuwe Tijd op gewezen. Hij schreef toen

nl. dat Morris in 1863 “uit afkeer van het gemeene, het burgerlijk ge-

wone, dat zich op ’t akeligst vertoont in de producten der kapitalisti-

sche maatschappij”, een fabriek oprichtte van dagelijkse gebruiks-

voorwerpen “die voldeden aan de eischen der hoogste kunst”.’ (p.486-

87) Waarna Bloemgarten ingaat op het hiermee samenhangende

punt, Morris als Arts & Crafts-man: ‘Morris wenste geen onderscheid

te maken tussen kunst en kunstnijverheid, aldus Polak’.

En deze door Polak opgemerkte ‘onderling samenhangende za-

ken’ zijn nu precies ook de zaken die de inhoud van de vijf lezingen

van Morris in Kunst en Maatschappij bepalen.

boek van het jaar

3 In deze paragraaf
maakt Bloemgarten ook
melding van Kunst en
Maatschappij, waarbij hij
helaas de  onjuiste opmer-
king maakt dat De Roos
voor dit boek ‘een speciale
letter, de zogenaamde
Grasset’, ontwierp.
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fie (vijfeneenhalve bladzijde), die de auteur zelf aanduidt als ‘het

armzalige schetsje van dat wonderlijke leven’. Hier en nu moet u het

echter met nog veel minder doen, want ik laat het bij Polaks apologie;

alleen de laatste alinea van de levensschets wil ik u niet onthouden:

‘Op Zaterdag 3 October 1896 stierf William Morris, de “master of

many crafts,” de socialistische ridder zonder vrees of blaam, de man

die meer en beter dan iemand anders bewezen heeft, dat het socialis-

me niet is de dood van de kunst, doch dat het, integendeel, de eenige

hoop is voor haar toekomst.’2

In zijn apologie stelde Polak dat er over Morris ‘boekdeelen te

schrijven zouden zijn’ – en dat ze ook geschreven zijn. Honderd jaar

later is dat laatste natuurlijk eens te meer het geval. Het aantal aan

Morris gewijde biografieën en andere, dikwijls omvangrijke en rijk

geïllustreerde werken, werkjes, brochures, bijzondere tijdschriftaf-

leveringen et cetera is nauwelijks te overzien. In het kader van dit ar-

tikel noem ik slechts vier titels: de meest recente, tevens meest om-

vangrijke biografie, door Fiona MacCarthy, de zeer informatieve

Chronology van Salmon en Baker, de studie Unpublished lectures van

LeMire, en de vorig jaar verschenen bibliografie William Morris in

Nederland, samengesteld door Tibbe e.a. Voor een bescheiden Morris-

introductie kan ik ook verwijzen naar mijn artikel over de ‘Kelmscott

Chaucer’ in Jaarboek 1996 (Hubregtse 1997).

2 de auteur van de ‘levensschets van 

willam morris’: henri polak (1868-1943)

Op de plaats waar we een inleiding verwachten, krijgen we een le-

vensschets van Morris. De auteur daarvan, Henri Polak, is een man

van zodanige statuur dat ik hier hoe dan ook enige aandacht aan hem

zou moeten besteden, maar daar komt nog bij dat hij een groot ken-

ner was van leven en werk van Morris, hem zeer bewonderde en sterk

door hem werd beïnvloed.

Henri Polak werd op 22 februari 1868 in Amsterdam geboren, als

de zoon van Mozes Polak, diamantslijper en juwelier, en Marianne

(Jane) Smit. Van 1887 tot 1890 werkte hij in Londen: een belangrijke

tijd, want hij leerde er goed Engels en maakte kennis met Emily Nij-

kerk, met wie hij in 1888 trouwde, èn met Het Communistisch Manifest

van Marx en Engels. Terug in Nederland werd hij lid van de Sociaal-

Democratische Bond, waarna hij precies een halve eeuw, tot mei

1940, actief betrokken was bij het politieke en maatschappelijke leven

van zijn tijd.

sjaak hubregtse

2 Over de relatie die de ti-
tel Kunst en Maatschappij
aanduidt, doet Polak hier
uitspraken die even be-
knopt als stellig zijn,
maar over dit onderwerp
– in het bijzonder de in-
gewikkelde relatie tussen
kunst en sociaal-demo-
cratie aan het begin van
de twintigste eeuw – zijn
ook uitvoerige en diep-
gravende studies versche-
nen. Ik wijs op de disser-
taties van Bloemgarten
(1994) en Tibbe (1994) en
een bespreking van beide
door Adang. Ik schrijf in
dit Jaarboek natuurlijk
over (de totstandkoming
van) Kunst en Maatschappij
als bibliofiel object, waar-
door boekhistorische en
typografische aspecten
de nadruk krijgen.
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1 Bibliotheek van de norbertijnen abdij ‘Park’ te Heverlee bij Leuven.
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3 de vertaalster: m. hugenholtz-zeeven (1870-1943)

Op de titelpagina staat de naam van de vertaalster in groot corps min

of meer in de ondertitel vermeld. Dat is erg ongebruikelijk en maakt

nieuwsgierig naar wie deze vrouw is. Magdalena Zeeven werd op 1

november 1870 in Arnhem geboren; haar ouders waren Remko

Zeeven en Maria Middel. Op 6 juni 1891 trad ze, ook in Arnhem, in het

huwelijk met Frederik Willem Nicolaas Hugenholtz. Dat is alles wat

ik over haar te weten ben gekomen, maar het is voldoende om een

idee te krijgen van het milieu waarin zij verkeerde: Hugenholtz is

een bekend predikantengeslacht, en deze F.W.N. staat onder andere

te boek als ‘predikant van de moderne richting’, ‘christen-socialist’

en ‘strijdlustig woordvoerder voor de sdap in de Tweede Kamer’.

Daarom hier in ’t kort iets over haar echtgenoot.

F.W.N. Hugenholtz, geboren in Zierikzee op 24 juni 1868, was de

zoon van Frederik Willem Nikolaas Hugenholtz, predikant, en

Henderica Cecilia Francina van Gogh. Hij volgde de lagere school 

in Zierikzee en het gymnasium in Haarlem. In 1886 verhuisde hij met

zijn ouders naar Grand Rapids in de Verenigde Staten, waar zijn vader

tot 1900 voorganger was van een vrijzinnige Nederlandse gemeente.

Hij studeerde aan het unitarische Meadville Theological College

(Pennsylvania), volgde enige tijd colleges aan de Rijksuniversiteit te

Leiden, maar keerde terug naar Amerika om aan de Harvard Univers-

ity de graad van doctor in de theologie te behalen, waarna hij predi-

kant werd te Muskegon (Michigan). Teruggekeerd in Nederland werd

hij in 1895 voorganger van de Nederlandse Protestantenbond in

Schiedam, in welke functie hij de opvolger was van François Haver-

schmidt (Piet Paaltjens).

Hugenholtz had in Amerika al belangstelling voor het socialisme

gekregen: hij zag sterke parallellen met de sociale gerechtigheid die

het christendom vraagt. In Schiedam, een stad waar ellendige arbeids-

toestanden heersten, ijverde hij voor een vrijzinnig godsdienstig so-

cialisme. Wat hij zich voorstelde was een arbeiderskerk, zoals de En-

gelse ex-(unitarische) predikant John Trevor (1855-1930) voorstond:

de Labour Church Movement, waarvan de eerste dienst plaatsvond in

oktober 1891 te Manchester. Het lukte hem echter niet om de arbei-

ders in de kerk te krijgen, terwijl hij van kerkbestuur en gemeentele-

den meer afkeer dan bijval ondervond. Hij begon zich te schamen

voor zijn eigen preken, zag de kerk als een belemmerend instituut,

en wantrouwde de stichtelijkheid, die hij zelf had bevorderd, als hui-

chelarij. In 1899 verklaarde hij: ‘Uit liefde voor de godsdienst houd ik

sjaak hubregtse
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2 S.H. de Roos, linnen stempelband voor Lily Braun, De vrouwenkwestie.Soep 1902.
(Stadsbibliotheek Haarlem). Mooi is in dit verband het goedbedoelde briefje (Stadsbi-
bliotheek Haarlem) dat de vertaler – en redacteur van het sinds 1900 verschijnende 
dagblad Het Volk – J.F. Ankersmit op 17 januari 1902 aan De Roos schreef: ‘W.P., Vergeef
mij dat ik u zoolang heb laten wachten. Hopelijk is het niet te laat. Ik meen wel een
goed denkbeeld te hebben voor een omslagteekening, die het karakter van het boek
goed weergeeft. Wat zoudt gij denken van een geboeide of geketende vrouw, die bezig
is haar boeien te verbreken. Misschien zoudt gij haar dat dan kunnen laten doen,
geholpen door een man, een arbeider. Wij verbeelden dan aldus de vrouw die zich zelve
ontvoogdt, bevrijdt, met behulp van het strijdend proletariaat. Daarmee geeft zij tevens
het afwijkend standpunt van Lily Braun tegenover het feminisme weer, dat beweert dat
de vrouw uitsluitend door eigen kracht zichzelve bevrijdt. Hopend dat gij dit denk-
beeld gebruiken kunt, met kameraadschappelijken groet.’
3 S.H. de Roos, linnen stempelband voor Kunst en Maatschappij, (gewone uitgave), Soep
1903. (Stadsbibliotheek Haarlem).
Rechterpagina:
4 S.H. de Roos, ontwerptekening voor voorplat en rug van Kunst en Maatschappij
(luxe editie); Oost-Indische inkt met correcties in dekwit op calqueerpapier voorzien
van nauwelijks zichtbare hulplijnen in potlood. (Stadsbibliotheek Haarlem). Merk op
dat De Roos als 26-jarige en in feite nog beginnend typografisch ontwerper kennelijk
zelfbewust genoeg was om zijn monogram een zeer prominente plaats op deze luxe
band te geven – wat bij mijn weten toen even ongebruikelijk was als nu.
5 Voorplat en rug van de luxe editie in perkamenten band. (ub Amsterdam)
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6 Openingspagina van de eerste lezing (luxe editie). (ub Amsterdam) 
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op langer godsdienstpredikant te zijn’, verliet de kerk en werd propa-

gandist voor de sdap.

Van 1901 tot 1909 was hij gemeenteraadslid te Haarlem, en van

1901 tot aan zijn overlijden op 13 mei 1924 lid van de Tweede Kamer.

Tijdens de spoorwegstaking van januari 1903 was hij korte tijd sta-

tionschef te Haarlem; vanwege zijn aandeel in deze staking zat hij

een gevangenisstraf uit van een maand.

Kunst en Maatschappij verscheen in november 1903. Het is dus heel

goed mogelijk dat Magdalena Hugenholtz-Zeeven nog aan de ver-

taling van Morris’ lezingen werkte tijdens de spoorwegstaking, en

misschien zelfs tijdens de gevangenschap van haar echtgenoot. Hoe-

wel we via grote omwegen uit haar familiekring vernamen dat ze ze-

ker niet zijn politieke activisme deelde en de vertaalopdracht louter

om den brode aannam, lijken we het niet vergezochte vermoeden dat

ze geestverwante van hem was toch enigszins bevestigd te zien in de

opmerking van Dick Dooijes (1994, p.354): ‘Auteur, vertaler, inleider,

uitgever en verzorger waren allen van socialistische huize.’

4 de inhoud 

De lectures (lezingen, voordrachten, toespraken, dagvoorzitterschap)

van Morris vormen een van de mirakels in het leven van deze man.

Van december 1877 tot en met januari 1896, ofwel in zeventien jaar en

twee maanden, hield Morris circa 605 keer een lezing.4 Natuurlijk

waren dat geen 605 verschillende teksten. Van ruim honderd lezingen

is een tekst in een of meer versies bewaard gebleven, en waarschijn-

lijk nog eens honderd hebben wel bestaan maar gingen verloren; de

meeste lezingen werden maar één keer gehouden, een minderheid

werd verschillend malen, tot tien à twaalf maal toe, uitgesproken. De

spreiding over de periode 1877-’96 vertoont een duidelijk patroon: in

de jaren ’77-’83 en ’90-’96 ligt het gemiddelde rond tien lezingen per

jaar, terwijl dat in de topjaren ’84-’89 circa tachtig bedraagt, met in

1887 het onbegrijpelijke aantal van 105. Niet zelden trad Morris twee

of drie keer per dag op, of reisde dag na dag van stad tot stad. Zo was

hij op de 23ste april 1885 voorzitter van een anti-oorlogsdemonstra-

tie in Londen, las hij op de 24ste gedichten op een festival in Glasgow,

hield de 25ste in Edinburgh de lezing ‘Work, as It Is and as It Might

Be’, de 26ste, weer terug in Glasgow, de lezing ‘How We Live and How

We Might Live’, en de 27ste in Chesterfield dezelfde lezing als in

Edinburgh; zo hield hij zowel op 22 augustus als 3 oktober 1886 drie

verschillende lezingen op drie verschillende plaatsen in Londen.

boek van het jaar

4 Cijfers gebaseerd op Le-
Mire 1969; ook veel ande-
re gegevens in dit hoofd-
stukje zijn ge-baseerd op
LeMire en/of Salmon and
Baker 1996.
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nologisch is, in plaats van wat we nu aantreffen: 1884, 1882, 1883, 1884,

1886; de oorspronkelijke Engelse titels worden nergens genoemd.

Het ergst van al is, dat de informatie die we wèl krijgen – in een soort

ondertitel bij elke lezing – volkomen onbetrouwbaar blijkt: bij twee

van de vijf lezingen is het genoemde jaar van eerste voordracht niet

correct, en ook de enige verwijzing naar een publicatie is onjuist.

Genoemde feilen benoem ik nauwkeuriger in het onderstaande over-

zicht, waarin ik per lezing drie punten noteer: (a) letterlijke trans-

criptie van de titel (in klein kapitaal) en ondertitel, (b) informatie

over plaats en tijdstip van eerste voordracht, (c) publicatiegegevens.

1 a ‘bouwkunst / en / geschiedenis / Lezing gehouden voor de

ver- / eeniging tot bescherming van / oude gebouwen / 1 Juli 1884

door William Morris’, p.1-30.

b Deze lezing ‘Architecture and history’ vond plaats in de Society

of Arts, Adelphi Street, Londen. Genoemde ‘vereeniging’ is de

Society for the Protection of Ancient Buildings (spab), in 1877 op-

gericht door Morris zelf, die ook de eerste ‘honorary secretary’

werd.

c Onder de titel ‘Paper read by Mr. Morris’ voor het eerst gepubli-

ceerd in spab Report, 1884 (London, 1884), p.49-76. In The Collected

Works of William Morris, ed. May Morris (London, Longman, Green

& Co., 1910-15) (hierna: Collected Works), te vinden in Vol. xxii, p.

296-317. Een recente uitgave is: William Morris on Architecture, ed.

Chris Miele (Sheffield, Sheffield Academic Press, 1996), p.99-121.

2 a ‘de nijvere / kunsten / Lezing gehouden ten behoeve / van de

vereeniging voor de be- / scherming van oude gebouwen’, p.31- 76.

b Morris hield deze lezing op 21 (volgens Salmon and Baker; LeMire

geeft 23) januari 1882 in het ‘Birmingham and Midlands Institute’ te

Birmingham, onder de titel ‘Some of the Minor Arts of Life’.

c De tekst zou bekend worden en blijven als ‘The lesser Arts of Life’

(niet te verwarren met de eveneens bestaande lezing ‘The lesser

Arts’ uit 1877), onder welke titel hij ook voor het eerst werd gepu-

bliceerd in: Reginald Stuart Poole, W.B. Richmond, E.J. Poynter,

J.T. Micklethwaite, and William Morris, Lectures on Art, Delivered in

Support of the Society for the Protection of Ancient Buildings (London,

Macmillan & Co., 1882), p.174-232; deze bundel bevat nog een twee-

de lezing van Morris, namelijk ‘The history of pattern designing’.

Deze lezingen werden gehouden om geld bijeen te brengen voor

het werk van de spab, ‘in the struggle to preserve what yet remains

to us of our monuments of Art and History’.

boek van het jaar
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Het lijkt dan ook niet overdreven, wat zijn vriend George Bernard

Shaw ooit schreef: ‘how he found time to write so many [lectures],

even when he was reviving the lost art of fine printing in his spare

time, I cannot imagine’.5 Het is geestig geformuleerd, maar de eer-

lijkheid gebiedt te zeggen dat het adembenemende lezingencircus

en de Kelmscott Press juist niet of nauwelijks samenvielen: zoals we

al zagen nam met ingang van 1890, het oprichtingsjaar van de pers,

het aantal lezingen per jaar sterk af. Om nog eerlijker en preciezer te

zijn: rond 1890 raakte Morris gedesillusioneerd door het geringe ef-

fect van zijn krachtenslopende politieke activiteiten en begon hij 

in zijn hoofd langzaam ruimte te krijgen voor iets anders. Dat bij 

de stichting van de pers ook andere factoren een rol speelden – met

name Morris’ fascinatie voor de mogelijkheid zelf een letter te ont-

werpen – heb ik in twee eerdere bijdragen aan het Jaarboek uiteenge-

zet (Hubregtse 1997 en 2002). Vóór dat jaar 1890 had Morris zelf al

twee verzamelbundels met lezingen laten verschijnen: Hopes and fears

for art (Londen, 1882) en Signs of change: seven lectures delivered on various

occasions (Londen, 1888).

Kunst en Maatschappij was niet de eerste Nederlandse Morris-ver-

taling in boekvorm – die was in 1897 verschenen bij S.J. van Looy in

Amsterdam: Nieuws uit Nergensoord of Een tijd van rust, vertaling door

Frank van der Goes van News from Nowhere, de utopische roman uit

1890 en waarschijnlijk Morris’ bekendste en belangrijkste titel. Ook

nu nog zijn hiervan – in het Engels – verschillende actuele edities 

leverbaar: in de reeks Penguin Classics (1993) en bij de Cambridge

University Press (1995). En een eerdere bundeling van vertaalde tek-

sten was in 1898 verschenen bij Versluys in Amsterdam: John Ball en

andere vertalingen, met een Voorbericht van Henriëtte Roland Holst-

van der Schalk. Deze bundel bevat vijf teksten: vier lezingen en het

verhaal ‘A dream of John Ball’.

Ook Kunst en Maatschappij bevat vijf teksten: vijf lezingen. Inhou-

delijk gezien is een van de meest verbluffende eigenaardigheden van

dit boek dat het niet alleen, zoals we zagen, geen inleiding bevat,

maar dat elke redactionele verantwoording, in welke vorm dan ook,

ontbreekt. Er wordt niet gerefereerd aan de vijf jaar eerder versche-

nen Nederlandse (brieven)bundel John Ball; wie de keuze van de vijf

lezingen maakte wordt niet vermeld, de keuze zelf wordt niet ver-

antwoord – terwijl er toch ook honderd andere gekozen hadden kun-

nen worden; de volgorde van de vijf teksten wordt niet toegelicht –

zodat we blijven zitten met de vraag waarom die niet gewoon chro-

sjaak hubregtse
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In On art and socialism: p.96-114.

Italiaanse vertaling in: Architettura e socialismo (Bari, 1963), p.100-27.

Een recente (en goedkope) uitgave is: William Morris, Political Writ-

ings, edited and with an Introduction by A.L. Morton (London,

Lawrence and Wishart, 1979), p.109-33.

5 a ‘de doeleinden der kunst / Opstel uit het boek / “Hopes and

Fears for Art”’, p.137-159.

b Dit is een wel erg opzichtige (en onbegrijpelijke) fout: de bundel

Hopes and Fears for art: Five Lectures delivered in Birmingham, London and

Nottingham, 1878-1881 verscheen in 1882 bij Ellis & White te Londen,

terwijl Morris zijn lezing ‘The Aims of Art’ pas voor het eerst hield

op 14 maart 1886, voor de Hammersmith Branch van de Socialist

League, in het koetshuis van zijn woning aan de Upper Mall. Na

een tweede presentatie op 31 maart ’86 bracht hij hem voor de der-

de keer ten gehore op 9 april in Dublin. Tijdens de overtocht met

de nachtboot was het zulk ruw weer dat zijn bril afwoei. Hij hield

de lezing in de Molesworth Hall, voor de Dublin Branch van de

Socialist League. Een deel van de keurige dames en heren was ge-

shockeerd en vertrok voortijdig: ‘I fear that the “ladies and gentle-

men” were dissapointed with what I was forced to lay before them,

which, as a matter of course, included advocacy of Socialism as a

necessity for the new birth of art’, aldus Morris. Daarna nog op 16

mei en 2 juli ’86.

c De lezing verscheen voor het eerst in druk als pamflet, uitgege-

ven door de Office of ‘The Commonweal’, Londen, 1887 en werd een

jaar later opgenomen in de verzamelbundel Signs of Change: Seven

Lectures Delivered on Various Occasions (London, Reeves & Turner,

1888), p.117-40.

In Collected Works: Vol. xxiii, p.81-97.

In mijn besluit om hier geen samenvatting te geven van de inhoud

van de individuele lezingen voel ik me gesterkt door Morris zelf:

‘After all I have only one thing to say and have to find divers ways of

saying it’, aldus citeert MacCarthy hem (p.419). Om daar aan toe te

voegen dat de meeste van zijn lezingen dus herhalingsoefeningen

zijn en ook een tamelijk vaste structuur hebben: na een onschuldig

begin, een uiteenzetting bijvoorbeeld over het ontwerpen van florale

motieven voor wandtapijten en tegeltableaus, of kenmerken van de

gotische architectuur, ontbrandt er langzaam een oplaaiende boos-

heid waarin hij, na vileine verontschuldigingen in de trant van ‘ik ben
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‘The lesser Arts of Life’ werd ook opgenomen in: William Morris,

Architecture, Industry and Wealth: Collected Papers (London: Longmans,

1902), p.31-76, zijnde de ‘First collected edition printed in the

Golden type of the Kelmscott press’, een bundeling van lezingen

en artikelen die Morris produceerde van 1882 tot en met ’92.

In Collected Works: Vol. xxii, p.235-69.

3 a ‘kunst, / vermogen en / rijkdom / Lezing op een gecombi-

neerde / letterkundige vergadering / van Manchester vereenigin-

gen / gehouden in The Royal Institu- / tion, Manchester, 6 maart

1883’, p.77-103.

b Ondanks een aanval van jicht hield Morris zijn lezing ‘Art,

Wealth and Riches’ in de Royal Institution in Mosley Street; de bij-

eenkomst werd geleid door George Milner, voorzitter van de Man-

chester Literary Club. Bijna 120 jaar later, op zondag 10 november

2002, werd Morris’ tekst in de Manchester Art Gallery gebracht,

nu door de acteur Steve Whitehouse. De programma-aankondi-

ging benadrukte de blijvende actualiteit: ‘In this brilliant and pro-

vocative lecture, writer, craftsman and socialist William Morris

challenges the merchants and manufacturers of Manchester. With

uncanny prescience [buitengewoon vooruitziende blik], Morris

describes our current confusion; between art and fashion, art and

celebrity, and art and shopping.’

c Verscheen in april ’83 in druk in de Manchester Quarterly (p.153-75).

Ook opgenomen in Morris, Architecture, Industry and Wealth, p.80-104.

In Collected Works: Vol. xxiii, p.143-63.

Italiaanse vertaling in: Architettura e socialismo (Bari, 1963), p.43-66.

4 a ‘kunst en / socialisme / Het doel en streven der / hedendaag-

sche Engelsche / socialisten / Lezing gehouden voor het / anti-kle-

rikaal genootschap te / Leicester, 23 Januari 1883 [sic]’, p.105-135.

b Morris hield zijn lezing ‘Art and Socialism’ niet voor het eerst 

in 1883 maar in ’84, en met ‘het anti-klerikaal genootschap’ wordt 

bedoeld de ‘Leicester Secular Society’. De lezing vond plaats in de

Secular Hall, Humberstone Gate. Daarna nog gehouden op 3 fe-

bruari (althans aangekondigd) en 4 juni 1884.

c De tekst verscheen voor het eerst gedrukt in 1884, als pamflet uit-

gegeven door W. Reeves te Leek (Leek Bijou Reprints, nr.7).

In Architecture, Industry and Wealth: p.105-32.

In Collected Works: Vol. xxiii, p.192-214.

In Melvin M. Rader (ed.), A modern book of aesthetics (New York, 1935),

p.426-46 (zonder de drie laatste alinea’s).
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geheel hebben kunnen ontkomen, maar toch, waar wij weten dat ver-

betering nodig, en gelooven dat verbetering mogelijk is, leek het ons

nuttig althans de poging te doen. Waarschijnlijk is de invloed, uit-

gaande van dit Jaarboek, voorloopig gering, doch wij weten dat wij

met onze inzichten niet alleen staan en dat velen met ons verbetering

in den bestaanden toestand wenschen, en daarom hopen en verwach-

ten wij dat mettertijd meerdere stemmen voor deze zaak zullen op-

gaan die eene verandering ten goede zullen voorbereiden.’

Aldus luidt de laatste alinea van het Voorwoord in Het Drukkers

Jaarboek voor 1906, uitgegeven door Ipenbuur & Van Seldam. Ondanks

de bijzonder bescheiden formulering getuigt deze tekst toch van een

ambitie die duidelijk veel verder gaat dan alleen het uitvoeren van

drukopdrachten: men wil in theorie en praktijk bijdragen leveren

‘die tot een herleving der kunst van het boek- en ander drukwerk’

kunnen leiden. Het Voorwoord is ondertekend door ‘De uitgevers,

Ipenbuur & Van Seldam’, maar ongetwijfeld geschreven door Berend

Modderman, sinds 1895 de enthousiaste eigenaar-directeur van het

sinds 1806 bestaande bedrijf, die samen met zijn zwager J.W. Enschedé

– in 1901 getrouwd met Anna Modderman – inderdaad een grote bij-

drage heeft geleverd aan de herleving der boekdrukkunst in Neder-

land. Van blijvend belang zijn twee kleine reeksen publicaties, beide

vier titels tellend, die tussen 1902 en 1910 verschenen: de ‘Mededee-

lingen over boekkunst’ en de ‘Drukkersjaarboeken’. De ‘Mededee-

lingen’ zijn De boekletter in Nederland (1902), De Grassetletter (1904) en

Logica in boekdruk (1907), alle van de hand van Enschedé, en een her-

druk van Emmanuel de Boms William Morris en zijn invloed op het boek

(1910); van de Jaarboeken verschenen na de genoemde ‘1e Jaargang’ in

1906 nog de Jaarboeken 1907, 1908 en 1910. Ook in deze Jaarboeken is

J.W. Enschedé de belangrijkste auteur.

Het lijkt dan ook terecht wat Sjoerd de Roos schrijft, veel later, in

de feestbundel ter gelegenheid van Moddermans zeventigste ver-

jaardag: ‘Op enkele gunstige uitzonderingen na vertoont deze be-

gintijd vrees en onwil van de zijde der opdrachtgevers en uitvoerders

en onkunde bij de ontwerpers. Na deze weinig bemoedigende schets

van het eerste leven eener nieuwe boekkunst, is het verheugend enke-

le dezer gunstige uitzonderingen te kunnen noemen. Naast uitgevers

als Erven Bohn te Haarlem, S.L. van Looy, W. Versluys en Scheltema &

Holkema’s Boekhandel te Amsterdam, zijn het de drukkers M. Mou-

ton te ’s Gravenhage, G.P. Tierie te ’s Hertogenbosch en niet ’t minst

Ipenbuur & Van Seldam te Amsterdam, die tot het inzicht kwamen,
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onder vrienden, dus ik mag me wel wat onbesuisd uitlaten’, uitvaart

over het onterechte onderscheid tussen kunst en ambacht, vervuilde

rivieren, verminkte historische gebouwen, en tegen Britse fabrikan-

ten en handelslieden– die dikwijls, zoals ook in 3b en 5b hierboven

bleek, een flink deel van het publiek vormen – omdat ze inferieure

producten op de markt brengen waar bovendien niemand op zit te

wachten.

Wel is het zinnig om in het corpus lezingen van Morris een twee-

deling aan te brengen: vóór en nadat hij socialist werd. Volgens Mac-

Carthy is de lezing ‘Art, Wealth and Riches’ van maart 1883 (nr.3) de

eerste openlijk socialistische. Overigens heeft ook deze tweedeling

nauwelijks inhoudelijke consequenties, in die zin dat Morris voor en

na maart 1883 over dezelfde problemen sprak, maar er na ’83 een poli-

tieke oplossing voor meende te hebben gevonden.

Tot slot, om een en ander toch wat tastbaarder te maken, twee naar

mijn mening zeer karakteristieke citaten: eerst een in Morris’ eigen

woorden (MacCarthy, p.421): ‘I have never been in any rich men’s hou-

ses which would not have looked the better for having a bonfire made

outside of nine-tenth of all that it held.’ en vervolgens een vertaling

uit ‘De nijvere kunsten’ (1882) in Kunst en Maatschappij (p.33). Na kun-

stenaars en ambachtslieden globaal te hebben omschreven, zegt hij

over de laatsten: ‘De menschen, wier handen geoefend waren in het

maken van allerlei voorwerpen, konden niet nalaten daarbij hun ge-

dachten te laten gaan en ontdekten al spoedig, dat hun bekwame vin-

gers iets van die gedachten konden uitdrukken en dat dit nieuwe ge-

not hun niet hinderde in hun dagelijksch werk, want juist de arbeid,

die hun een bestaan verschafte, gaf hun ook het materiaal, waarin

hun gedachten verwezenlijkt konden worden; en zoodoende werk-

ten zij ook voor hun genoegen en zonder dwang en hadden den vloek

van de arbeid overwonnen en werden menschen in den waren zin des

woords.’

5 de drukker ‘ipenbuur & van seldam’,

en directeur berend modderman (1870-1940) 

‘Het is een zeer moeilijke en allicht ondankbare taak die wij ons ge-

steld hebben, met een kleine uitgave als deze, slechts eens per jaar

verschijnend, invloed te willen oefenen waar het kwaad zoovele jaren

ongestoord heeft kunnen voortkankeren. Ook ontbreekt ons zelve

veel, doordat ook wij aan de schadelijke invloeden natuurlijk niet 
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2 Portret van Eugène Grasset. Uit: J.W. Enschedé, De Grassetletter.

dat samenwerking met kunstenaars niet slechts de ontwikkeling van

het vak als uiting van kunstnijverheid in artistieken zin ten goede

zou komen, maar tevens daardoor het aanzien van het drukkersbe-

drijf in materieel opzicht zou bevorderen.’ (De Roos 1940, p.41).

Bij de uitgave van Kunst en Maatschappij door Soep zouden Mod-

derman en Enschedé grote invloed krijgen op de keuze van de te ge-

bruiken letter, van Grasset, en de boekverzorger, Sjoerd H. de Roos.

6 de letter van grasset (1841-1917)

Berend Modderman kocht, daartoe zonder twijfel krachtig geadvi-

seerd door zijn francofiele zwager Enschedé, de letter waaruit Kunst

en Maatschappij gezet zou worden van de firma Genzsch und Heyse te

Hamburg, die voor Nederland het recht van alleenverkoop had. De

letter was oorspronkelijk echter, naar ontwerp van Eugène Grasset,

gesneden en gegoten door Peignot & fils te Parijs. De lettergieterij

Peignot werd gesticht door Gustave (1839-99) en voortgezet door zijn

tweede zoon, Georges (1872-1914). Vooral door laatstgenoemde werd

Peignot een invloedrijke gieterij, die van 1900 tot 1914 het typografisch

materiaal volkomen vernieuwde en de boektypografie in Frankrijk

sterk beïnvloedde. In een letterproef, samengesteld voor de Parijse

wereldtentoonstelling van 1900, formuleert hij wat hem voor ogen

staat: ‘(...) nieuwe letters en typografische ornamenten maken, over-

eenkomstig de smaak van deze tijd (...). Deze smaak, dit algemeen

zoeken naar een nieuwe geijkte vorm, zet de industrie alom aan tot

min of meer gelukkige pogingen; en deze geestesgesteldheid wordt

op het ogenblik zozeer geaccentueerd, dat de industriëlen zelf het

meest volhardend zijn. Hoe zou dan een kunst, die zich de ‘peintre de

l’esprit’ noemt, alle wetenschappen bezielt, en die men al omschreef

als de ‘Kunst der kunsten’, niet in staat zijn deze evolutie te volgen?

Weliswaar is in onze tak van nijverheid het probleem misschien van

meer abstracte aard dan ergens anders; het is er echter niet minder

aantrekkelijk om, het is zelfs fascinerend, en wij zijn dan ook van me-

ning dat men in onze tijd niet langer gerechtigd is zich met de be-

staande lettersoorten tevreden te stellen.’ (geciteerd door Blanchard,

p.142) Georges Peignot kon de tijdgeest op de voet volgen doordat hij

veelvuldig in kunstenaarskringen verkeerde, wat onder andere leid-

de tot samenwerking met Georges Auriol en Eugène Grasset.

Eugène Grasset werd in 1841 (of ’45, dat is nooit met zekerheid

vastgesteld) geboren te Lausanne, Zwitserland. Hij studeerde zonder

succes architectuur te Zürich van 1861 tot 1863 en emigreerde in 1871
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naar Parijs. In Frankrijk ontpopte hij zich als pionier op het gebied

van Art Nouveau boek- en affiche-ontwerp – en werd zodoende bijna

even beroemd als die andere immigrant, de Tsjech Alphonse Mucha.

Beiden waren lid van het kunstenaarsgezelschap ‘Salon des Cent’,

waartoe onder anderen ook Bonnard, Mallarmé, Toulouse-Lautrec

en Verlaine behoorden. Kenmerkend voor zijn tekeningen zijn de

bijna monochrome kleurvlakken, van elkaar gescheiden door zwarte

contouren: een zeer sobere vorm van Art Nouveau, bijna wat nu in de

striptekenkunst ‘de klare lijn’ wordt genoemd. Deze stijl, zijn ver-

nieuwende ontwerpen en knappe combinatie van illustratie en kal-

ligrafie of typografie werden zijn handelsmerk. Veel van zijn affiches

zijn ook nu nog te koop (m.n. via internet). Ook als illustrator en ont-

werper van boek- en tijdschriftomslagen was Grasset zeer succesvol.

Zo ontwierp hij van 1889 tot 1892 posters en omslagen voor het Ame-

rikaanse tijdschrift Harper’s Bazaar: de omslagen werden gedrukt in

Parijs en vervolgens verscheept naar de binder in New York. Letter-

gieter Georges Peignot gaf Grasset en collegakunstenaar Georges

Auriol elk opdracht een letter te ontwerpen, wat resulteerde in de

Grassetletter (1899) en de Auriolletter (1902).

Een jaar na Kunst en Maatschappij drukte Ipenbuur & Van Seldam

de door J.W. Enschedé geschreven eigen uitgave, het al eerder genoem-

de De Grassetletter. (afb.3) In het voorwoord tot het boekje erkent de

drukker-uitgever ruiterlijk dat het in de eerste plaats een reclame-

functie heeft, maar dat het verschijnen ook te danken is ‘aan de door

ons levendig gevoelde noodzakelijkheid, dat eindelijk eens getracht

moet worden op het uiterlijk van het boek de aandacht te vestigen en

de letterkeuze als een belangrijker factor aan te wijzen dan tot nog

toe bijna algemeen geschiedt’.

Omdat deze opmerking naar mijn mening ook nu nog vaak hout

snijdt, citeer ik de erop volgende alinea hier in zijn geheel: ‘Sedert

lang toch is het ons voorgekomen, dat zoowel publiek als uitgevers

zich bitter weinig bekommeren over de keuze van de letters waaruit

toch dikwijls belangrijke werken zullen worden gezet, wier voorko-

men grootendeels juist van de letter afhankelijk is. Daar nu, in ’t alge-

meen gesproken, de gebruikelijke schriftsoorten niet fraai genoemd

kunnen worden, beschouwden wij de invoering van een ander, artis-

tieker opgevat lettertype als hoogst gewenscht, en zoo is het niet te

verwonderen, dat, toen de heer J.W. Enschedé (die, het zij terloops ge-

zegd, niets met de te Haarlem bestaande drukkersfirma van dien

naam te maken heeft), ons dergelijke gedachten openbaarde en onze
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aandacht vestigde op de zoo bij uitstek fraaie Grassetletter, wij daar-

over met hem in levendige besprekingen kwamen. Het resultaat van

dit alles was, dat wij besloten ons de gehele serie Grasset-romein aan

te schaffen en daarmede een boekje te drukken, waarin de heer

Enschedé zijne opmerkingen over deze ornementale leesletter zou

neerleggen. Zoo kwam dan dit werkje, een reclameschrift voor onze

drukkerij, een propagandaschrift voor de Grassetletter, doch tevens

eene belangrijke bijdrage tot de literatuur over “Het Boek”, in het

licht, naar wij hopen en vertrouwen, een succes naar alle richtingen.’

Veel van wat Enschedé opmerkt over letter en zetsel was en is zeer

behartigenswaardig, maar opmerkelijk is zijn mening over Duitse en

Franse letters. Letters die ‘te veel een duitsch karakter behouden’ zijn

‘ongeschikt voor onze nederlandsche behoeften’, en dus: ‘Geen duit-

sche letter, maar een decoratieve romein is het, die wij nodig hebben.

Aan de verbetering daarvan zal geen duitsch sierartist zich met goed

gevolg kunnen wagen, om zijn landaard. In de romaansche landen

moeten wij Nederlanders dus zoeken naar een moderne ornementale

boekletter (...)’ (p.8). Afgezien van terechte bezwaren tegen (her)-

invoering van de fraktuur – ‘een uitspruitsel van de middeleeuwse

gotische letter’ – lijkt hier toch vooral sprake te zijn van subjectieve

bezwaren en even subjectieve, francofiele, voorkeuren. Enschedé legt

uit dat de Grasset is gebaseerd op de karolingische minuskel: ‘de Gras-

set is modern, maar op oude leest geschoeid. Zij is een levende crea-

tie, voortgekomen uit de moderne fransche decoratieve begrippen’

(p.17) – waarmee hij, de term vermijdend, Art Nouveau bedoelt.

(afb.4)

Met deze letter moest De Roos in 1903 dus aan de slag. Vijf jaar 

later gaf hij er in zijn artikel ‘De tegenwoordige drukletter’, oor-

spronkelijk gepubliceerd in Onze kunst, commentaar op, waaruit ik

het volgende citeer: 

‘Schoon dus van het Karolingische minuskelschrift afgeleid, is

toch deze letter van een beslist modern Frans karakter, en dat van

de niet te vaak voorkomende goede soort Frans.

Zij maakte opgang ten tijde der Wereldtentoonstelling te Parijs in

1900, waar zij uitkwam, en ook later in Amerika, Engeland en

Duitsland. In Duitsland wordt zij met het recht op alleenverkoop

ook voor Nederland in de handel gebracht door Genzsch & Heyse.

Een pagina met de Grasset gezet, voldoet zeer zeker aan de meer-

genoemde eisen van vlakversiering, en het was mij daarom een

groot genoegen met de uitgave van Morris’ Kunst en Maatschappij
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p.378). Dat lijkt misschien een beetje snel, maar ‘de moderne fransche

decoratieve begrippen’ waren nu eenmaal zeer kort populair. Ro-

mein, in Op het breukvlak van twee eeuwen (p.730): ‘Men zou het einde

ervan voor Nederland kunnen dateren op 11 september 1898, de datum

van een Kroniek-artikel van Berlage, waarin hij een waarschuwing te-

gen de invloed van van de Velde laat horen en zichzelf resoluut van de

hele Art Nouveau afwendt. Wat de Nederlandse afdeling op de ten-

toonstelling te Turijn in 1902 te zien gaf, was al geen Art Nouveau

meer.’

Ontegenzeggelijk toont een compres gezette bladzijde Grasset

meer karakterovereenkomsten met bijvoorbeeld een bladzijde gezet

uit Morris’ Golden Type dan met een bladzijde extreem bleke negen-

tiende-eeuwse ‘didonen’ – maar zonder twijfel is dat minstens even-

zeer te danken aan De Roos’ typografische vormgeving als aan de

kwaliteiten van de Grasset. We kunnen hier alvast concluderen dat

Kunst en Maatschappij zeker niet op grond van de gebruikte letter be-

schouwd kan worden als ‘het eerste typografisch moderne boek in

Nederland’: die letter werd juist voornamelijk geassocieerd met een

periode die in 1903 al geschiedenis was.

7 de typografische verzorging 

door sjoerd h. de roos (1877-1962)

Sjoerd Hendrik de Roos is de zoon van Janna Wijma en Hendrik de

Roos en werd geboren in Drachten. Zijn vader verdiende zijn brood

als maatschoenmaker en was aanhanger van Ferdinand Domela Nieu-

wenhuis. Omstreeks 1890 verhuisde het gezin De Roos naar Amster-

dam, waarschijnlijk om daar een beter bestaan te vinden. Tot geluk

van de leergierige jonge De Roos wordt hij door zijn prestaties op de

lagere school opgemerkt door het ‘Zedelijk Lichaam “Charitas”’, dat

onder zijn patronaat de twaalfjarige jongen in staat stelt een driejari-

ge opleiding tot lithograaf te volgen bij steendrukkerij Van Leer. Ook

vindt hij gelegenheid om in de avonduren de Tekenschool voor

Kunstambachten van de Maatschappij voor Nijverheid te bezoeken.

Door bemiddeling en op kosten van de schilder E.S. Witkamp kan hij

in 1895 gaan studeren aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten

aan de Stadhouderskade. De Roos heeft ambities om de weg der vrije

kunsten in te slaan, en neemt als tekenaar deel aan groepstentoon-

stellingen.

Op 4 november 1897 wordt hij benaderd door Domela Nieuwen-

huis, in verband met tekenwerk voor Recht voor allen (Van Dijk, p.8).
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haar in Nederland te hebben helpen invoeren. Mogelijk doordat

mijn oordeel zich sindsdien door meerdere kennismaking met de

praktijk wijzigde, en wellicht ook door de in die tijd uitgekomen

soorten, zou dit nu niet meer zo onverdeeld gunstig zijn als enige

jaren terug. Zij doet mij nu niet meer rustig genoeg aan, en ook

constateerde ik bij anderen en bij mij zelf vermoeienis na het le-

zen van enkele pagina’s. De erbij behorende cursief doet rustiger

aan, door het iets meer gedrongene bij een overigens gelijke kleur,

waardoor het soms verwarrende wit in de letter minder is. Hoezeer

ook als karaktervolle schepping te beschouwen, blijkt dit schrift-

type om praktische redenen, alsook om haar duidelijk zichtbare

Franse afkomst, niet de voor ons begeerlijke boekletter te zijn.’

(De Roos 1989, p.89-90)

Arme De Roos. Hij wil zijn opdrachtgevers van slechts vijf jaar gele-

den niet voor het hoofd stoten en formuleert dus behoedzaam, maar

wat staat er! Er staat dat hij de Grasset nu niet meer zo positief zou

beoordelen, omdat hij intussen een beter onderbouwd en scherper

oordeel heeft; dat reeds het lezen van slechts enkele bladzijden ver-

moeienis veroorzaakt – wat een erbarmelijke tekstletter moet de

Grasset dan wel zijn!; en dat vanwege de eigenschap die Enschedé het

meest prees, haar duidelijk zichtbare Franse afkomst, dit nu juist

níet de gewenste boekletter is. Op dit punt krijgt De Roos bijval van

D.B. Updike, in zijn ook na tachtig jaar nog gezaghebbende Printing

Types: ‘Both of these (i.e. de Grasset- en Auriolletter) had considerable

vogue in France, but were too distinctly Gallic in flavour to commend

themselves to the public of other countries.’ (Vol.ii, p.223)

Regelmatig is gesuggereerd of zelfs beweerd dat De Roos als boek-

verzorger deze letter koos. Zo bijvoorbeeld Braches: ‘Vijf jaar later, in

1903, bracht De Roos met zijn keuze voor een vette gepenseelde Gras-

set-type in Kunst en Maatschappij het toen gerijpte inzicht tot uiting

dat de lettervorm en de rangschikking daarvan op het blad als vlakor-

nament moest worden beschouwd;’ (1993, p.338). Invloed van De

Roos in dezen lijkt mij echter ongeloofwaardig: hij stond als jonge

boekverzorger met blanco cv en lege handen tegenover de zeven jaar

oudere directeur Modderman, die in de Grasset had geïnvesteerd op

advies van zijn zwager, de twaalf jaar oudere, autoritaire en eigenwij-

ze Enschedé.

En dus moest die letter ook gebruikt worden – maar dat viel tegen:

‘De aanschaffing van de Grassetletter was een misrekening gebleken:

het publiek had juist zijn bekomst van Art Nouveau’ (Ovink 1965,
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Hoe Domela De Roos kende is niet duidelijk: mogelijk door zijn ex-

posities, misschien kenden ze elkaar uit socialistische kring.

De Roos komt in 1900 in dienst bij ’t Binnenhuis, een ‘inrichting

tot meubilering en versiering der woning’, waar hij werkzaam is als

assistent-tekenaar en -ontwerper. In dit milieu kwam hij in contact

met de uit de Art Nouveau geboren kunstnijverheidsbeweging, met

vertegenwoordigers als Berlage, Eisenloeffel en Penaat, die vanuit een

sociaal ideaal (massa)producten willen vervaardigen voor de volks-

klasse. Intussen maakt De Roos in 1901 zijn eerste ontwerp voor een

stempelband, namelijk voor Uit den dool van C.S. Adama van Schelte-

ma, welk boekje hij ook op de typografie naziet, en in 1902 ontwerpt

hij banden voor Het leven een zegen en De vrouwenkwestie, respectieve-

lijk uitgegeven door Dalmeijer en Soep.

In 1903 neemt hij noodgedwongen afscheid van de inspirerende

omgeving van ’t Binnenhuis, om met financieel betere vooruitzichten

(hij had trouwplannen) een betrekking te aanvaarden bij blikfabriek

C. Verwer te Krommenie, waar hij als ontwerper op de lithografie-af-

deling wordt belast met het decoreren van koekblikken et cetera. De

voorstellingen die De Roos ontwerpt, hebben een zoet-romantisch

karakter; op deze periode van ‘busjesmakerij’, die tot 1907 voorduurt,

heeft De Roos begrijpelijkerwijze nooit met trots kunnen terugzien.

Nu zijn ‘De Roos-blikjes’ schaars en in kleine kring zeer gezocht.

Maar ook in 1903 wordt hem dan plotseling de gehele vormgeving

van band en binnenwerk toevertrouwd van Kunst en Maatschappij. Dat

uitgever Soep hem hiervoor vroeg, was in belangrijke mate te danken

aan Richard Roland Holst, getuige een brief die hij op 4 oktober 1903

aan De Roos schreef: ‘De begeerte om het werk van Morris zoo goed

mogelijk uitgegeven te krijgen, maakte dat ik indertijd Soep heb

aangeraden naar u te gaan, (...)’ (Boterman, p.27). Dat Roland Holst

het werk van Morris waardig uitgegeven wenste te zien, is begrijpe-

lijk: hij had hem in 1893 in Engeland ontmoet en bewonderde hem

zeer, niet in de laatste plaats vanwege de boeken die van de Kelmscott

Press kwamen. In zijn aan Kunst en Maatschappij gewijde ‘Boekbespre-

king’ (die dat eigenlijk nauwelijks is) schrijft Roland Holst: ‘Maar ik

herinnerde mij toen hoe ik Morris ontmoet had nu juist tien jaar ge-

leden, 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 groote bewondering voor de eerste boeken die Morris

toen juist gedrukt had, ja, en ook nog eerde ik in Morris den vriend

boek van het jaar
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5 Zelfportret van S.H. de Roos als jongeman. Uit: Dooijes [1964].



een en ander volgt dat in de luxe editie de zetspiegel 44% beslaat van

de bladspiegel. Kenmerkend voor De Roos’ typografie is dat hij bij

een nieuwe alinea niet inspringt; gecombineerd met het compres

zetten van de tamelijk vette Grasset levert dat een zwart en strak

rechthoekig letterveld op. Dit effect wordt nog versterkt door de pa-

ginacijfers, die niet zijn gecentreerd maar recto en verso respectieve-

lijk rechts en links zijn uitgelijnd. Het accentueren van de zetspiegel

gaat zo ver, dat deze op lege of slechts gedeeltelijk bedrukte bladzijden

wordt aangegeven met behulp van kleine Maltezer kruisjes (afb.6).

We zouden dit als ‘versiering’ kunnen beschouwen, ware het niet dat

deze kunstgreep in de aan 1903 voorafgaande jaren nu juist als zeer

functioneel werd beschouwd. Braches: ‘Ook hier [i.e. het Cuypersnum-

mer Architectura uit 1897] is zorgvuldig een zetspiegel geïndiceerd en

een rechthoekige eenheid gesuggereerd. Die blokjes zijn van een ver-

regaande invloed op de verdere ontwikkeling van de typografie der

Nieuwe Kunst. Waar tot dusverre getracht is (...) door een belijning

vorm en eenheid van de zetspiegel aan te geven, daar biedt nu het sy-

steem van blokjes een subtiele variant waarmee lege ruimten zinvol

tot de rechthoek van een zetspiegel kunnen worden uitgevuld.’ (1973,

p.338). Versiering of gedateerde functionaliteit: in beide gevallen

vormen de kruisjes het zwakste punt van het hele ontwerp.

Het enige wat De Roos al eerder had gedaan was, zoals we zagen,

in 1901-02 bandontwerpen maken voor Uit den dool, Het leven een zegen

en De vrouwenkwestie (kleurafb.2). Blijkbaar was hij tevreden over het

resultaat, want de band van Kunst en Maatschappij vertoont dezelfde

stijlkenmerken: een combinatie van getekende belettering en meet-

kundige decoraties, in dit geval goudgestempelde hele en halve cir-

kels, zowel in getrokken als – het meest karakteristiek – gestippelde

lijn; het achterplat vertoont dezelfde decoratie als het voorplat, maar

dan als blindstempel. De luxe band is perkament; de gewone band is

blauw linnen (kleurafb.3).

In de luxe editie zijn titelpagina en frontispice geheel handgete-

kend en vormen samen een zeer harmonisch geheel (afb.7). Het por-

tret van Morris tekende De Roos naar een foto gemaakt door Emery

Walker.7 Ook voor de zes tekstdelen tekende hij de titels in Grasset-

letters van verschillende grootte, geplaatst binnen zes verschillende

sierkaders (afb.8), terwijl de ondertitels zijn gezet uit 12- of 13-punts

kapitalen en gedrukt in rood; dit levert zes fraaie openingsbladzij-

den op (kleurafb.6).

De gewone editie heeft hetzelfde frontispice, echter naast een on-
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7 Merk op dat De Roos
dus geen direct gebruik
maakt van Walkers foto,
maar er een getekende
versie van maakt. Dit is
conform de wet die die-
zelfde Walker stelt in zijn
bekende lezing van 15 no-
vember 1888, ‘Letterpress
printing and illustration’
(zie Hubregtse 2002, al-
daar p.132-38), een wet die
De Roos natuurlijk kent
en onderschrijft: ‘artistie-
ke harmonie is slechts
mogelijk op basis van
technische harmonie’. In
dit geval: een getekende
titelpagina en een fronti-
spice met fotoportet zou-
den géén harmonisch ge-
heel vormen.
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van den gestorven schilder en dichter Rossetti.’ Maar wat voor Roland

Holst nu precies de aanleiding was om De Roos aan te bevelen, is even

onzeker als bij het bovengenoemde optreden van Domela Nieuwen-

huis. De enige andere plek waar ik hun beider namen bij elkaar aan-

trof, is de ledenlijst 1919 van de dan opgerichte Bond van Revolutio-

nair-Socialistische Intellectueelen. Behalve De Roos en Roland Holst

zien we daar ondere andere de namen van H.P. Berlage, Frans Coenen,

M. de Klerk, Bart de Ligt, Nico van Suchtelen en H.W. Wijdeveld (Tib-

be 1994, p.180).

Het colofon van Kunst en Maatschappij luidt als volgt: Dit boek is

uitgekomen den 16den November 1903, bij / A.B. Soep, uitgever te

Amsterdam. Het is verzorgd / en versierd door S.H. de Roos; en ge-

drukt aan de / Drukkerij van Ipenbuur & Van Seldam te Amsterdam.

De luxe editie bevat bovendien de mededeling ‘Van dit boek wer-

den gedrukt twee honderd exemplaren. Dit is nr. ...’.

De dag van verschijnen zien we – na de vijftiende eeuw – slechts zel-

den in een colofon vermeld, maar nog merkwaardiger is de medede-

ling ‘verzorgd en versierd’. Wat heeft De Roos zoal gedaan? Hij heeft

de gewone en luxe editie volledig verzorgd: formaat, platte tekst,

bandontwerp, getekende titelpagina (alleen luxe), frontispice, gete-

kende titelvignetten voor de zes tekstdelen (alleen luxe) en, naar ik

aanneem, de keuze voor de vijf Kelmscott-illustraties (alleen luxe);

waar hierbij de grens ligt tussen verzorgen en versieren is niet zonder

meer duidelijk.

Beide edities hebben, afgezien van de zetspiegel, verschillende af-

metingen. De buitenmaten van de luxe editie zijn 16,5 · 23,0 · 3,5 cm,

de (onafgesneden) bladzijden meten circa 16,0 · 22,5 cm. De gewone

editie meet 15,6 · 21,2 · 1,5 cm. Een bladzijde uit de luxe editie ver-

toont, zoals het een fatsoenlijk boek betaamt, margeprogressie. Dat

wil zeggen dat de marges steeds breder worden in de volgorde rug-,

kop-, zij- en staartwit: in dit geval respectievelijk 1,6 - 2,0 - 4,5 - 5,0

cm. In de gewone editie is dit echter niet het geval; het staartwit is

zelfs smaller dan het zijwit, waardoor van de fraaie paginaproporties

niets overblijft. Het verschil in dikte wordt verklaard doordat de ge-

wone editie is gedrukt op dun machinaal papier, en de luxe op dik

handgeschept terwijl deze bovendien vijf illustratiekaterntjes bevat.

De platte tekst is compres gezet (d.w.z. zonder interlinie) uit de 12-

punts Grasset, zetbreedte 22 augustijn of cicero6, 34 regels per blad-

zijde. Uitgedrukt in cm is de zetspiegel 9,9 breed en 15,5 hoog. Uit
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6 Augustijn en cicero be-
tekenen allebei hetzelfde.
In dit verband is het de
maateeneid voor zetwerk,
gebruikt om de breedte
van een regel aan te dui-
den. Eén augustijn is cir-
ca 4,5 mm, dus deze regels
zijn metrisch 9,9 cm
breed. Daarnaast beteke-
nen beide woorden óók:
12-punts drukletter.
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versierde, uit de Grasset gezette titelpagina. Ook de zes tekstdeeltitels

moeten het doen zonder versiering en zijn gewoon gezet; dezelfde

ondertitels zijn hier gedrukt in zwart.

De aan de Kelmscott Press ontleende illustraties in de luxe uitga-

ve, gedrukt op ongepagineerde katerntjes, zijn de volgende. Tussen

p.viii en 1: titel en beginpagina uit A Dream of John Ball (1892); tussen

p.30 en 31: idem News from Nowhere (1892); tussen 76 en 77: bladzijde

uit Utopia van Thomas Morus (1893); tussen 104 en 105: beginpagina

uit Poems by the Way (1891); tussen 136 en 137: titelblad uit A Tale of Over

Sea (1894).

Tot zover de zakelijke gegevens. Het esthetische resultaat van dit al-

les is, dat Kunst en Maatschappij ‘het begin (werd) van een nieuwe fase

in de nederlandse boekkunst, want met één slag bewees De Roos dat

hij alles had wat nodig was om de door ieder gezochte eigentijdse na-

tionale stijl te ontwikkelen. (...) Geen opeenstapeling meer van com-

ponenten die afzonderlijk mooi zijn, maar samen geen eenheid vor-

men; geen dwingen van de tekst in strakke blokken (zoals Kalf nog

deed) of in decoratieve schema’s en sierkaders; in deze drukken ma-

nifesteert zich een rastypograaf met een vaste hand en grootse stijl.

(...) Het werd De Roos’ eerste en enige product in een Art Nouveau-

stijl, zij het simpel, open en stevig; het was een eenheid, en een voor

Nederland nieuwe, maar geen welke strookte met De Roos’ geest.

Wat hij zocht, vond hij bij de hier toen nog onbekende D.B. Updike

en Bruce Rogers, en dus later ook bij Carl Ernst Poeschel, die de beide

amerikaanse meester-drukkers eveneens bewonderde en eveneens

niet naar de letter, maar naar de strekking volgde.’ (Ovink 1965,

p.377-79)

Inderdaad: De Roos rastypograaf – want Ovink stond in zijn ge-

nuanceerd bewonderende mening natuurlijk niet alleen.

Radermacher Schorer (p.37): ‘Door deze uitgave kregen de ideeën

van Morris in grote kringen bekendheid, omdat zij nu in het Neder-

lands vertaald waren. Voor de verdere ontwikkeling van de verzorg-

de typografie in ons land was nog belangrijker, dat door deze uitgave

het contact tot stand kwam tussen een zeer belangstellend en kundig

drukker en S.H. de Roos. Door Modderman was de verzorging van

een boek nu eens niet opgedragen aan een versierder.’

Braches (1993, p.338): ‘Vijf jaar later, in 1903, bracht De Roos met

zijn keuze voor een vette gepenseelde Grassettype in Kunst en Maat-

schappij het toen gerijpte inzicht tot uiting dat de lettervorm en de
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6 Slot van de eerste lezing, ‘Bouwkunst en Geschiedenis’, en aankondiging van het eer-
ste illustratiekatern (luxe editie), met Maltezerkruisjes ter aanduiding van de zetspiegel.
7 Frontispice en titelpagina (luxe editie), getekend (ook de belettering) door S.H. de
Roos.
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8 S.H. de Roos, losse drukjes van de zes getekende titels in sierkader, zoals gebruikt voor
de ‘Levensschets’ en vijf hoofdstukken in de luxe editie. (Stadsbibliotheek Haarlem).



wondering ‘genuanceerd’: er viel ook nog wel wat af en bij te leren.

Welnu, De Roos deed niets liever! Zijn ‘blikjesjaren’ in Krommenie

gebruikte hij om zich grondig te verdiepen in typografische ontwik-

kelingen in binnen- en, vooral, buitenland. De opvattingen en pro-

ducten van de Engelsen William Morris en Emery Walker kende hij al

en zij hadden hem sterk beïnvloed. Nu maakte hij zich vertrouwd

met die van de kopstukken van ‘the Renaissance in American prin-

ting’ – B.G. Goodhue, ontwerper van het door hem zeer bewonderde

lettertype Cheltenham, D.B. Updike van The Merrymount Press, en

zijn tijdgenoot & geestverwant Bruce Rogers (1870-1957), met wie hij

ook correspondeerde – en met die van de Duitse vernieuwers Carl

Ernst Poeschel, die in 1905 de Insel-Verlag overnam en 1907 de Janus-

Presse stichtte, met Walter Tiemann.

In 1907 kwam De Roos in dienst bij de Lettergieterij ‘Amsterdam’,

voorheen Tetterode, waar hij een indrukwekkende carrière zou op-

bouwen als letterontwerper, typografisch vormgever, bibliothecaris

en auteur.

In zijn werkkamer in het gebouwencomplex aan de Amsterdamse

Bilderdijkstraat, waar als wandversiering onder andere Christoffel

Plantijns gedicht ‘Le bonheur de ce monde’ en de affiche ‘Jeanne

d’Arc’ van Eugène Grasset aan de muur hingen (Dooijes 1991, p.13-14),

tekende hij een groot aantal nieuwe lettertypen. De eerste en be-

roemdste is natuurlijk de Hollandse Mediaeval (1912), daarna onder

andere de Zilvertype (1915; zie Hubregtse 1994), Ella cursief (1916),

Erasmus Mediaeval (1923), Grotius (1925), Meidoorntype (1927), Eg-

mont (1933-’34), de unciaal Libra (1938), de ‘schreefloze unciaal’ Sim-

plex (1939) en De Roos (1947-’50).

De Roos’ belangrijkste opdrachtgever als typograaf werd uitge-

verij W.L. & J. Brusse. Van de twee broers bemoeide vooral Jo zich in-

tensief met het uiterlijk van het boek, wat blijkt uit zijn keuze voor

De Roos als vormgever, G.J. Thieme als drukker en J. Stokkink als

binder. Doordat De Roos tussen 1904 en ’37 circa zeventig titels ver-

zorgde, kon hij, vanwege al deze contacten, gedurende decennia het

gezicht van de hele bedrijfstak mede bepalen.

Samen met de bankier P. May en de antiquaar Menno Hertzberger

stichtte hij in 1927 zijn private press De Heuvelpers, gevestigd in zijn

woonhuis te Hilversum.

Onvermoeibaar bleef De Roos intussen zijn ideeën uitdragen. Zo

was hij onder meer een der oprichters van de Vereeniging tot Be-
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rangschikking daarvan op het blad als vlakornament moesten wor-

den beschouwd; hij besefte op dat moment overigens ook het belang

van de logica die in boekdruk vereist is om een goed gebruiksvoor-

werp te produceren – maar ornament bleef nodig om het aspect van

het vlakornament te verduidelijken.’ Nogmaals Braches (1973, 13-14):

‘De datum waarop het werk van de boekvercierders als beëindigd be-

schouwd kan worden, is niet zo scherp gemarkeerd. 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 uit-

gangspunt moet vormen.’

Purvis (p.100): ‘Legibility was a top priority, and in spite of many

anachronistic leftovers from the previous century, this is considered

by many to be one of the first ‘well-designed and “modern” twentieth

century-books’ in The Netherlands. It was, at least, a beginning of a

new approach.’

De Roos rastypograaf. Dat betekent dat hij ‘van nature’ typograaf

was. Maar zoals we zagen had hij vóór 1903 al aardig wat grafisch on-

derwijs genoten, en hierboven noemde ik niet voor niets Ovinks be-
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9 S.H. de Roos, potloodschets voor sierkapitalen. (Stadsbibliotheek Haarlem).



vordering der Grafische Kunst en voorzitter van het Nederlandsche

Verbond van Boekenvrienden. In verschillende tijdschriften versche-

nen zijn wetenschappelijke artikelen over boekverzorging en haar

geschiedenis. Aan het maandblad van de Lettergieterij ‘Amsterdam’,

Typografische Mededeelingen, leverde hij uit hoofde van zijn functie een

groot aantal praktische en instructieve bijdragen, bestemd voor druk-

kers en hun personeel (voor bibliografie, zie De Roos 1989). Tot de

educatieve activiteiten van De Roos behoorde verder de door hem op-

gezette Typografische Bibliotheek, waarvan hij sinds 1914 bibliothe-

caris was: een bijzonder belangrijke boekerij, die in 1971 en bloc werd

verkocht aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, daar tijdelijk

de naam ‘Tetterode Collectie’ kreeg en nu, geïntegreerd met de Bi-

bliotheek van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak de kern

vormt van wat weer Typografische Bibliotheek heet, en met ruim

70.000 boeken en veel ander materiaal een van de grootste typogra-

fische verzamelingen van Europa is.

8 de uitgever a.b. soep (1874-1958) en zijn fonds

Dit Boek van het Jaar is ook in die zin bijzonder, dat het verscheen in

twee edities, en achtereenvolgens door twee uitgevers op de markt

werd gebracht. De eerste van hen was A.B. (Abraham) Soep, die op 27

juli 1874 in Amsterdam werd geboren en overleed te Bussum op 25

augustus 1958. In zijn beknopte biografie schetst Bloemgarten (2002)

een figuur die weggelopen zou kunnen zijn uit de sociaal-realisti-

sche literatuur die rond 1900 in Nederland geschreven werd, zoals

het werk van Israël Querido en Herman Heyermans (o.a. Diamantstad,

1904): ‘Hij was de zoon van Barend Soep, veedrijver, en Heintje Wijn-

schenk, koopvrouw. Op 14 oktober 1900 trad hij in het huwelijk met

Sophia Lazarus, roosjessnijdster, met wie hij drie zoons kreeg. (...

Hij) was afkomstig uit de in sociaal opzicht onderste laag van het

straatarme Amsterdams-joodse proletariaat. Zijn ziekelijke vader

was officieel van beroep veedrijver, iemand die tot taak had runderen

naar het joodse abattoir te voeren. In werkelijkheid was hij vrijwel

constant werkloos en moest zijn vrouw, die lezen noch schrijven kon,

met de weinig lucratieve straathandel de kost verdienen voor het ge-

zin. Tien en een half jaar oud werd Soep van school gehaald om bij

zijn oom, de in zijn tijd bekende juwelier B.A. Soep, het diamantslij-

pen te leren.’

Maar tot de categorie Bleeke levens (Frans Coenen, 1899) behoorde

hij zeker niet: Bram Soep was fel en tegendraads, leergierig en cre-
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10 S.H. de Roos, ongedateerde potloodschetsjes voor ornamenten, in reclame-agenda
van de Union Assurance Society voor het jaar 1897; ware grootte 7,6 · 9,8 cm.
(Stadsbibliotheek Haarlem).
De manier waarop De Roos (met vaste hand!) zeer kleine ruimten vult, doet denken aan
de Architectura-initialen die Berlage in 1895 tekende. De schetsjes zouden dus inder-
daad in het agendajaar 1897 gemaakt kunnen zijn. Maar ze vertonen nog duidelijker
stijlovereenkomsten met de Bilderdijk-initialen die De Roos zelf in 1907-09 voor
Lettergieterij Amsterdam tekende, en dat doet een aanmerkelijk latere datum vermoe-
den.



maken voor De vrouwenkwestie van Lily Braun). De luxe editie is met

zijn prijs van ƒ 12,50 met grote voorsprong de duurste publicatie in

zijn fonds; op de tweede plaats staat de luxe editie van Albert Hahns

portefeuille met twaalf litho’s, voor ƒ 5,50. Om een indruk te geven

van de relatieve hoogte van de prijs vermeld ik hier het loon dat in

1903 werd verdiend in de zetterij. Bij de firma De Waard in Haarlem

verdiende een meesterknecht-zetter 20 cent per uur; dit uurloon liep

af tot 3 cent voor een veertienjarige leerjongen. Uitgaande van een

gemiddeld loon van 13 cent per uur en een 57-urige werkweek levert

dat een weekloon op van ƒ 7,41. Nu waren de lonen bij De Waard ech-

ter ‘allerellendigst’. In Deventer bijvoorbeeld wilden de patroons na

een loonactie aan de helft van het personeel een weekloon van ƒ 9,–

garanderen (Van der Wal, p.131,134). De gemiddelde werkman – Soeps

doelgroep – moest voor Kunst en Maatschappij dus ruim anderhalf

weekloon neertellen. Dat de gemiddelde prijs per titel uit het fonds

zeer veel lager lag, blijkt uit onderstaand overzicht.

1900  

• C.S. Adama van Scheltema, Een weg van verzen. Debuut.

• August Bebel, Karl Kautsky, Von Ströbel, A. von Elm en Eduard

Bernstein, Vakbeweging en politieke partijen: een verzameling van vertaal-

de opstellen. 115 blz., gebrocheerd, ƒ 0,35 

• J.W. Gerhard, Vóór neutrale vakvereenigingen. Brochure, ƒ 0,10 cent.

Het adres hierin luidt: Kerkstraat 373.

• Theorie en Praktijk der Vakvereeniging. Bewerking door Henri Polak

van Industrial Democracy van Sidney en Beatrice Webb.

1901

• Henri Polak, De tuchthuiswet: een proeve van sociale rechtvaardigheid:

voor de arbeiders van Nederland verklaard en toegelicht. Brochure, 18. blz.,

geniet, Het adres hierin luidt: 1e Oosterparkstraat 160. (afb.11)

• Dirk Troelstra, Het schootsvel: dramatische episode uit den klassenstrijd in

3 bedrijven (5 tafreelen).

1901-1902

• Sidney en Beatrice Webb [voluit: Sidney James Webb en Martha

Beatrice Potter Webb baroness Passfield], Theorie en practijk van het

Britsche vakvereenigingswezen. Vertaald uit het Engels door Henri Po-

lak. 2 dl., 846 p.Ingenaaid ƒ 4,50, gebonden ƒ 5,25. ‘Voor Arbeiders

en Arbeidersbibliotheken’ respectievelijk ƒ 2,75 en ƒ 3,50.
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atief. Dat hij als ‘halve analfabeet’, zoals hij het zelf uitdrukte, de

school had moeten verlaten, compenseerde hij door dag en nacht te

lezen. Het gebrek aan academische vorming bleef hem niettemin al-

tijd dwarszitten – ‘misschien ligt hier een verklaring voor het merk-

waardige mengsel van minderwaardigheidsgevoel en zelfoverschat-

ting dat bij hem zo nu en dan naar voren trad’. (Stutje, p.3) 

Bij de algemene diamantbewerkersstaking van november 1894

sneed hij op de fabriek van zijn oom de riemen door. Een maand later,

tijdens een politieke actie in Harlingen, sprak hij het volk toe vanuit

de dakgoot van het Volksgebouw, waarbij hij het waagde om vanuit

de hoogte een gezette veldwachter belachelijk te maken. Dit lijkt

misschien nog Dik Trom-niveau, maar bij hetzelfde incident bedreig-

de de heethoofdige Soep de burgemeester met een van vijf scherpe

patronen voorziene revolver, wat hem kwam te staan op 50 gulden

boete of veertien dagen hechtenis in Leeuwarden (Bos, p.380). In sep-

tember 1895 schreef hij in Anarchist ‘De staat moet vallen!’(p.2-3). En

op de Socialistische Internationale van juni 1896 in Londen zou hij

samen met de anarchist Alexander Cohen de sociaal-democraat Henri

Polak van het spreekgestoelte gesleurd hebben als dat niet door een

plotseling losbarstende wolkbreuk was voorkomen (Bloemgarten

1996, p.189).

Rancuneus of anderszins kinderachtig was men in die tijd blijk-

baar niet: in 1899 stapte Soep over van de Socialistenbond naar de

sdap, en zomer 1900 opende hij in de Eerste Oosterparkstraat te

Amsterdam een boekhandel – gefinancierd door F.M. Wibaut. Een

jaar later breidde hij zijn activiteiten uit tot een uitgeverij, en diezelf-

de Henri Polak werd daarin als auteur, bezorger en vertaler een van

zijn grootste opdrachtgevers.

Soep gaf onder andere C.S. Adama van Scheltema’s eerste dicht-

bundel Een weg van verzen uit, bezorgde het sdap-gedenkboek Na tien

jaar, verzorgde de uitgave van vijf deeltjes in de door Polak en Troel-

stra geredigeerde ‘Sociale Bibliotheek’, waaronder Henriëtte Roland

Holsts Kapitaal en arbeid in Nederland, en bracht H.P. Berlages debuut

Over stijl in bouw- en meubelkunst op de markt.

De bekendste titel in Soeps kleine fonds werd zonder twijfel

Morris’ Kunst en Maatschappij. Ondernemend en creatief als hij was,

kwam hij op het weinig voor de hand liggende idee om dit boek in

twee edities op de markt te brengen, een gewone en een luxe, en bei-

de typografisch te laten verzorgen door de nog jonge en onbekende

S.H. de Roos (die hij overigens al in 1902 het bandontwerp had laten

sjaak hubregtse

60



1902

• Robert Blatchford, Droevig Engeland. Vertaald uit het Engels door

Henri Polak. Sociale Bibliotheek Nr.1. De deeltjes in de Sociale

Bibliotheek meten alle 19,0 · 13,0 cm., hebben uniforme omslagen

en zijn leverbaar ingenaaid en gebonden. Soep over zijn reeks: ‘Om

de 21/2 maand, uiterst 3 maanden verschijnen de boekjes.Het is dus

een zeer gemakkelijke conditie voor ieder om in te teekenen. De

boekjes verschijnen in het formaat van 8 à 12 vel druks, of 128 tot 192

pagina’s. Bij abonnement kosten ze ƒ 7,– per tien boekjes (ing.) of

ƒ 11,– (geb.). Boekjes van méér dan 12 vel (192 blz.) zal aan inteekena-

ren 5 ct. voor elken 16 bladzijden hooger worden berekend; het zal

echter hoogst zelden voorkomen!’

• Lily Braun, De vrouwenkwestie: haar historische ontwikkeling en haar eco-

nomische kant. Uit het Duits vertaald door J.F. Ankersmit; met voor-

rede van F. van der Goes. 512 blz. Ingenaaid ƒ 3,60, gebonden ƒ 4,25.

Bandontwerp van S.H. de Roos (kleurafb.2)

• Jozeph Dietzgen, Het evangelie der sociaal-democratie: zes toespraken voor

arbeiders. Vertaald en bewerkt door Jos. Loopuit. ƒ 0,071/2.

• Karl Kautsky, Parlementarisme, Volkswetgeving en Sociaal-Democratie.

Vertaald en bewerkt door K.C. Brock. 128 blz. Ingenaaid ƒ 0,50, ge-

bonden ƒ 0,75.

• H. Roland Holst-van der Schalk, Kapitaal en arbeid in Nederland:

bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw, Sociale Bibliotheek

nr.2. Titelpagina gezet uit de Grasset.

1903

• Friedrich Engels, De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot we-

tenschap.

• Laurence Gronlund, De Socialistische Maatschappij: een uiteenzetting van

het hedendaagsche socialisme. Vertaald door F.W.N. Hugenholtz. ‘176

blz. compres gedrukt’, ingenaaid ƒ 0,50, gebonden ƒ 0,75.

• Jos. Loopuit, Christelijke vakaktie in theorie en praktijk.

• Thomas More, Thomas More en zijne utopie, Vertaald door J.F. Anker-

smit, met een geschiedkundige inleiding door Karl Kautsky. Sociale

Bibliotheek nr.4. Verschijnt tegelijkertijd ook bij H.A. Wakker & Co.

• William Morris, Kunst en Maatschappij: lezingen van W. Morris: Vertaald

door M. Hugenholtz – Zeeven en van een levenschets voorzien door Henri Polak.

Twee uitgaven: luxe (‘Deze uitgave is alleen verkrijgbaar in perka-

menten gebonden band.’) ƒ 12,50, en gewoon: ingenaaid ƒ 2,90, ge-

bonden ƒ 3,40.
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11 Advertentie van A.B. Soep op de binnenzijde omslag van zijn uitgave De tuchthuiswet
van Henri Polak (1901).



van blijvende geschiedkundige waarde’, aldus Soep. Bevat vele ad-

vertenties, o.a. van Soep zelf en collega-uitgevers E.J. Brill, S.L. van

Looy en W. Versluys, Boekbinder Elias van Bommel, Dirk Schnabel

Boekdruk clichés en de ‘Drukkerij van den andb’ (...) ‘de eenige in-

richting in Nederland waar bij een acht-urige arbeidsdag de hoog-

ste loonen worden betaald.’

1905

• Gajus [= pseudoniem A.B. Soep], De revolutie in Rusland. Brochure, 52

blz.

• Albert Hahn, Onder zwart bewind: 12 karikatuurteekeningen. Er zijn

twee uitgaven: ‘Uitgave a: 12 platen op karton gedrukt in twee kleu-

ren met tekst gedrukt op vloeipapier en in portefeuille ƒ 5,50. Uit-

gave b: 12 platen op gewoon papier met tekst eronder gedrukt en in

cartonnen portefeuille ƒ 1,40. De tekeningen waren gericht tegen de

regering van Dr. Kuyper. Deze publicatie wordt ook vermeld onder

de titel Onder zwart régime.

• Jos. Loopuit, Het anarchisme in de arbeidersbeweging, Sociale Bibliotheek

Nr.6.

• Henriette van Noorden, Weet je nog wel van toen? ‘Met gekleurde ini-

tialen en 5 plaatjes in vierkleurendruk door Albert Hahn.’ Alleen

gebonden, ƒ 1,50.

Het fonds dat Soep in vijf jaar tijd had opgebouwd, was dus zeker

niet onbetekenend, naar inhoud noch vorm, maar het was erg klein

en daardoor waren ook de inkomsten te gering voor hem en zijn ge-

zin om van te leven. In 1905 sloot hij daarom zijn boekhandel/uitge-

verij en ging weer diamanten slijpen. Na arbeidsconflicten en schei-

ding van zijn vrouw vertrok hij in 1907 naar Antwerpen, waar hij al

eerder was geweest, zoals onder andere blijkt uit een in 1906 aan De

Roos gestuurde briefkaart, die ondanks de summiere adressering –

‘Krommenie, Holland’ – te bestemder plaatse aankwam (afb.12). Zijn

gehele fonds ging over naar Wakker & Co te Rotterdam, op twee titels

na, waaronder Kunst en Maatschappij: ‘De uitgave van dit boek is op

den 30sten maart 1905 overgegaan aan W.L. & J. Brusse te Rotterdam’.

9 de tweede uitgever: w.l. & j. brusse

De geschiedenis van uitgeverij Brusse9 begint in hetzelfde jaar waar-

in Kunst en Maatschappij verscheen: in het Nieuwsblad voor den Boekhan-

del van 27 januari 1903 stond een kleine annonce, waarvan de tekst

boek van het jaar
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sief fondslijst) over uitge-
verij W.L. & J. Brusse is:
Van Faassen e.a. (red.),
1993.
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• Stella Polak en Henri Polak (bezorgers), Het socialistisch liederenboekje.

‘Bevattende 22 bekende en eenige nog onbekende liederen, met

muziek in cijferschrift.’ ƒ 0,25.

• Henriëtte Roland Holst-van der Schalk, De vrouw, de arbeidswetgeving

en de sociaaldemokratie: (een antwoord aan Mevrouw Rutgers-Hoitsema).

Colportageprijs ƒ 0,15, boekhandelprijs ƒ 0,35.

• Johannes Visscher, De ondergang van een wereld: Historisch-oeconomische

Studie over de Oorzaken van den Anglo-Boer oorlog (1899-1902): Met een Na-

schrift over de Waarschijnlijke Toekomst van Zuid-Afrika. Sociale Biblio-

theek Nr.3.

• F.M. Wibaut, Trusts en kartellen [op voorplat Trusts en kartels], Sociale

Bibliotheek nr.5.

Het Voorwoord is ondertekend ‘Middelburg, Sept. 1903’.

• August de Winne, Door arm Vlaanderen. Vertaald uit het Frans. Ver-

schijnt ook bij H.A. Wakker & Co.

1904

• Alfred Russel Wallace, De wondereeuw: het tijdperk van nieuwe denkbeel-

den op het gebied der wetenschap en der uitvindingen. Vertaling door S.J.

Barentz. Circa 450 blz., 85 illustraties. Ingenaaid ƒ 3,25, gebonden

ƒ 3,75.

• H.P. Berlage, Over stijl in bouw- en meubelkunst. ‘Met 43 illustraties.

Allen getekend door den schrijver. 2,60 en geb. in mooien band 3,25.’

‘Dit boekje is niet geschreven voor vakgenoten, maar voor hen, die

bij de stijgende belangstelling in bouw- en meubelkunst een aan-

wijzing tot de kennis van stijl en zijn ontwikkeling wenschelijk

achten.’ Dit is het debuut van Berlage als auteur.

• L.G. Deutsch, Zestien jaren in Siberië: herinneringen van een Russisch revo-

lutionair. Vertaling uit het Duits door J.F. Ankersmit; met een voor-

woord van A.B. Soep. 411 blz., ingenaaid ƒ 2,–, gebonden ƒ 2,50. ‘Dit

aangenaam lezende, maar treurig stemmende boek, besprekende

het schandelijk stelsel van vervolgen in Rusland, is een eerlijk werk,

dat u den heldenmoed laat zien van duizenden aan duizenden, in

de persoon van den schrijver. (...) Het is een begrijpelijk en onder-

houdend boek, dat ieder lezen kan, die slechts lezen heeft geleerd.’

• Na tien jaar: gedenkschrift bij het tienjarig bestaan der Sociaal-Democrati-

sche Arbeiderspartij. 26,5 · 19,5 cm. ‘150 blz. dubbel klein mediaan8,

met 30 plaatjes’. Gecartoneerd ƒ 0,95, gebonden in heel linnen ƒ 1,50.

‘Dit geschrift is geen verzameling van onsamenhangende persoons-

verafgoding, maar zijn alle doortrokken van beginselgedachten en

sjaak hubregtse

8 Soep gebruikte in zijn
aankondigingsteksten
soms vaktermen waarvan
nu bijna niemand meer
de betekenis kent. Dat
honderd jaar geleden de
gemiddelde lezer woor-
den als compres en royaal
octavo wèl kende, lijkt me
overigens onwaarschijn-
lijk. Dubbel klein mediaan
is het traditionele Neder-
landse papierformaat 55
· 80 cm. Een van zo’n blad
gevouwen katern van 16
bladzijden meet dus on-
afgesneden 27,5 · 20 cm
en afgesneden iets min-
der: 26,5 · 19,5 cm.

64



william morris’ kunst

en maatschappij

67

niettemin uit twee delen bestaat. De bovenste helft luidt: ‘geves-

tigd w.l. brusse – uitgever. Rotterdam, Diergaardesingel 76. Het

Bestelhuis is met de correspondentie belast.’ en de onderste: ‘De on-

dergeteekende beveelt den boekhandel den heer w.l. brusse, bij zijn

vestiging als Uitgever, gaarne aan. Door diens medewerking gedu-

rende eenigen tijd in zijn zaken vermeent hij zulks te mogen doen.

s.l. van looy. Amsterdam, Jan. 1903.’

W.L. (Willy) Brusse werd geboren op 22 mei 1879. Twintig jaar later

was hij bestuurslid van de Rotterdamse afdeling van de sdap, expe-

diteur van het partijblad De Sociaaldemokraat en beheerder van de in

1898 opgerichte ‘Brochurenhandel der sdap’ – die, weten we nu, in

december 1915 was uitgegroeid tot de N.V. Boekhandel en Uitgevers

Maatschappij ‘Ontwikkeling’, sinds mei 1929 voortgezet als N.V.

Drukkerij en Uitgeversmaatschappij ‘De Arbeiderspers’ (zie Hubregt-

se 1986). Hoe belangrijk de verspreiding van brochures toen was,

blijkt bijvoorbeeld uit een uitspraak van Frank van der Goes, door

Willy Brusse graag geciteerd: ‘Iedere afdeeling kent een grooter of

kleiner getal vrijwillige kolporteurs, die niet alleen de verspreiding

onder de leden bezorgen, maar elke openbare vergadering gebruiken

om de geschriften van de Partij in ruimeren kring bekend te maken.

Zij behooren, deze kolporteurs, tot de werkers voor de groote zaak,

wier arbeid wel niet gezegd kan worden in stilte te geschieden, maar

toch zonder openbare toejuiching of hulde, en die niettemin met het

werkzaamste middel van propaganda zijn belast’ (cursivering sh). Van-

wege een conflict met het partijbestuur (waar ik hier niet verder op

inga; zie Hubregtse 1993) verlaat Brusse de Brochurenhandel. Na dit

kortstondige Rotterdamse avontuur, dat hem niettemin zijn eerste

ervaringen in het boekenbedrijf opleverde, vertrekt Willy naar Am-

sterdam, waar hij in dienst treedt bij de gerenommeerde uitgever

S.L. van Looy (die o.a. van 1887 tot 1892 hoofdredacteur was van het

Nieuwsblad voor den Boekhandel).

Een lange leerschool heeft de jonge Brusse evenwel niet nodig,

want zoals we zagen vestigt hij zich al in 1903, aanbevolen door zijn

leermeester, als zelfstandig uitgever in Rotterdam. In zijn eerste uit-

geversjaar verschijnen niet minder dan vijftien titels. Zakelijk gezien

de belangrijkste is zonder twijfel Boefje van broer M.J. Brusse, dat nog

datzelfde jaar vier maal wordt herdrukt (en tot 1960 ruim twintig

keer), maar in de context van ons Boek van het jaar is het zinnig er op

te wijzen dat meteen al in 1903 De wilde olijvenkrans verscheen, ‘van

den beroemden Engelschen wijsgeer en aestheticus’ John Ruskin –
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12 Briefkaart van Soep aan De Roos, gedateerd ‘Bruxelles, 26 februari 1906’. Ware
grootte 9 · 14 cm. (Stadsbibliotheek Haarlem).
De tekst luidt: ‘Waarde vriend, Je briefkaart ontvangen. Zal ze waarschijnlijk het laatst
van de week verzenden. Alleen de Soc. Bibl. Ik krijg ze toch wel spoedig terug? Hoe gaat
’t met je en je vrouw? Mijn adres is Montenstraat 69, Borgerhout, Antwerpen.’
Het portret is van ‘Le citoyen Jean Volders’, en Soeps keuze voor deze kaart zal dus niet
willekeurig geweest zijn: Volders was vooraanstaand lid van de in 1885 te Brussel opge-
richte Belgische Werklieden Partij; in Brussel is zelfs een straat/avenue naar hem ver-
noemd. Curieus is dat thans op nummer 34 aldaar is gevestigd de marxistische boek-
handel/antiquariaat ‘Aurora’, alsook het ‘Marxistisch-leninistisch blok’.



die wij natuurlijk ook kennen als grootste voorbeeld en leermeester

van William Morris. Na een jaar krijgt Willy zijn elf jaar oudere broer

Jo als compagnon. Per 1 januari 1905 formaliseren ze hun samenwer-

king: ze verschijnen voor de notaris, en ‘gaan een vennootschap van

koophandel tot uitoefening van het vak van uitgever aan’. Van begin

af aan besteden de Brusses meer dan normale aandacht aan typogra-

fie en overige aspecten van boekverzorging, waarbij opvalt dat ze op-

drachten verstrekken aan een breed spectrum van typografen, sier-

kunstenaars, architecten en reclametekenaars, als H.P. Berlage, Jan

van Krimpen, J.B. Heukelom, Piet Zwart, J.L.M. Lauweriks en Sjoerd

H. de Roos – aldus de moed tonend om naast het gevestigde traditio-

nele ook het omstreden allermodernste een plaats te geven. Ken-

merkend is, dat zij in 1912 de eersten zijn die een boek publiceren dat

is gezet uit de in dat jaar door Sjoerd de Roos voltooide tekstletter

Hollandsche Mediaeval: Berlages Een drietal lezingen in Amerika ge-

houden. Al in 1905 luidde de aanbeveling ‘Goed verzorgde uitgaven

van W.L. & J. Brusse’, en in 1922 blijkt een nagenoeg bibliofiel streven

uit het verschijnen van de geheel aan ‘bijzonder verzorgde uitgaven’

gewijde prospectus ‘Boekkunst bij W.L. & J. Brusse’.

Maar de ambitieuze broers streven niet alleen naar een mooi,

maar ook naar een groter fonds. Ze realiseren beide onder andere

door selectieve overname van titels uit fondsen van collega-uitgevers.

Zodoende verwerven ze in 1905 Kunst en Maatschappij van A. Soep: 327

gewone exemplaren (ingenaaid ƒ 2,60, gebonden ƒ 3,25) en 94 exem-

plaren van de ‘Weelde-uitgave in perkament’ (ƒ 12,50). (afb.13)

Tenslotte kom ik nog even terug op Brusses annonce van vesti-

ging in het Nieuwsblad, vanwege de summiere mededeling ‘dat het

Bestelhuis met de correspondentie is belast’. Die wordt namelijk

even saillant als ironisch, doordat op de voorpagina van hetzelfde

nummer het volgende bericht te lezen staat: ‘Door werkstaking van

de sleepers in Amsterdam zijn de vervoermiddelen, expediteurs

enz., met uitzondering van de Pakket-post en de expeditie-onderne-

ming van Van Gend & Loos, niet in staat de vervoerde goederen in het

Bestelhuis te bezorgen.’ Het is wat krakkemikkig geformuleerd,

maar duidelijk wordt dat 1903 een bijzonder jaar is: het is het jaar van

de spoorwegstakingen, van grote sociale onrust, van de beruchte

‘worgwetten’ van Abraham Kuyper. Maar ook boekhistorisch is 1903

een belangrijk jaar; in de volgende paragraaf ga ik daar nader op in.
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De leider van de andb, Henri Polak, behoorde tot die grote groep

socialisten van het eerste uur die in het boek hèt emancipatiemiddel

zagen voor de arbeidersklasse. Ik citeer Bloemgarten (p.483-84): ‘In-

derdaad: vanaf het moment dat Polak zich aansloot bij Domela Nieu-

wenhuis’ Sociaal Democratische Bond werd hij bevangen door een

hevige dorst naar kennis en een intens verlangen naar schoonheid.

Het socialisme werd voor hem (en vele anderen) naast politieke ideo-

logie een allesomvattende levenbeschouwing en als zodanig de be-

langrijkste stimulans tot geestelijke ontwikkeling. Die ontwikke-

ling kreeg nog een extra impuls doordat hij na zijn terugkeer uit

Engeland op het diamantsnijdersatelier van Andries van Wezel ge-

lijkgestemden vond, die evenals hij het socialisme gebruikten als

hefboom voor de geestelijke ontwikkeling van zichzelf en andere ar-

beiders. (...) Als socialist wenste Polak de arbeiders toegang te ver-

schaffen tot de hogere cultuur waarvan tot dusver slechts een kleine

maatschappelijke elite de vruchten kon plukken. Dat deze elitaire

cultuur een hogere waarde vertegenwoordigde, stond voor hem als

een paal boven water.’

Door de uitzonderlijke waarde die werd toegekend aan het om-

hoog leidende karakter van het boek, lijkt het niet overdreven een pa-

rallel te trekken tussen deze attitude in de decennia rond 1900 en de

‘boekenhonger’ – zoals hij het zelf noemde – van Geert Grote en zijn

Broeders van het Gemene Leven c.q. de Moderne Devotie (vergelijk

Schneiders 1991, p.90). In dit kader tenslotte een citaat uit Boekraad

(p.50): ‘De specifieke boekvormgevers [van rond 1900, S.H.] hand-

haafden tegelijk de klassieke verschijningsvorm van het boek en

trachtten het bereik ervan uit te breiden tot de volksmassa’s (vanaf de

Arbeiterbildung van de sociaal-democratie tot de naoorlogse cul-

tuurspreidingsgedachte). Zij trachtten de centrale waarde van het

boek en de bibliotheek als de zetel van het collectieve geheugen te

herbevestigen (...). Zij verfijnden de uiterlijke verschijningsvorm van

het boek (...). Niet alleen de door massaproduktie bedreigde vorm,

ook de maatschappelijke functie van het boek wilden deze vormge-

vers verdedigen. Ze handhaafden de rechten van een Humanistische

traditie.’

Dat in een periode als deze Soep en Brusse niet de enige nieuwe

uitgevers zijn spreekt wel vanzelf. Ik noem nog Becht (1892), Versluys

(1895), Funke (1899) en natuurlijk de Maatschappij tot Verspreiding

van Goede en Goedkoope Lectuur (de ‘Wereldbibliotheek’, 1905) en,

in Engeland, Everyman’s Library (1906).
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10 de sociaal-culturele context

In de periode van circa 1885 tot 1914 beleeft het gedrukte woord zijn

absolute hoogtijdagen. De drukpers heeft het monopolie in de massa-

le verspreiding van informatie, ideologieën, nieuws en propaganda. An-

dere media dan boeken, kranten, tijdschriften en brochures (noemde

Van der Goes ze niet ‘het werkzaamste middel van propaganda’?) zijn

er in wezen (nog) niet; radio en film staan nog in de kinderschoenen.

Nieuwe zettechnieken maken een snellere productie en goedko-

per aanbod mogelijk: de eerste Linotype zetmachine wordt in Neder-

land geïnstalleerd in 1894 bij Het Nieuws van den Dag; in 1897 wordt 

in Engeland de Lanston Monotype Corporation opgericht. Terecht

merkt Ovink (1979, p.80) hierbij overigens op: ‘De daling van de zet-

kosten deed het drukwerkvolume stijgen en maakte zo, in het groot

gezien, het verlies weer goed, maar de eerst getroffen arbeiders wa-

ren niettemin de slecht beschermde dupes.’

Een sterk gegroeide vraag ontstaat ten gevolge van de uitbreiding

van het onderwijs: kon in 1850 nog 26% van de Nederlandse dienst-

plichtigen niet schrijven, in 1900 is dat gedaald tot 3%; in 1901 wordt

de algemene leerplicht ingevoerd. In navolging van Arnold Toynbee,

die in Engeland volkshuizen voor arbeiders oprichtte, ontstaan in

Nederland vestigingen van ‘Ons Huis’: de eerste in 1892 in Amster-

dam, in Middelburg wordt er door toedoen van het socialistische

echtpaar Wibaut een geopend in 1894. Het zijn plaatsen waar de ar-

beider zich kan ontspannen, maar ook scholen: elk ‘Ons Huis’ heeft

een leeszaal. Overigens wordt socialistische lectuur in deze volks-

leeszalen meestal gemeden, omdat men een opruiend effect vreest;

soms voeren bibliotheken zelfs anti-socialistische propaganda. Greve

(1906, p.84), Oechelhäuser citerend: ‘Onder de leuze “die Arbeitgeber

müssen unbedingt und rückhaltlos die politische und soziale Frei-

heit des Arbeiters und die Berechtigung desselben anerkennen ...,

und bloss da mit der Belehrung einsetzen, wo es gilt, den sozialen

Frieden zu wahren und höheren Kulturaufgaben gerecht zu werden”,

beveelt hij aan, volksbibliotheken op te richten, die mede kunnen

werken in “der Kampf gegen die Sozialdemokratie”.’ Domela Nieu-

wenhuis c.s. staan juist wél in de kast in de Socialistische Bibliotheek

in Kortezwaag, geopend in 1893; de Algemeene Nederlandsche Dia-

mantbewerkersbond krijgt in 1902 een vakverenigingsbibliotheek.

(Schneiders 1990, p.41-55, Wibaut-Berdenis van Berlekom) In dit ver-

band noem ik tenslotte de Volksbond-bibliotheken, waarvan in

Domburg nog steeds een vestiging bestaat.10
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10 De Afdeling Domburg
van de Volksbond, Veree-
niging tegen Drankmis-
bruik werd opgericht in
1902. Zij stelde zich ten
doel het misbruik van
‘bedwelmende dranken
te bestrijden’. Iedereen
die leefde volgens de be-
ginselen kon lid worden
van de afdeling, zolang
men minimaal 50 cent
per jaar aan contributie
betaalde. De inkomsten
van de afdeling beston-
den uit de contributie van
de leden en vanaf 1906
ook uit de opbrengsten
van de exploitatie van
een bibliotheek, die was
opgezet ten behoeve van
het volksontwikkelings-
werk, waarmee men
hoopte de kans op drank-
misbruik te verkleinen.
(zie Trimpe Burger-Mek-
king) 
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of niet het eerste moderne Nederlandse boek is, heb ik daar ‘wellicht

academisch maar daarom nog niet oninteressant’ genoemd en tot nu

toe onbeantwoord gelaten. Om er toch enigszins serieus op in te

gaan, zullen we eerst het criterium moeten formuleren, en dat voert

ons onherroepelijk naar de titel van een geciteerde bron als Bijdrage

tot de geschiedenis van de Renaissance der Nederlandse boekdrukkunst van

Radermacher Schorer en eerder genoemde begrippen als ‘Renaissan-

ce in American printing’ en ‘father of modern printing’. Die ‘father’ is

William Morris, en het nieuwe, moderne, dat hij deed, was, hoe para-

doxaal het ook moge lijken, als eerste teruggrijpen naar het verleden:

naar het laat-middeleeuwse/vroeg-renaissance boek dat mede het

humanisme representeert, en waarin zuivere, functionele en een-

voudige typografie het primaat heeft en ‘versiering’ ongewenst is.

Voorbeeld bij uitstek van die typografie is Hypnerotomachia Poliphilis

(Venetië, Aldus Manutius, 1499), dat van titel tot slot is gezet uit één

type in één corps. Aan het eind van de negentiende eeuw, vol Victo-

riaanse versiering, en het begin van de twintigste is dát wat bedoeld

wordt met een ‘modern’ boek.

Volgens dat criterium kunnen we Kunst en Maatschappij niet het

eerste moderne Nederlandse boek noemen. Het heeft weliswaar mo-

derne trekken, maar ook nog veel oude. Het is natuurlijk al veelzeg-

gend dat het colofon expliciet vermeldt dat dit boek is verzorgd en

versierd – en dat dat waar is, kunnen we zelf zien en hebben velen ge-

zien. Purvis sprak van ‘many anachronistic leftovers from the pre-

vious century’, Ovink noemde het ‘een eenheid, en een voor Neder-

land nieuwe, maar geen welke strookte met De Roos’ geest’. Dat

Polak in zijn ‘Levensschets’ (p.v-vi) vol minachting schreef over ‘de

malle lijntjes en krulletjes en sterretjes die “versiering” heetten [let

op de verleden tijd!]’, terwijl de lezer daarna op negentien bladzijden

in totaal niet minder dan 140 sterretjes voor zijn ogen ziet dansen,

noemde recensent G.11 al in 1903 zeer bescheiden ‘zeer vreemd’, maar

is eigenlijk bijzonder pijnlijk. Lommen schreef in 1991 nog: ‘[De Roos]

heeft twee mijlpalen geplaatst in de geschiedenis van de Nederlandse

typografie: hij maakt in 1903 het eerste moderne boek en in 1912 de

eerste moderne letter’ (p.5), maar is in 2004 tot een ander inzicht ge-

komen: ‘De decoratie van deze uitgave laat zien dat De Roos’ wortels

in de Nieuwe Kunst liggen. Het eerste moderne twintigste-eeuwse
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11 ‘G.’ is dezelfde H.E. Greve
(1878-1957) die ik in de vori-
ge paragraaf citeerde. Hij is

bekend vanwege zijn in-
drukwekkende bibliotheek-
carrière: van 1908 tot 1951

was hij secretaris van de
Centrale Vereninging voor
Openbare Leeszalen en Bi-

bliotheken en daarnaast
van 1910 tot ’18 conserva-
tor bij de Koninklijke Bi-
bliotheek en van 1918-’49
directeur van de Openba-
re Bibliotheek in Den
Haag. Aan de Universiteit
van Amsterdam studeer-
de hij sinds 1897 aanvan-
kelijk rechten, maar hij
stapte over naar Neder-
landse letteren. Daar-
naast ging zijn belang-
stelling vooral uit naar de
kunstgeschiedenis. Hij
was zeer kunstzinnig
aangelegd en tekende zelf
niet onverdienstelijk. In
verband met 1903 is ver-
meldenswaard dat hij in
dat jaar niet alleen een
bespreking van Kunst en
Maatschappij schreef voor
De Kroniek, maar ook te-
keningen bijdroeg aan
het Zondagsblad van Het
Volk, en als deel twee in 
de reeks ‘Quellenstudien
zur holländischen Kunst-
geschichte’ van uitgeverij
Nijhoff De bronnen van
Carel van Mander voor ‘Het
leven der doorluchtighe Ne-
derlandtsche en Hoogduyt-
sche schilders’ publiceerde:
een bewerking van het
essay over Van Mander
waarmee hij in 1901 een
prijsvraag had gewonnen.
Het boek bleef de grond-
slag voor elke studie over
Van Manders Schilderboeck
uit 1604 (aldus Brummel
in zijn necrologie).

Maar niet alleen als democratiserend, opvoedkundig of verstrooi-

end medium bloeit het boek in deze periode. Ook de typografische

verzorging van het boek krijgt – na het negentiende-eeuwse diepte-

punt – nieuwe aandacht: de jaren 1890-1914 vormen óók de bloeipe-

riode van ‘het schoone boek’ en de private press. Het beginpunt ligt

bij de Kelmscott Press (1891-97) van William Morris; daarna worden

overal persen opgericht. Natuurlijk vele in Engeland, waarvan ik

noem de Ashendene Press en de Eragny Press (beide 1894), de Vale

Press (1896), en de Doves Press (1900), maar ook in Duitsland: de Steg-

litzer Werkstatt van Ehmcke e.a. (1900), de Einhorn Presse van Mel-

chior Lechter (1905), de in verband met De Roos al genoemde Janus

Presse van Poeschel en Tiemann (1907), de Cranach Presse van Harry

Kessler (1913). In Nederland ontstond de Zilverdistel van Greshoff,

Van Eyck en Bloem (1910) en verscheen De Witte Mier, een klein maand-

schrift voor de vrienden van het boek (1912), en bleek belangstelling voor

goede typografie al eerder uit de reeds genoemde ‘Mededeelingen

over boekkunst’ en ‘Drukkersjaarboeken’ van Ipenbuur & Van Seldam.

In dit kader moeten we ook noemen de oprichting van de St. Bride

Printing Library in Londen (1891), van de Vereeniging voor Ambachts-

en Nijverheidskunst (vank, 1904), de opening van de eerste Vak-

school voor de Typografie (1907) en natuurlijk de mede door De Roos

opgerichte Typografische Bibliotheek van Lettergieterij Amsterdam

(1913).

Het toeval wil dat juist in het jaar 1903 enkele boeken en tijd-

schriften verschijnen die alle aspecten van de overheersende positie

van het gedrukte woord op treffende wijze vertegenwoordigen: het

populaire, het esthetische en het wetenschappelijke. Twee titels die

na 1903 nog decennia lang buitengewoon veelgelezen zouden blijven

zijn het al eerder genoemde Boefje van M.J. Brusse, en Afke’s tiental,

geschreven door Nienke van Hichtum, echtgenote van de vooraan-

staande socialist Pieter Jelles Troelstra. Wat betreft het schone boek

natuurlijk Kunst en Maatschappij, maar voor alles de vijfdelige bijbel-

editie die van 1903 tot 1905 bij de Doves Press wordt geproduceerd:

een van de hoogtepunten van de gehele private press periode. In

België verschijnt het eerste nummer van het Tijdschrift voor Boek- en

Bibliotheekwezen (met o.a. J.W. Enschedé als redacteur), dat in 1911 in

Nederland werd voortgezet als Het Boek.

conclusie

De in de inleiding opgeworpen vraag of Kunst en Maatschappij nu wel
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Literatuurboek maakte hij pas met Het Drukkers Jaarboek voor 1907.’ (p.4) In para-

graaf 6, over de letter van Grasset, meen ik duidelijk gemaakt te heb-

ben dat de Grasset zeker niet als een moderne letter beschouwd kon

worden. In tegendeel: na eenmalig gebruik in Kunst en Maatschappij

verdween hij als gedateerde ‘art nouveau’- letter van het toneel.

Is Kunst en Maatschappij dan gewoon een ouderwets boek, en ten

onrechte gekozen als ‘boek van het jaar’? Zeker niet – een gewoon 

ouderwets boek zou niet gedurende een eeuw met zekere regelmaat

door liefhebbers en deskundigen zijn geanalyseerd en becommenta-

rieerd. Het is hoe dan ook een mijlpaal, maar het is een boek met twee

gezichten, waardoor het niet duidelijk is of die paal nu het einde aan-

duidt van de vorige mijl of het begin van de volgende. Kenmerken

van het vorige zijn hierboven genoemd, maar er zijn ook symptomen

van het nieuwe. Er begint zich een impuls te verwerkelijken, schreef

Braches, ‘de groei van het boek als pure typografie met eigen schoon-

heid’, en Verheul noemt het boek ‘een eerste stap in de Nederlandse

“herleving” van de boekdrukkunst’. Ontegenzeggelijk wordt hier

een stap gezet op weg naar iets nieuws – maar het is nog niet dat nieu-

we. Ik kan me dan ook nog het best vinden in Dick Dooijes’ uitspraak:

‘Een begin dus, maar tevens een afsluiting, namelijk van de periode

tussen 1892 en 1903’ (1988, p.7).

Los van de vraag of Kunst en Maatschappij zelf (reeds) een modern

boek is of slechts de weg daarheen wijst, is het in elk geval – in luxe

editie – een monumentaal en mooi boek. En, niet te vergeten, het

spraakmakende startpunt van een van de mooiste typografische car-

rières in de twintigste eeuw. Daarom citeer ik tot slot nogmaals

Ovink, met grote instemming. In zijn inleiding bij een tentoonstel-

ling die in 1964 aan het werk van De Roos werd gewijd, schrijft hij ‘De

grootte van zijn kunstenaarschap verleende hem gezag onder zijn

collega’s en onder kunstenaars; zijn sociale idealisme en vasthouden-

de karakter gaven hem de kracht tot geduldige, soms nederige detail-

arbeid, die de vaklieden hem als hun voorganger deed erkennen. (...)

Voor de meesten der huidige tentoonstellingbezoekers is dit werk zo

duizendvoudig bekend – is het zozeer deel geworden van een dage-

lijkse omgeving die eerst in de laatste decenniën is gaan verdwijnen –

dat zijn oorspronkelijkheid hen slechts bewust zal kunnen worden

als zij er in slagen het te projecteren tegen hetgeen er in ons land aan

voorafging en in het buitenland aan parallel liep.’ (Ovink, 1964, p.4-

Hoevelen daar nu, veertig jaar later, nog in zullen slagen, durf ik me

nauwelijks af te vragen.
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