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Sir Emery Walker

Onzichtbaar hoofdrolspeler in de private press beweging,

grafisch ondernemer, boekhistoricus
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Inleiding

Emery Walker (1851–1933) is een begrip – althans voor enkele bibliofielen en

boekhistorici. Hij speelde een cruciale rol bij de belangrijkste Britse en con-

tinentale private presses – Kelmscott Press, Ashendene Press, Doves Press,

Cranach Presse – en heeft ook als grafisch ondernemer, docent en adviseur

grote invloed gehad op de kwaliteit van typografie, illustraties en car-

tografie – en toch is hij een grote onbekende. Of, zoals dat in het Engels zo

mooi heet, een unsung hero.

In bijna elke aan hem gewijde publicatie of passage stuiten we op uit-

spraken als de volgende: 

• Emery Walker, ‘who, during a practical experience of well over fifty ye-

ars, has done more for the finest printing than any other man living’

(Newdigate, p.63); 

• ‘the pervading authority of Emery Walker, the Spiritual Father of the

Revival of Fine Printing...’ (Avis, p.33);

• ‘the man who (as every one but himself would admit) has been the mo-

ving spirit in most of the good and scholarly ventures in modern

English typography’ (Updike, ii, p.211); 

• ‘a significant, if elusive character’ (Franklin 1973, p.vii); 

• ‘one of the most versatile designers, and one of the best typographic

scholars, ever to work in England.’ (Chappell, p.225);
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• ‘his name is known and honoured by printers the world over’ (Hornby,

p.8); 

• ‘It is scarcely too much to say that his influence, direct or indirect, can be

discerned in nearly every well-designed page of type that now appears,

and that to him, more than to any other man this century’s great impro-

vements in book production has been due’ (Cockerell, p.886); 

• Walker, ‘it could be argued, is the most unjustly neglected figure in the

history of modern British printing’ (Peterson 1992, p.3)

• ‘A biographer is needed for Sir Emery Walker more badly than for any 

other figure in the printing history of the period’ (Ruari McLean).

Maar die biografie is, ook in het Engels, nog steeds niet geschreven. Wat is

er wel? In een flink aantal  publicaties zijn – meestal zeer korte – passages

aan hem gewijd; er zijn enkele belangrijke artikelen (bijvoorbeeld New-

digate, Dreyfus 1991, Peterson 1992) en er bestaan zelfs enkele geheel aan

hem gewijde zelfstandige publicaties, waarvan die van Franklin, Emery

Walker (1973, x + 36 p.), en Harrop, Sir Emery Walker (1986, 36 p.) de meest om-

vangrijke en informatieve zijn. Franklins publicatie is gebaseerd op ‘het

pak van Walker’: papieren die via Walkers dochter Dorothy en vervolgens

haar compagnon Elisabeth de Haas in Franklins bezit kwamen. Die papie-

ren en ook Franklins boek bevatten behalve achttien brieven van William

Morris aan Emery Walker ook een door Walker zelf geschreven curriculum

vitae. Die brieven, geschreven tussen augustus 1888 en oktober ’94, hebben

allemaal als aanhef ‘My dear Walker’ en als slot ‘Yours affectionately’ of

‘Yours ever’; het cv schreef Walker in 1924 op verzoek van zijn advocaten,

ten behoeve van een proces dat hij wilde aanspannen tegen de erven van

Cobden-Sanderson. Dit cv van ongeveer 5000 woorden is thans een van de

belangrijkste bronnen voor Walkers biografische gegevens.

De geïnteresseerde die op zoek gaat naar de twee genoemde boekjes

treft het overigens niet, want ze zijn bijna in geen bibliotheek te vinden en

de oplagen zijn respectievelijk 500 en 350 exemplaren. Ook andere – moge-

lijk belangrijke - publicaties over Walker zijn moeilijk in handen te krijgen.

Om toch een zo volledig mogelijk overzicht van de literatuur over deze

figuur te geven, heb ik, in strijd met wat gebruikelijk is, ook enkele titels

opgenomen die ik helaas nog niet onder ogen heb gehad (o.a. Briggs, Drey-

fus 1966, Emery Walker Ltd, Nordlunde, Rogers).

In Nederlandse publicaties zijn vermeldingen van Walker schaars, en ar-

tikelen, hoe klein ook, die geheel aan hem zijn gewijd, heb ik ook na gron-

dig onderzoek niet aangetroffen. Wat hier volgt is dus een eerste poging om

in die leemte te voorzien.
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Afb.1  Emery Walker, omstreeks 1890.
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drijft – keert hij terug naar het grafisch ondernemerschap, waarin hij de

rest van zijn leven actief zal blijven. Rond Kerstmis 1879 verhuist het gezin

Walker naar Hammersmith Terrace 3.

In 1882 of ’83 ontmoet hij William Morris, die al sinds ’78 in Hammer-

smith woonde: het begin van een hechte en levenslange vriendschap.

Walker daarover (als altijd al te bescheiden): ‘I have lived since I was a child

in Hammersmith, and since 1878 a few minutes walk from Mr. Morris’s

house. Mr. Morris possessed in his fine library a considerable collection of

early printed books. ... Mr. Morris finding I had some knowledge of the

practical side of printing and was thus able to explain certain details of the

methods of the early printers, a subject which was beginning to occupy his

mind, he invited me to visit him, which, as we had other interests in com-

mon, I was glad to do. From this time until his death in 1896 I was a fre-

quent visitor and learned much more in bulk from him of the artistic side of

printing than I could teach him of the simple elements.’ (Franklin p.28) 

Een van de dingen die ze gemeen hadden was hun lidmaatschap van de

nog jonge – en niet in brede lagen populaire – socialistische beweging.

(Afb.2) Als secretaris van de Hammersmith Branch van de Socialist League

organiseerde Walker lezingen, die plaatsvonden in het koetshuis van Mor-

ris. In die tijd werd Walker ook in het bestuur gekozen van de Society for the

Protection of Ancient Buildings, die in 1877 was opgericht door William

Morris en de architect Philip Webb. In 1887 is hij met Morris en Walter

Crane medeoprichter van de Arts & Crafts Exhibition Society. In november

1888 houdt hij dan voor die Society z’n bekende lezing, die de volgende dag

wordt gerecenseerd door Oscar Wilde. Walker begint, kortom, deel uit te ma-

ken van de socialistische literair-bibliofiele Hammersmith/Morris-circle,

waarin hij behalve Walter Crane en George Bernard Shaw (afb.3) vrijwel ze-

ker ook mensen als Peter Kropotkin, Dante Gabriel Rossetti, Eleanor Marx

en W.B. Yeats ontmoet zal hebben.

In 1889 wordt Walker op verzoek van de firma Macmillan art director van

The English Illustrated Magazine. Het jaar daarop wordt daarin Morris’ ver-

haal ‘The Story of the Glittering Plain’ in vier afleveringen gepubliceerd

(juni –september).

Als Morris in 1891 de Kelmscott Press opricht, vraagt hij Walker als part-

ner, die echter, ‘having some sense of proposition’, weigert. Hij blijft wel 

adviseur op de achtergrond, en maakt in die functie kennis met Sydney

Carlyle Cockerell (1867–1962), die enkele jaren optreedt als secretaris van de

Press. Morris overlijdt in 1896 en twee jaar later wordt de Kelmscott Press

gesloten.
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Ik begin met een biografische schets, waarin vanwege de chronologie

sommige zaken al kort worden vermeld, om pas in een later hoofdstukje

meer aandacht te krijgen. Daarna ga ik in op Walker als grafisch onderne-

mer en een paar technische zaken. Vervolgens gaat de aandacht natuurlijk

uit naar Walkers beroemde lezing ‘Letterpress Printing and Illustration’

d.d. 15 november 1888, de vonk immers die bij Morris het typografische

vuur deed ontbranden en de directe aanleiding was tot oprichting van de

Kelmscott Press, startpunt van de invloedrijke private press beweging.

In die beweging speelde Walker dus een belangrijke rol, en tenslotte zal

ik dan ook een korte schets geven van zijn invloed op en bemoeienis met

private press en typografie, in welk verband hij samenwerkte met William

Morris, T.J. Cobden-Sanderson, C.H. St John Hornby, Bruce Rogers, graaf

Harry Kessler en anderen.

Biografie

Emery Walkers ouders verhuisden van Norfolk naar Londen, Pickering

Terrace 10, Paddington. Op 2 april 1851 – het jaar van de Great Exhibition,

die volgens apocriefe verhalen o.a. bezocht zou zijn door de toen zeventien-

jarige William Morris – werd hier hun eerste zoon geboren, volgens fami-

lietraditie vernoemd naar zijn vader, koetsenmaker van beroep; de naam

van zijn moeder was Mary Anne Barber. Er zouden nog vier kinderen volgen.

Emery jr. volgt de lagere school op St. Mark’s College in Chelsea. Hij is

een zeer vroege lezer en koopt als hij twaalf of veertien jaar oud is zijn eerste

boekje over boekdrukkunst en beroemde drukkers. Met de daaruit verwor-

ven kennis begint hij werk van die drukkers te kopen, voor zover hij dat kan

betalen. In diezelfde tijd – 1864 – wordt z’n vader blind en moet hij de

school verlaten om bij te dragen aan het gezinsinkomen.

In de jaren daarna heeft hij verschillende baantjes en volgt daarnaast op

zondag lessen in kunstgeschiedenis en tekenen bij de autodidacte land-

schapsschilder Henry Dawson, waar hij ook diens zoon Alfred ontmoet.

Alfred en zijn broer Henry Thomas hadden in 1872 een nieuwe manier van

clichéfabricage, glyphografie, geperfectioneerd, daar patent op gekregen, en

vervolgens een eigen zaak opgezet, de Typographic Etching Company.

Walker gaat daar in ’73 werken en blijft er tot ’83. Hij is dan intussen ver-

huisd naar Hammersmith (in West Londen), en in 1877 getrouwd met Mary

Grace; een jaar later krijgen ze een dochter, Dorothy.

Na een kort intermezzo – waarin hij met z’n zwager een prentenhandel
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Walker bleef tot zijn dood bevriend met Cockerell (die ook wel wordt

aangeduid als ‘scc’). Van 1900 tot 1904 waren ze partners in Walkers grafi-

sche bedrijf; daarna scheidden zich hun professionele wegen: Walker bleef

in zaken, Cockerell zou van 1908 tot 1937 directeur  zijn van het Fitzwilliam

Museum in Cambridge.

In 1900 ontwerpt Walker een letter voor de in 1894 door Hornby opge-

richte Ashendene Press: de Subiaco. In hetzelfde jaar begint hij samen met

Cobden-Sanderson ‘eindelijk’ een eigen pers, de Doves Press  – een avon-

tuur dat in 1909 slecht zal aflopen.

Ook in 1900 wordt hij door de Royal Commission aangewezen als enig

lid voor ‘Great Britain and her Colonies’ van de Jury for Printing and Allied

Arts voor de internationale tentoonstelling in Parijs. Later zou hij steeds va-

ker soortgelijke officiële functies vervullen; zo wordt hij in 1904 Master of

the Art Worker’s Guild en is Royal Commissioner voor tentoonstellingen in

Brussel (1910) en Turijn en Rome (1911).

In 1903 verhuist Walker van Hammersmith Terrace nummer 3 naar nr 7,

waar hij blijft wonen tot zijn dood in 1933.
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Afb.3  V.l.n.r. May Sparling (geboren Morris, dochter van William), Henry Sparling (haar
echtgenoot), Emery Walker, en de auteur George Bernard Shaw. (Uit: Matrix nr. 12, 1992)
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Afb.2  Lidmaatschapskaartje van de Socialist League, Hammersmith Branch. 8x11,5 cm,
oranjerood, met in zwart handtekeningen van Emery Walker, secretaris, en William Morris,
penningmeester. (Uit: Franklin 1973)
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De eerste die daarvan gebruikmaakte en verslag deed, was Peterson

(1992), al beperkte hij zich daarbij tot die boeken die verband houden met

de Kelmscott Press of Morris – maar dat is natuurlijk niet verwonderlijk

voor de auteur die zowel de definitieve Kelmscott-bibliografie (1984) als 

-geschiedenis (1991) schreef. Hij meldt dat er ook met betrekking tot de

Doves Press en Ashendene Press veel waardevol materiaal te vinden is, en

dat een kenmerk van de Walker-bibliotheek is, dat veel boeken knipsels,

correspondentie, foto’s en soortgelijke efemera bevatten, zodat de biblio-

theek eigenlijk tevens een beetje archief is (wie herkent dit niet?). Wat 

betreft de Kelmscott-boeken vermeldt Peterson niet dat Walker alle gepro-

duceerde titels bezat, maar wel dat de meeste een opdracht van Morris 

bevatten, en dat ze bevestigen dat Walker - evenals Morris – de voorkeur gaf

aan de papieren editie boven de perkamenten. Het cv van Walker leert ons

overigens dat Morris hem van alle uitgaven een papieren en een perkamen-

ten exemplaar schonk. Belangwekkend zijn de verschillende keurig inge-

bonden verzamelingen manuscripten, van de hand van zowel Walker zelf

als Morris; Peterson geeft in zijn artikel de complete tekst van Morris over

het lijncliché, waaruit diens grote fascinatie voor dit reproductiemedium

blijkt.

Van één boek weten we dat het in Walkers bezit was van 1904 tot aan zijn

dood in ’33: Icones Historiarum Veteris Testamenti van Hans Holbein (Lyon 1547).

Dit exemplaar bevindt zich thans in de collectie van de Bridwell Library at

Southern Methodist University (usa) en diende als origineel voor de digi-

tale versie die de firma Octavo op internet vertoont – samen met vele andere

hoogtepunten uit de boekgeschiedenis – en als cd-rom verkoopt.1 Mede

doordat het exemplaar in de eerste helft van de negentiende eeuw van een

nieuwe band werd voorzien, ontbreken eventuele sporen van vroege eige-

naren, maar juist de recente provenance is voor ons interessant. Sydney

Cockerell kocht de Icones in 1902 en gaf het (voor het eerst) uit handen in

1904: hij verliet in dat jaar de firma Walker & Cockerell en gaf het, mogelijk

als afscheidsgeschenk, aan Walker. Die koesterde het boek tot aan zijn dood

in ’33, waarna het terugkeerde naar Cockerell. Zodoende kon ‘scc’ het, nog

in datzelfde jaar, voor de tweede keer schenken: nu aan C.H. St. John Horn-

by, een andere oude vriend, in wiens opdracht hij samen met Walker de let-
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1. Deze website (http://www.octavo.com), pas sinds 2001 op het net, is een aanrader voor 

iedere bibliofiel. De digitale edities zijn voortreffelijk gedocumenteerd, in het geval van

de Icones in een geïllustreerd artikel van enkele duizenden woorden van de hand van

kunsthistorica/Holbein-deskundige Erika Michael.
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In 1904 en ’05 ontmoet hij respectievelijk graaf Harry Kessler en Bruce

Rogers, die dan voor het eerst een bezoek brengen aan Engeland. Kessler is

de latere oprichter van de Cranach Presse, Rogers de beroemde Amerikaan-

se typograaf met wie Walker omstreeks 1915 probeert de Mall Press van de

grond te krijgen.

In 1910-’11 verschijnt de bekende elfde editie van de Encyclopædia Britan-

nica, waarvoor Walker bijna alle cartografie leverde. Ongeveer van 1911 tot

’13 is hij betrokken bij het ontwerp van de Cranach-romein, -cursief en 

-Hamlet, alle voor Harry Kessler in Weimar. Intussen verschijnen met ze-

kere regelmaat publicaties waarin Walkers naam – naast die van anderen –

op de titelpagina prijkt: vanwege zijn belangrijke aandeel in de inhoud

en/of productie van het boek.

Hij is in 1918 medeoprichter van de Kelmscott Fellowship, en wordt in

1920, ook het jaar waarin z’n vrouw Mary overlijdt, erelid van de Grolier

Club in New York. In ’23 huurt hij een buitenhuis – deel van het veertiende-

eeuwse landgoed Daneway House – in Sapperton, Gloucestershire. Tot 

erelid van de Bibliographical Society wordt hij benoemd in 1924; in het aca-

demische jaar 1924/25 is hij ‘Sandars Reader in Bibliography and Palæo-

graphy’ aan de universiteit van Cambridge. De Arts and Crafts Exhibition

Society kiest hem in 1927 tot President. Het jaar daarop maakt hij met z’n

dochter Dorothy en Sydney Cockerell een cruise op de Adriatische Zee, in-

clusief een weerzien met Bruce Rogers in Venetië. In 1930 wordt hij gerid-

derd, in mei ’33 benoemd tot honorary fellow aan Jesus College van de univer-

siteit van Cambridge.

Emery Walker overlijdt op 2 juli 1933, 82 jaar oud, in Hammersmith. Hij

werd begraven in Sapperton, minder dan een mijl van zijn buitenhuis. Een

portret van Walker, door Sir George Clausen, hangt in de hal van de Art

Worker’s Guild, Queen Square, Londen. In oktober 1959 onthulde zijn

dochter Dorothy een herinneringsplaquette aan Hammersmith Terrace 7,

het huis waar Walker woonde en stierf.

Gedurende zijn lange en productieve leven in een milieu waarin hij voort-

durend in contact kwam met drukkers, typografen, bibliofielen et cetera,

had Walker natuurlijk een bijzondere en waardevolle bibliotheek bijeenge-

bracht. De lotgevallen ervan zijn merkwaardig: de collectie is in grote lijnen

intact gebleven (al zijn enkele topstukken, zoals de Doves Bible, verkocht),

maar was tot betrekkelijk kort geleden voor niemand toegankelijk. Pas na-

dat in april 1990 de Cheltenham Art Gallery and Museum de bibliotheek

verwierf, werd hij opengesteld voor wetenschappelijk onderzoek.
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Typographic etching, waarmee de gebroeders Dawson hun Company aan-

duidden, is een van de vele termen waarmee die nieuwe manier van cliché-

maken wordt aangeduid. Andere zijn electrotint, galvanoglyphy, in het Ame-

rikaans vooral wax engraving, soms cerography (en, zelden, kerography), in het

Engels vooral glyphography, en in het Nederlands cerografie, glyphografie of

wasgravure.

Een process engraver, zoals Walker en Boutall zich onder andere noemen,

is een clichémaker, meer in het bijzonder echter een chemi(e)graaf. Een cliché is

in dit verband namelijk een lijncliché, een techniek die omstreeks 1860 werd

ontwikkeld en het mogelijk maakt om langs fotochemische weg, dus zon-

der tussenkomst van een houtgraveur, zwart-wit tekeningen om te zetten

in een hoogdrukvorm. Deze werkwijze is een vorm van chemigrafie, in het

Engels process work.

Op de glyphografie of wasgravure ga ik nu wat uitvoeriger in, omdat dit

een van de technieken is waarin Walkers bedrijf tot in het begin van de

twintigste eeuw zou uitblinken. In de eerste plaats: wasgravure zou een mis-

leidende naam kunnen zijn, omdat velen bij gravure vooral zullen denken

aan de koper- of staalgravure, allebei diepdruktechniek. De wasgravure is

echter hoogdruk, net als de houtgravure – en is ontstaan als resultaat van

het zoeken naar een alternatief voor die houtgravure. Bezwaren van die

techniek waren onder andere dat er, uit de aard der zaak, tussen origineel

en drukvorm altijd een graveur nodig was, dat dit bijna altijd afwijkingen

van het origineel opleverde, en dat het vervaardigen ervan zeer tijdrovend

en dus kostbaar was. Het feit dat sinds Aloys Senefelders uitvinding van de

lithografie, in 1798, het in vlakdruk wèl mogelijk was om direct op de druk-

vorm te werken, had de behoefte aan een vergelijkbare mogelijkheid in

hoogdruk alleen maar vergroot. Dat William Blake, ook rond 1800, met zijn

white line- en black line-etstechniek op zeer individualistische wijze in die

richting had geëxperimenteerd, was zonder gevolgen gebleven. (zie Bra-

kenhoff)

Een doorbraak bleek pas mogelijk na introductie van de galvanisering,

een procédé dat zeer belangrijk zou worden voor de grafische industrie.

Het gaat hierbij om het maken van een duplicaat van een hoog- of diep-

drukvorm. Van het origineel wordt eerst een afdruk gemaakt in was, die

vervolgens wordt bestoven met koolstof en in een koperzoutoplossing ge-

hangen. Als er nu stroom door de oplossing wordt gevoerd, slaat koper neer

op de wasvorm. Zodoende ontstaat een metalen drukvorm die identiek is

aan het origineel: de galvano. De ontwikkeling van deze techniek, van ont-

dekking tot praktische toepasbaarheid, heeft geduurd van ca 1800 tot ’38.
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ter Ashendene Subiaco had ontworpen. Doordat Cockerell zo oud werd

(95), overleefde hij ook Hornby, zodat hij zijn gift in 1946 voor de tweede

keer terugkreeg.

Emery Walker, grafisch ondernemer

Hoewel Walkers roem, voor zover daarvan al sprake is, vooral is gebaseerd

op zijn bemoeienissen met diverse private presses, zijn ook zijn activiteiten

als grafisch ondernemer van bijzonder niveau. Ik meen dat Walker juist

zo’n intrigerende unsung hero is, omdat hij richtingbepalend en succesvol

was in twee sectoren die waarschijnlijk volgens velen strijdig waren: de am-

bachtelijk-artistieke van de private press en de technisch-commerciële van

de grafische industrie. Zonder al te veel op de zaken vooruit te willen lopen:

ik denk dat onder andere dit dubbeltalent van Walker voor de mono- en

megalomane Cobden-Sanderson aanleiding is geweest tot de desastreuze

ontwikkelingen binnen de Doves Press.

Noodgedwongen werd Walker op z’n dertiende schoolverlater. Na di-

verse banen en baantjes treedt hij in 1873 in dienst bij de Typograpic Etching

Company van de gebroeders Dawson. Hij begint er als drukker en wordt

uiteindelijk bedrijfsleider, maar vertrekt in 1883, om samen met z’n zwa-

ger, Robert Dunthorne, in zaken te gaan: ze beginnen een handel in pren-

ten, en geven daarbij af en toe ook een boek uit. Zo verschijnt in 1884 een

met etsen geïllustreerde uitgave van Brownings The Pied Piper of Hamelin.

Deze onderneming lijkt – om onopgehelderde redenen – niet te bevallen:

drie jaar later komt er een eind aan de samenwerking.

Dan, in 1886, begint Walker samen met Walter Boutall een eigen grafisch

bedrijf: ze presenteren zich als process and general engravers, draughtsmen, map-

constructors, and photographers of works of art. Het kantoor was gevestigd in

Clifford’s Inn 16, naast de werkruimte van schrijver-filosoof Samuel Butler,

het bedrijf in een Georgian huis in Hammersmith, niet ver van Walkers

woonhuis op Hammersmith Terrace. Dit bedrijf zou blijven bestaan tot

1932, en bekend zo niet beroemd worden onder de respectievelijke namen

Walker & Boutall, Walker & Cockerell (= eerder genoemde Sydney Cockerell) en

Emery Walker Limited.

Het lijkt passend om op deze plaats een paar Engelse en Nederlandse vak-

termen – en daarmee ook de eerdergenoemde ‘nieuwe manier van clichéfa-

brikage’ – kort toe te lichten.
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huid dik genoeg is, wordt hij van de vorm genomen, aan de achterzijde ge-

vuld met zogenaamd achtergietmetaal2 en op hout bevestigd. (Afb.4) 

Het resultaat is een drukplaat die op een boekdrukpers in één drukgang

samen met normaal letterzetsel kan worden gedrukt. Een ander groot

praktisch voordeel van deze techniek is dat er uiterst gedetailleerd, werke-

lijk op de vierkante millimeter, kan worden gewerkt. (Afb.5a)

Als map-constructor zou Emery Walker de wasgravuretechniek onder an-

dere gebruiken voor de vrijwel volledige cartografische verzorging van de

beroemde elfde editie van de Encyclopædia Britannica (1910–’11). (Afb.5a en 

b) Een tweede boekhistorische bijzonderheid van deze dundrukeditie is

overigens dat de complete tekst binnen een jaar werd gezet, door drie Edin-

burghse zetterijen, op Monotype-machines, en wel door vrouwen. Dit ver-

oorzaakte onder de mannelijke (en dus duurdere) Schotse zetters werkloos-

heid en dus geduchte sociaal-economische onrust – maar dat is weer een

heel ander verhaal. (zie Reynolds)
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2  Een legering die ongeveer 92% lood bevat, 3,6% antimonium en 4,4% tin. Niet geschikt

als lettermateriaal, daarvan zijn die percentages respectievelijk ongeveer 84, 12 en 4.

Afb.4  Wasgravure: dwarsdoorsnede van vorm en drukplaat. (Uit: Woodward)
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De ontwikkeling van de galvanisering was beslissend voor het ontstaan

van de wasgravure. Immers: als het mogelijk is om op deze manier een kopie

te maken van een hoogdrukvorm, dan moet het ook mogelijk zijn om op

vergelijkbare wijze een originele hoogdrukvorm te maken! De man die dit

als eerste inzag was Edward Palmer in Londen, die zijn vinding patenteerde

in 1842 en te gelde maakte in zijn ‘Glyphographic Engraved Drawing

Office’; en dat is dus het procédé dat Alfred en Henry Thomas Dawson der-

tig jaar later perfectioneerden en patenteerden, en waarmee Emery Walker

kennismaakte.

In de Verenigde Staten verkreeg Sidney Morse patent op deze techniek,

die hij cerography noemde. In Nederland was het de Amsterdammer Antho-

ny Binger die op 5 februari 1849 octrooi kreeg op de bereiding van glypho-

grafische platen. In 1857 deed hij zijn ‘Etablissement voor Glyphographie

en Galvanoplastiek’ over aan Nicolaas Tetterode. (De Zoete p.13-14) 

Zoals je van zo veel eenmaal gerealiseerde ontdekkingen kunt zeggen,

is het wasgravureproces eigenlijk even ingenieus als simpel. De graveur

bracht op een gepolijste, meestal koperen, plaat eerst een zeer dun zwart

laagje aan, en daarop een dunne (d.w.z. een fractie van een millimeter) witte

laag graveerwas. Het zwarte laagje dient twee doelen: ten eerste vergemak-

kelijkt het, door het grote contrast, het tekenen in de witte laag, en ten

tweede voorkomt het dat de te vormen galvano zich aan de koperplaat

hecht. De witte graveerwas is globaal samengesteld uit bijenwas, Bourgon-

dische pek (i.e. hars van de Europese, bij voorkeur Noorse, spar) en zink-

oxyde; de precieze receptuur verschilde per bedrijf, was geheim, en was 

’s zomers en ’s winters verschillend. Met behulp van verschillende handge-

reedschappen – burijnen, graveernaalden, fileten – vormt de graveur ver-

volgens in de was, tot op de zwarte onderlaag, lijnen, figuren et cetera.

Belettering kon met de hand worden gegraveerd, of worden aangebracht

door metalen letter (soms niet groter dan 3 punts) door de was te drukken.

Dunne lijnen werden dikwijls gegraveerd met behulp van een linieerma-

chine; arceringen (bijvoorbeeld 50 lijnen per cm) werden gebruikt om in de

druk grijstinten te verkrijgen. Na het graveren werden de ruimten tussen

de lijnen met was opgehoogd, om voldoende diepte te geven aan de aan-

stonds te vervaardigen drukplaat; hoe verder de lijnen uit elkaar liggen,

hoe meer ophoging nodig is.

Analoog aan de bovenbeschreven galvanisering wordt vervolgens van

deze wasvorm de drukplaat vervaardigd. De vorm wordt dus met koolstof

bestoven om het oppervlak elektrisch geleidend te maken en in een galva-

nisch bad geplaatst, waarna zich een koper- of nikkelhuid vormt. Als die
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Afb.6  Titelpagina van
A Psalter and Hours,
met fotogravures van
alle 52 miniaturen door
Emery Walker. London,
Chiswick Press, 1905.
28x35,5 cm (oblong),
titel in rood. (Collectie
UB Amsterdam)

Afb.7  Titelpagina van
Historical Portraits, de
portretten gekozen en
gefotografeerd door
Emery Walker, ‘Fellow
of the Society of
Antiquaries’. Oxford,
Clarendon Press,
1909–19 (vier delen).
26x19 cm. (Collectie UB
Amsterdam)
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Afb.5a  Wasgravure vervaardigd door Emery Walker: fragment van de kaart van Nederland
(Encyclopædia Britannica, elfde editie, 1911). Sterk vergroot: ware afmetingen van dit 
fragment zijn 25x30 mm, waaruit blijkt hoe gedetailleerd in deze techniek gewerkt kan
worden. Afb.5b  Signatuur onder genoemde kaart: ‘Emery Walker SC’ (sc = sculpsit = heeft
[het] gegraveerd).  
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naar binnen gekeerd karakter had. Hierin kwam verandering toen in 1887

Walter Crane, William Morris en Emery Walker, naast het Guild, als naar

buiten gericht platform, de Arts and Crafts Exhibition Society oprichtten.

De eerste tentoonstelling werd op 4 oktober 1888 geopend, in de New

Gallery in Regent Street. Volgens het oorspronkelijke plan werd jaarlijks

een expositie georganiseerd, dus ook in ’89 en ’90. Vanwege kwalitatief on-

voldoende aanbod vond vervolgens slechts eens in de drie jaar een tentoon-

stelling plaats, wat werd volgehouden tot de Eerste Wereldoorlog.

Het idee van deze tentoonstellingen, die een sterk educatief en directief

karakter hadden, werd, zij het met de nodige vertraging, nagevolgd in Ame-

rika en verschillende West-Europese landen. In april 1897 werd in Boston

de eerste grote Arts and Crafts tentoonstelling ingericht, in aansluiting

waarop in juni de Boston Arts and Crafts Society werd gesticht (zie Meyer).

Harry Kessler organiseerde in april-mei 1905 in het Grossherzogliches Mu-

seum für Kunst und Kunstgewerbe te Weimar een ‘Ausstellung von Werken

der modernen Druck- und Schreibkunst’, met als doel het bevorderen van

goede ontwerpen. (nb De keuze voor ‘ss’ in plaast van ‘ß’ is van Kessler.)

(Newman, p.15) In Nederland duurde het wat langer, daar organiseerde de

Vereeniging ‘Kunst aan het Volk’, waarvan het bestuur werd gevormd door

H.P. Berlage, C. Oosschot en S.H. de Roos, rond de jaarwisseling 1910–’11 in

het Stedelijk Museum de tentoonstelling ‘Smaakmisleiding’. Doel van deze

tentoonstelling was: met behulp van becommentarieerde voorbeelden het

publiek op te voeden tot groter besef van kwaliteit, opdat het zelf kan on-

derscheiden wat ‘wanstaltig en onnatuurlijk’ is, en wat niet. (zie De Roos)

Die opvoedende toon was dus gezet door de Engelse Arts and Crafts le-

zingen. Tijdens de eerste tentoonstelling, die werd geopend op 4 oktober

1888 en duurde tot 15 december, werden zes lezingen gehouden. De eerste

spreker, op 1 november, was – bijna vanzelfsprekend – William Morris: ge-

zeten aan een weefgetouw sprak hij over ‘Tapestry and Carpet Weaving’3.

De twee volgende lezingen waren gewijd aan de ‘book arts’: op 15 november

was de beurt aan Emery Walker, wiens voordracht was getiteld ’Letterpress

Printing and Illustration’. Weer een week later, 22 november, kwam ‘Book-

binding’ aan de orde, gepresenteerd door T.J. Cobden-Sanderson.

Van al deze lezingen werd die van Walker met voorsprong de bekendste; al-

gemeen wordt hij beschouwd als keerpunt in de geschiedenis van de mo-

133

3  Deze tekst werd niet alleen opgenomen in de tentoonstellingscatalogus, maar ook in

de bundel Arts and Crafts Essays (1893).
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Behalve als cartograaf werd Emery Walker inderdaad ook bekend als

photographer of works of art en maker van autotypie- of rasterclichés (hoog-

druk) en foto- of heliogravures (diepdruk). Ik noem enkele voorbeelden: 

• Sydney Carlyle Cockerell en Emery Walker, A Psalter and Hours : executed

before 1270 for a lady connected with St. Louis, probably his sister Isabelle of France

founder of the abbey of Longchamps, now in the collection of Henry Thompson, de-

scribed by S.C. Cockerell in relation to the companion psalter of St. Louis in Paris,

with photogravures of all miniatures by Emery Walker. London, Chiswick

Press, 1905. (Afb.6)

• Historical Portraits. The lives by H.B. Butler and C.R.L. Fletcher. The por-

traits chosen by Emery Walker. 4 dln.Oxford, Clarendon Press, 1909–

1919. (Afb.7)

• Richard Beauchamp, 5th Earl of Warwick, Pageant of the Birth, Life and Death

of Richard Beauchamp, Earl of Warwick, K.G. 1389–1439. Photoengraved from

the original manuscript in the British Museum by Emery Walker. Lon-

don, Longmans Green, 1914.

• Pictures in the Dulwich Gallery. Engraved and printed by Emery Walker at

Hammersmith, 1910. Reprint: Oxford, Oxford University Press, 1927.

Behalve als verzorger van illustraties was Walker ook nog actief als drukker

en uitgever, maar dat komt aan de orde in het hoofdstuk over de private

press.

En, als slot van dit ‘industriële’ deel en verbinding naar ‘the book beauti-

ful’: vele illustraties, kaarten etc. in de laatste boeken die van de Kelmscott

pers kwamen, waren geen houtsneden maar clichés, vervaardigd door Wal-

ker & Boutall.

Walkers lezing ‘Letterpress printing and illustration’, 15 november 1888

In het kader van de Arts and Crafts beweging, die in Engeland de facto reeds

bloeide sinds ongeveer 1860 – onder andere als directe reactie op de Great

Exhibition, Londen 1851 – werden eigenlijk nog verrassend laat nieuwe ini-

tiatieven genomen en instituties opgericht. In 1884 stichtten leden van de

St. George’s Art Society, een groep kunstenaars en medewerkers van archi-

tect Richard Norman Shaw, het Art Worker’s Guild. Een andere groep, ge-

naamd ‘Committee of Fifteen’, een verzameling decoratieve kunstenaars

en ambachtslieden onder leiding van Walter Crane en Lewis F. Day, sloot

zich spoedig aan bij het Guild, dat vooralsnog een enigszins besloten en
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8 Cicero, Ad Brutum, gedrukt door Nicolas Jenson, Venetië 1470. Walker:

Jensons letter is representatief voor het hoge niveau van de Venetiaanse

typografie.

9 Petrarca, Triumphs and Sonnets. Zestiende-eeuws manuscript.

10 (a) La Operina, Rome 1522, handschrift van de grote Venetiaanse schrijf-

meester Vicentino. (b) Il Modo de Temperare Le Penne, Rome 1523, van de-

zelfde Vicentino. (Afb.8) Walker: met voorbeelden als deze kan een stem-

pelsnijder geen lelijke letters maken. Volgens het verslag van Wilde

klonk bij deze dia’s een spontaan applaus.

11 Cicero, Epistolæ familiares, Aldus Manutius, Venetië 1502. Voorbeeld van

de kleine, goedkope boekjes van Manutius, gezet uit de cursief van Fran-

cesco Francia de Bologna.

12 Bonaventura Castillioneus, Gallorum insibrum sedes, gedrukt door Gio-

vanni Antonio Castiglione, Milaan 1541. Walker wijst er op dat deze cur-

sief meer overeenkomsten vertoont met de schrijfletter van Vicentino

(10 a en b) dan met Manutius’ drukletter (11).

13 Plautus, The Comedies, gedrukt door Philippi de Giunta, Florence 1514.
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Afb.8  Twee – tijdens zijn lezing door Walker zeer geprezen - handschriften van de
Venetiaanse schrijfmeester Vicentino: links uit La Operina (Rome 1522), rechts uit Il Modo
de Temperare Le Penne (Rome 1523). (Uit: Matrix nr.11, 1991)
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derne typografie. Walker hield de lezing na krachtig aandringen van Cob-

den-Sanderson. Hij had de tekst niet uitgeschreven – wat hij volgens

Morris beter wel had kunnen doen, want hij was als spreker onervaren, ver-

legen en zenuwachtig – en sprak aan de hand van beknopte aantekeningen,

èn: illustreerde zijn tekst met door hemzelf vervaardigde dia’s. Wat Walker

letterlijk heeft gezegd zal dus altijd geheim blijven, maar er zijn voldoende

bronnen beschikbaar en men heeft reconstructiepogingen ondernomen

om te weten wat de hoofdpunten van zijn betoog waren. Belangrijke bron-

nen zijn Walkers lijstjes van vertoonde lichtbeelden en het verslag door

Oscar Wilde, dat hieronder integraal volgt; de twee belangrijkste recon-

structies zijn ‘Appendix B, Lecture by Emery Walker’ (Peterson 1991, p.324-

331) en Dreyfus 1991. Dreyfus’ artikel telt zestien bladzijden tekst plus

twaalf bladzijden kleurenillustraties, dus u begrijpt dat ik het hier zeer

veel korter samenvat: ik noem de circa dertig specimina van schrijf- en

drukwerk die Walker vertoonde (de diverse overgeleverde lijstjes variëren

rond dat aantal) alsook de hoofdpunten uit zijn principiële betoog – want

dat was het. Ruim veertig jaar later zou hij zijn eerste en enige tekst publi-

ceren en daarin zegt hij in wezen hetzelfde (Walker 1929/’30).

Na een korte inleiding waarin Walker de oude Chinese drukkunst en de

blokboektechniek noemde en vervolgens een stempel, matrijs, verstelbare

gietvorm en gegoten letter toonde, volgen:

1 Een blokboek uit 1465; bladvullende houtsnede met daarín tekst.

2 Duits missaal, in 1451 in Keulen geschreven. (ex libris William Morris)

3 Gutenbergs ‘B42’. Walker prijst vooral de gelijkheid van kleur doorheen 

het hele werk en het zorgvuldig in register drukken.

4 (a) Missaal gedrukt in 1481 in Bamberg; (b) missaal geschreven in Würtz-

burg, 1470–’80. Grote overeenkomst in geschreven en gedrukte Gotische

lettertypen.

5 (a) Italiaans manuscript uit 1451; niet bekend welk, maar het zou Epitome

historiarum Trogi kunnen zijn (aanwezig in de British Library). Hierover

schreef Wilde dat Walker dit beschouwde als een voorbeeld van het begin

van de romein; (b) Livius, Historiæ Romanes decades, Sweynheym en Pan-

nartz, Rome 1469. Walker benadrukt nogmaals de overeenkomst tussen

handschrift en drukletter.

6 Bladzijde uit Columella, De re rustica, Italiaans manuscript van Pompo-

nio Leto (1428–’97). Walker: voorloper van de cursief (ex libris William

Morris).

7 Cicero, Epistolæ familiares, gedrukt door Johannes de Spira, Venetië 1469.

Het eerste in Venetië gedrukte boek.
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20 Titelpagina van William Morris, A Tale of the House of the Wolfings, gedrukt

door de Chiswick Press in 1888. Typografie van Morris. De letter (Basel

type) koos Morris in overleg met Walker; de hele titelpagina is gezet uit

Basel-kapitalen in drie corpsen (zie afb. in Jaarboek 1996, p.31). Walker:

‘Black letter often used in titles. It shouldn’t be mixed with roman’.

21 A History of British Birds, met houtgravures van Thomas Bewick, Newcastle

1809. Walker benadrukt dat de houtblokken in perfecte technische (‘me-

chanical’) harmonie zijn met de loden letters (namelijk: allebei hoog-

druk); als gevolg daarvan is er ook artistieke harmonie.

22 Samuel Rogers, Italy, Londen 1830/’31, met staalgravures van J.M.W. Tur-

ner. Walker: door de combinatie van diepdruk illustraties met hoogdruk

tekst is er gebrek aan relatie, zowel technisch als artistiek.

23 (a) La Mer des Histoires, gedrukt door Pierre le Rouge, Parijs 1488/89. (ex li-

bris William Morris) ‘Prachtig voorbeeld van harmonie tussen hout-

snede en typografie.’ (b) idem, andere pagina, met blanco heraldisch

schild. Walker: heraldiek is geschikt voor boekversiering, mits getekend

zonder gebruik van kleur.

24 Boccaccio, De claris mulieribus, gedrukt door Johann Zainer, Ulm 1473.
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Afb.9  Een van de meest invloedrijke beelden uit Walkers lezing. Twee keer een bladzijde
uit het tijdschrift The Hobby Horse: links gezet met interlinie, rechts – op zijn aanwijzingen
– compres gezet uit een groter corps. Dit advies om compact te zetten werd in brede kring
en gedurende lange tijd opgevolgd. (Uit: Matrix nr.11, 1991)
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Dit exemplaar is extra verlucht, omdat het ten geschenke werd aangebo-

den aan Lorenzo de Medici. Hierbij merkt Walker op dat het in de vijf-

tiende en zestiende eeuw nog gebruikelijk is dat boeken met de hand

worden versierd, en in al zijn bescheidenheid voegde hij daar aan toe dat

dit boekversieren een alternatief zou kunnen zijn voor Britse dames die

anno 1888 veel tijd besteden aan het maken van Kerst- en Nieuwjaars-

kaarten.

14 Vergilius, Anglica historia, gedrukt door Michael Isingrinus, Bazel 1556

(ex libris William Morris). Walker: de invloed van de renaissance in

Duitsland komt o.a. tot uiting in de voortreffelijke letters die vroeg zes-

tiende-eeuwse drukkers in Bazel gebruiken. Een van de grootsten van

hen, Froben, sneed omstreeks 1514 een romein die veertig à vijftig jaar in

gebruik bleef. De hier getoonde letter lijkt op die van Froben en verte-

genwoordigt de romein in volmaakte vorm. Hierna treedt het verval in:

latere stempelsnijders hebben niet meer de mooie handschriften als

voorbeeld en apen slechts elkaar na. Kortom: de kwaliteit van het druk-

ken nam af naarmate het gebruik ervan toenam.

15 Antonius Hulsius, Non-Ens Prae Adamaticum, gedrukt door Elzevier, Lei-

den 1656. Walker: ‘The Elzevir’s types, which were cut by Christopher

van Dijck, are about the best of the seventeenth century founts.’

16 Virgilius, Bucolica, Georgica et Aeneis, gedrukt door John Baskerville, 1757.

Volgens het verslag van Wilde noemde Walker de romein van Baskerville

‘not very good’; een elders gevonden commentaar luidde: ‘not as good as

Caslon’s, though better than those of Bodoni who followed them’.

17 Een bladzijde (niet bekend welke) gedrukt door Giambattista Bodoni,

drukker te Parma van 1768–1813. Aan Bodoni danken we, zo zei Walker,

‘the singularly ungraceful characters which have been in general use

since 1820, known to printers as “modern”’.

18 (a) en (b) Twee keer een bladzijde uit The Hobby Horse, om een typografisch

principe duidelijk te maken; Walker koos dit tijdschrift als voorbeeld

omdat hij de redacteur, architect A.H. Macmurdo, had geadviseerd. (a) is

gezet uit een klein corps, het zetsel is geïnterlinieerd (verticaal gespa-

tieerd), gevolg: ‘the objectionable appearance of white stripes’. (b) is

compres gezet uit een groter corps. Gevolg: een compacter, ‘zwarter’,

beeld; grotere visuele eenheid; grotere leesbaarheid (volgens Walker); in

beide gevallen evenveel tekst op een pagina. (Afb.9)

19 Franciscus Columna, Hypnerotomachia Poliphili, gedrukt door Aldus Ma-

nutius, Venetië 1499. Walker: het is goed om koppen en titels af te spatië-

ren; veel verschillende lettertypen op de titelpagina is zeer verwerpelijk.
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ters had a living model to go by, and when it decayed printing decayed also.

He showed on the screen a page from Gutenberg’s Bible (the first printed

book, date about 1450–5) and a manuscript of the History of Pompeius by

Justin of 1451. The latter he regarded as an example of the beginning of the

Roman type. The resemblance between the manuscript and the printed

books were most curious and suggestive. He then showed a page out of

John of Spier’s edition of Cicero’s Letters, the first book printed at Venice,

an edition of the same book by Nicholas Jansen [Jenson] in 1470, and a won-

derful manuscript Petrarch of the sixteenth century. He told the audience

about Aldus, who was the first publisher to start cheap books, who dropped

abbreviations, and has his type cut by Francia pictor et aurifex, who was said

to have taken it from Petrarch’s handwriting. He exhibited a page of the

copy-book of Vicentino, the great Venetian writing-master, which was 

greeted with a spontaneous round of applause, and made some excellent

suggestions about improving modern copy-books and avoiding slanting

writing. A superb Plautus printed at Florence in 1514 for Lorenzo di Medici,

Polydore Virgil’s History with the fine Holbein designs, printed at Basle in

1556, and other interesting books, were also exhibited on the screen, the

size, of course, being very much enlarged. He spoke of Elzevir in the seven-

teenth century when handwriting began to fall of, and of the English prin-

ter Caslam [Caslon], and of Baskerville whose type was possibly designed by

Hogarth, but is not very good. Latin, he remarked, was a better language to

print than English, as the tails of the letter did no so often fall below the

line. The wide spacing between lines, occasioned by the use of a lead, he

pointed out, left the page in stripes and made the blanks as important as

the lines. Margins, should, of course, be wide except the inner margins, and

the headlines often robbed the page of its beauty and design. The type used

by Pall Mall was, we are glad to say, rightly approved of.

With regard to illustration, the essential thing, Mr. Walker said, is to

have harmony between the type and the decoration. He pleaded for true

book ornament as opposed to the silly habit of putting pictures where they

are not wanted, and pointed out that mechanical harmony and artistic har-

mony went hand in hand. No ornament or illustration should be used in a

book which cannot be printed in the same way as the type. For his warnings

he produced Roger’s Italy with a steel-plate engraving, and a page from an

American magazine which being florid, pictorial and bad, was greeted with

some laughter. For examples we had a lovely Boccaccio printed at Ulm, and

a page out of ‘La Mer des Histoires’ printed in 1488. Blake and Bewick were

also shown, and a page of music designed by Mr. Horne.
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‘Finely designed woodcut with Gothic feeling. Type of transitional cha-

racter.’

25 Jacobus Phillipus Foresti, Supplementum supplementi chronicarum, Venetië

1524. Pagina met tekst en grote houtsnede (stadsgezicht). Hierbij Wal-

kers uitvoerigste aantekeningen: de houtsnijder was zich zeer bewust

van de technische beperkingen, wat eerder helpend dan belemmerend

is. Kopergravures en houtsneden die geen direct verband houden met de

tekst kunnen het best gedrukt worden op een aparte bladzijde van de-

zelfde kleur als de rest van het boek, van de tegenoverliggende pagina

gescheiden door een blanco blad.

Na afloop van de lezing werd Walker benaderd door een Amerikaan uit het

publiek, die hem becritiseerde vanwege enkele opmerkingen die hij had

gemaakt over Amerikaanse drukkunst. Morris schoot Walker onmiddellijk

te hulp en tracteerde de Amerikaan op ‘some candid speech’ betreffende het

niveau van de Amerikaanse drukkunst. (Salmon and Baker, p.208)

Onder het gehoor van Walker bevond zich ook Oscar Wilde (1854–1900),

die zich in 1879 met grote literaire ambities in Londen had gevestigd, maar

– tot hij na 1890 binnen enkele jaren de vier toneelstukken schreef waarmee

hij internationaal beroemd werd: Lady Windermere’s Fan (1892), A Woman of

no Importance (1893), An Ideal Husband (1895), The Importance of Being Earnest

(1895) – in zijn onderhoud moest voorzien met min of meer journalistiek

werk. Zo werd hij in 1887 redacteur van The Women’s World, waarvoor hij on-

der andere modeartikelen schreef, en zo schreef hij een dag na Walkers op-

treden, op 16 november dus, een verslag van de lezing in The Pall Mall Gazet-

te. Wildes verslag werd o.a. herdrukt in het artikel van Dunlap (p.36-37) en

in Peterson 1991 (p.329-331). Vanwege het historische belang volgt hieron-

der de volledige tekst.

Printing and Printers

Nothing could have been better than Mr. Walker’s lecture on Letterpress

Printing and Illustration, delivered last night at the Arts and Crafts.A series

of most interesting specimens of old printed books and manuscripts was

displayed on the screen by means of the magic-lantern, and Mr. Walker’s

explanations were as clear and simple as his suggestions were admirable.

He began by explaining the different kinds of type and how they are made,

and showed specimens of the old block-printing which preceded the mova-

ble type and is still used in China. He pointed out the intimate connection

between printing and handwriting – as long as the latter was good the prin-
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ook aan gene zijde van het Kanaal werd gehoord, door Pelletan en met hem

door velen in vele landen.’

William Morris en de Kelmscott Press

Het is al vele malen geciteerd en ik doe het bij deze nogmaals. Toen Walker

en Morris na afloop van de hierboven beschreven lezing samen naar huis

liepen – ze waren nagenoeg buren – riep Morris op de hem kenmerkende

impulsieve en enthousiaste wijze uit: ‘Let’s make a new fount of type!’.

Morris’ enthousiasme kwam natuurlijk niet voort uit de plaatjes die hij

had gezien, veel van de getoonde boeken kwamen immers uit zijn eigen

kast, maar uit het besef dat je door middel van projectie lettertypen kunt

vergroten; met andere woorden: dat je met behulp van fotografie veel snel-

ler een nieuw lettertype zou kunnen ontwerpen dan via de in zijn ongedul-

dige ogen bijna onverdraaglijk lange weg van tekeningen maken, stempels

snijden, letters gieten, proefdrukjes maken, stempels corrigeren et cetera.

Dat hij, om een door hem ontworpen letter werkelijk tot zijn recht te laten

komen hem ook zelf zou moeten drukken, op speciaal te bestellen papier,

met bijzondere inkt, op een eigen pers, kortom, dat hij, om de verfoeide 

industrial press te omzeilen een complete eigen drukkerij ofwel private press

moest oprichten – dat alles realiseerde hij zich op dat moment nog niet.

Natuurlijk had Morris Walker gevraagd zijn partner te zijn in de Kelm-

scott Press, die in 1891 van start ging, maar Walker weigerde. Als argument

gaf hij op dat hij onvoldoende vermogen bezat om in dit ‘typographical ad-

venture’ op het spel te zetten, en ook, veel ruimer geformuleerd: ‘having

some sense of proportion’. Maar bij zijn besluit zal mogelijk ook een rol ge-

speeld hebben de bijzonder eerlijke opmerking van Morris: ‘But mind, I

shall want to do everything my own way’.

Officieel was Walker dus geen partner, maar de facto was hij als ‘adviseur’

van begin tot eind zeer nauw bij alles betrokken. Het begin was, in 1890,

Morris’ ontwerp van zijn eerste eigen letter, de Golden Type (gebaseerd op

vijftiende-eeuwse romeinen van Nicolas Jenson en Jacobus Rubeus), waar-

bij Walkers beheersing van de fotografische technieken een cruciale rol

speelde (zie in Jaarboek 1996 afb.13, p.33). Het einde was, na het overlijden

van Morris in 1896, de afwikkeling van de Press, die Walker en Sydney

Cockerell, secretaris van de Press, in ’98 tot een goed einde brachten. Op zijn

sterfbed had Morris hun de gehele Press aangeboden, maar zij vonden het

meer in het belang van Morris’ reputatie om alle gebruikte illustraties en

ornamenten te schenken aan het British Museum. In de tussenliggende ja-

ren vormden Morris, Walker en Cockerell een hecht driemanschap.
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The lecture was listened to with great attention by a large audience, and

was certainly most attractive. Mr. Walker has the keen artistic instinct that

comes out of actually working in the art of which he spoke. His remarks

about the pictorial character of modern illustration were well timed, and

we hope that some of the publishers in the audience will take them to heart.

Next Thursday Mr. Cobden-Sanderson lectures on bookbinding, a subject

on which few men in England have higher qualifications for speaking. We

are glad to see these lectures so well attended.

Walker en private presses

In dit hoofdstukje beperk ik me tot Walkers betrokkenheid bij de belang-

rijkste Engelse en Duitse private presses en een enkele gewone uitgeverij in

Duitsland. Natuurlijk is het niet mogelijk – en trouwens ook niet zinvol –

om hier een half dozijn private press-geschiedenissen volledig uit de doeken

te doen; wat volgt zijn niet meer dan korte schetsjes. In een volwaardige

studie zou dit onderdeel niet alleen diepgravender zijn, maar in geografi-

sche zin ook breder, want Walkers invloed rijkt verder: tot in Skandinavië,

Amerika, en zelfs, ben ik geneigd te zeggen, tot in Frankrijk. Uit een artikel

van Han van Berkel over de Franse uitgever Pelletan (1854–1912) citeer ik:

‘Dat jaar [1896] is in de geschiedenis van de typografie in menig opzicht ge-

denkwaardig. Behalve door de dood van William Morris en het begin van

de uitgeversloopbaan van Édouard Pelletan [...] wordt het jaar gemarkeerd

door de Exposition du Livre moderne in de Salon de l’Art Nouveau van S.

Bing, blijkbaar een hoofdkwartier van die richting, maar niet eenkennig,

want Pelletan liet er zich enerzijds nog eens overtuigen van de decadentie

van het Franse boek, maar raakte er anderzijds enthousiast over wat er uit

Engeland werd getoond. Want het is duidelijk, Pelletan en zijn ideeën over

de wenselijkheid van vernieuwing van de Franse typografie met inachtne-

ming van haar traditie zijn beïnvloed door William Morris en zijn omge-

ving. Vooral Walter Crane [...] en Emery Walker [...] zouden in dit opzicht

van belang zijn geweest. Zoals Pelletan tot zijn geschriften kwam door een

bezoek aan een tentoonstelling, zo baarde Walker [...] opzien door een le-

zing te geven [...] , een ‘clarion-call’, om met S.H. Steinberg te spreken4, die
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Third Edition, 1974).
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derd meter van Morris’ woonhuis, de Doves Bindery – zo genoemd naar de

nog steeds zeer fraai aan de Theems gelegen pub ‘The Dove’, twee huizen

verderop. De bedoeling was dat de Doves Bindery en de Kelmscott Press

zouden samenwerken, waar overigens niet veel van terecht is gekomen. C-S

deed zelf geen handwerk meer, maar gaf leiding aan een kleine staf, waar-

onder Douglas Cockerell, jongere broer van Sydney.

Na de opheffing van de Kelmscott Press in 1898 (Morris was in ’96 overle-

den) stelde C-S voor om samen een nieuwe pers te stichten. Walker be-

schouwde C-S als een goede vriend, en nadat hij voorop gesteld had dat hij

geen geld in de onderneming kon stoppen (hij had zojuist partner Boutall

uitgekocht) stemde hij toe. In 1900 gaat de onderneming van start – door

Colin Franklin in een van zijn publicaties over de Doves Press aangeduid

als ‘The Start of a Worry’ (1983). Walker ontwerpt een eigen letter, gebaseerd

op een romein van Nicolas Jenson: de Doves Type, door velen beschouwd

als zijn chef d’oeuvre. (Afb.10) 

Ik parafraseer wat Walker hierover in zijn cv schreef (merk op dat Walker

in zijn inderdaad al te grote bescheidenheid suggereert dat het hier niet om

zijn door iedereen als zodanig erkende ontwerp gaat, maar om niet meer dan

de keuze van een bestaande letter): > Omdat C-S noch ik konden wat Morris

deed, namelijk een letter ontwerpen, was het eerste probleem welke letter

we zouden gebruiken. WM had zo sterk zijn voorkeur voor de letter van

Nicolas Jenson uitgesproken, dat we het er spoedig over eens waren dat we

daar een kopie van zouden maken. Bij de verkoping van een deel van WM’s

bibliotheek had ik een exemplaar gekocht van de Natural History van Pli-

nius Secundus in het Italiaans, gedrukt door Jenson in 1476. Het boek was,

zoals bijna alles van Jenson, over-inked en gaf dus een niet juist beeld van de

letter, ‘The true shapes had to be extracted, so to speak’. Dat deden we door

ze vergroot te fotograferen, zoals eerder bij WM, en dan werden onder mijn

leiding de modellen voor de stempelsnijder getekend (op dezelfde grote

schaal) door de tekenaar Percy Tiffin, die nog steeds bij mij werkt. De teke-

ningen werden fotografisch verkleind tot de gewenste grootte, i.e. 2-line

Brevier ofwel corps 16. Deze foto’s gingen naar Mr. Prince, die de stempels

sneed. De volgende stap, het slaan van de matrijzen, werd gedaan door

Messrs. Miller and Richard, lettergieters te Edinburgh. <

Het eerste boek gezet uit deze letter, Tacitus’ Agricola, verscheen in 1901

en was een groot succes, ook financieel. Walker en C-S durven dan het grote

werk wel aan: de Bijbel. Van 1903–’05 verschijnt de Doves Bible in vijf kwar-

to-delen, na de Kelmscott Chaucer ongetwijfeld een nieuw hoogtepunt in

de Britse private press-geschiedenis. Het monumentale werk is zonder de-
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Cockerell was de ambitieuze zoon van een kolengroothandelaar, die on-

voldoende perspectief zag in het familiebedrijf, en als protégé van John

Ruskin in contact kwam met Morris. Hij begon met het catalogiseren van

diens bibliotheek en werd 24 jaar jong secretaris van de Kelmscott Press.

Later, van 1900 –’04, was hij partner van Walker in Walker & Cockerell Ltd.

Zijn grootste bekendheid kreeg hij als directeur van het Fitzwilliam

Museum in Cambridge (1908–’37), dat onder zijn leiding een van de belang-

rijkste Britse kunstmusea buiten Londen werd.

Aan de boeken die van de Kelmscott Press kwamen, kan ik hier niet veel

aandacht besteden. De wijdverspreide reputatie dat ze alle worden geken-

merkt door een overvloed aan illustraties, decoraties, margeversieringen et

cetera is onterecht, en meer gebaseerd op vooroordeel dan kennis van za-

ken. In werkelijkheid wordt het karakter van het drukwerk bepaald door

een strenge en relatief sobere typografie, die opvalt door compres zetsel,

minimale horizontale spatiëring, klassieke margeprogressie en, als er spra-

ke is van illustraties, een goede technische en artistieke harmonie tussen

tekst en houtsnede. We herkennen de opvattingen van Walker, die echter

ook die van Morris zijn. Zoals Cockerell over de Kelmscott Press en Walker

zei: ‘No important step was taken without his advice and approval’. Over de

Kelmscott Press bestaat omvangrijke literatuur. De definitieve bibliografie

en geschiedenis zijn respectievelijk Peterson 1984 en 1991. Mijn Jaarboek-arti-

kel over de Kelmscott Chaucer, ‘boek van het jaar’ in 1996, kan mogelijk dienen

als bescheiden inleiding (Hubregtse 1997). Herhaling van één zin daaruit is

hier op zijn plaats: ‘Vergeleken met de om haar strengheid beroemde Doves

Press is de Kelmscott Press geen contrast, maar voorbeeld’ (p.35).

Cobden-Sanderson en de Doves Press 

De roemruchte als Cobden-Sanderson, kortweg C-S, bekendstaande figuur

heette eigenlijk Thomas James Sanderson (1840–1922), maar zette zijn

moeders naam voor de zijne. Werkzaam als jurist, kreeg hij omstreeks zijn

veertigste grote belangstelling voor ambachtelijke activiteiten en kwam in

contact met de Hammersmith/Morris-kring. Jane Morris, Williams echtge-

note, gaf hem het advies te leren boekbinden; dat zou bovendien een ‘Art’

toevoegen aan hun kleine artistieke gemeenschap. Hij nam les bij de be-

kende binder Roger de Coverly (overigens niet in naaien, alleen de verdere

verwerking) en opende een eigen werkplaats. Een van z’n eerste opdrach-

ten kreeg hij in 1884 van Morris, die zijn exemplaar van Das Kapital letterlijk

had stuk gelezen. In 1893 begon hij in Hammersmith, op minder dan hon-
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coraties en illustraties: niets anders dan zwart zetsel, hier en daar een hel-

derrode margenoot of gewaagde kalligrafie van Edward Johnston. De rol

van de jonge en getalenteerde autodidact J.H. Mason (1875–1951) was steeds

belangrijker geworden. Medewerker vanaf het begin, werd hij spoedig

chef-zetter/typograaf – en voor de Press waarschijnlijk belangrijker dan C-

S. Colin Franklin in zijn boek The Private Presses (1969): ‘The visual merits of

Doves Press books are from Emery Walker – and in discussing private pres-

ses, the visual qualities are usually valued first. Mason the compositor lear-

ned from him, and Cobden-Sanderson from them both.’ (p.106) Mason

werkte in de achterkamer, vanwaar hij uitzicht had op tuin en Theems

(Mason, p.[8]) (afb.11 en 12). De Doves Bible werd onder zijn leiding handge-

zet, volgens sommige bronnen zelfs geheel en al door hem alleen (Clair, p.

168). Walker, ontevreden over het lesniveau van de London County Council

Central School of Arts and Crafts, draagt Mason voor als leraar drukken en

typografie, en na een periode waarin Mason avondlessen verzorgt, wordt

hij in 1909 fulltime docent (Owens, p.40-45) en later hoofd van de London

School of Printing. Walker beschouwde deze actie als zijn belangrijkste bij-

drage aan de bevordering van de drukkunst.

De Doves Press zou op dramatische wijze aan zijn einde komen, en de kiem

daarvoor werd al spoedig gelegd. In zijn cv schrijft Walker dat C-S van begin

af aan sprak over ‘mijn pers’ en hij van ‘onze pers’: ‘Als goede vrienden zag

ik hier geen kwaad in en vergaf hem deze kleine ijdelheid. Later zag ik dat

het het begin was van zijn megalomanie.’ Ook aan de brief die C-S al in 1903

schreef en waarin hij een verdacht zakelijk ‘partnership agreement’ voor-

stelde, besteedde Walker geen aandacht: de enige eis die hij stelde was dat

hij bij opheffen van de samenwerking een set letter wilde, gegoten in de

matrijzen, voor eigen gebruik. Omstreeks 1906 toerde C-S door de Verenig-

de Staten, onder meer om lezingen te houden, voor welk doel hij Walkers

dia’s van zijn lezing meenam; bij terugkomst waren ze alle gebroken. In

1909 werd de breuk een feit; na tussenkomst van advocaten en Sydney

Cockerell ging Walker akkoord met de regeling dat de langstlevende van de

twee de enige erfgenaam en eigenaar zou worden van alle stempels, matrij-

zen en letter. C-S, intussen een steeds merkwaardiger megalomaan gewor-

den voor wie het Boek niet slechts boek was maar ook vehikel voor wazig 

bibliomysticisme, beschouwde het eventuele gebruik van de Doves Type

door iemand anders dan hemzelf als ontheiliging, en overtrad de regeling

op grove wijze. Nadat hij in 1916 de pers sloot, verkreeg hij alle stempels en

matrijzen van de gieterij en offerde in 1917 vanaf Hammersmith Bridge al-

les aan de Theems.
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Afb.10  Walkers beroemdste letterontwerp, de Doves Type (1899/1900). Voorbeeld op ware
grootte: een van de drie kleine boekjes die de Doves Press drukte, Cobden- Sandersons
Credo. (Uit: Franklin 1969)
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Afb.12  Emery Walker (op achtergrond) en T.J. Cobden-Sanderson in fictieve omgeving; ge-
deeltelijk gebaseerd op foto, afb.11. Tekening van Rigby Graham. (Uit: Mason; collectie
Oscar Holleman)
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Naar verluidt is dit, de vernietiging van zijn eigen schepping, de enige

gebeurtenis ooit die Walker tot boosheid bracht. Na het overlijden van C-S

in 1922 besloot Walker een rechtzaak te beginnen tegen de erfgenamen (in

verband waarmee hij op verzoek van zijn advocaten het genoemde en geci-

teerde curriculum vitae schreef); uiteindelijk werd zonder tussenkomst

van de rechter een schikking getroffen. Walker verzamelde de desbetref-

fende papieren, bond ze bijeen en schreef erop ‘The end of a worry’.

C. H.St. John Hornby en de Ashendene Press5

De welgestelde Charles Harry St. John Hornby (1867–1946), die bijna zijn

hele arbeidzame leven directeur was van W.H. Smith & Co, begon in 1894

zijn eigen pers in het tuinhuisje van zijn vader in Ashendene, graafschap

Hertfortshire. In 1899 verhuisde hij de pers naar Shelley House, Chelsea,

Londen. Daar, in het hoofdstedelijke culturele klimaat, kreeg Hornby’s

pers de kwaliteiten waarop zijn huidige roem is gebaseerd – en dat is in

hoge mate te danken aan Walker.
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5  De belangrijkste publicaties over de Ashendene Press zijn Hornby 1935, Franklin 1986

en de uitzonderlijk fraaie, in heel linnen gebonden catalogus van antiquariaat De

Zilverdistel (Van Dooren en Bakker 1996).

Afb.11  Emery Walker (links) en T.J. Cobden-Sanderson in de tuin van de Doves Press, circa
1904. (Uit: Franklin 1973)
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Afb.13  Voor de Ashendene Press ontwierpen Emery Walker en Sydney Cockerell de
Subiaco, gebaseerd op de letter die Sweynheym & Pannartz omstreeks 1465 gebruikten.
(Uit: Updike)

s j a a k  h u b r e g t s e

Hornby zelf daarover: ‘A turning point in the history of the Press had

been my meeting about the year 1900 with Sydney Cockerell [...] Through

him I came to know Emery Walker, whose name is known and honoured by

printers the world over. From these two [...] I received inspiration and en-

couragement in my venture and unstinted help and advice [...] Walker was a

mine from which to draw a wealth of counsel ever at the free disposal of any

struggling beginner.’ (Hornby 1935, p.8)

Naast, neem ik aan, algemene raadgevingen betreffende typografische

vormgeving, is Walkers belangrijkste bijdrage ongetwijfeld geweest de cre-

atie van de letter Subiaco, een schepping van Cockerell en hem samen, waar

ze aan werkten in 1900/’01. Het ontwerp is gebaseerd op de letter die

Sweynheym & Pannartz gebruikten op hun pers – de eerste in Italië –  en ge-

noemd naar het klooster waarin zij in 1464 hun drukkerij begonnen. De

stempels werden in 1902 gesneden door – uiteraard – Edward Prince, in het

corps great primer (in ons jargon: corps 16) en de letter gegoten door Miller &

Richard. De Ashendene Subiaco is een semi-gotische letter, wat ze dus ge-

meen heeft met de Troy en Chaucer van William Morris. Een belangrijk ver-

schil is echter dat de Subiaco in nog mindere mate een fraktuur is, een rusti-

ger karakter heeft en dus beter leesbaar is (afb.13). Het is een even sierlijke

als statige letter, die Hornby gebruikte voor zijn hoofdwerken, o.a. Dantes

Inferno (1902) en de majestueuze folio-uitgave van Tutte le Opere di Dante Ali-

ghieri Fiorentino ofwel ‘de Ashendene Dante’ (1909), die samen met ‘de Kelm-

scott Chaucer’ (1896) en ‘de Doves Bible’ (1903–05) wel wordt aangeduid als

‘de drie mooiste en meest invloedrijke boeken van de moderne typografie’

(waarbij ‘modern’ natuurlijk wel in de juiste context moet worden verstaan).

Vermeldenswaard is nog dat Hornby’s perkamenten exemplaar van de

Dante werd gebonden door Katherine Adams (later Mrs. Edmund Webb;

1862–1952). Zij en haar ouders woonden op loopafstand van Kelmscott, het

landgoed van de familie Morris in Oxfordshire, en de dochtertjes van Mor-

ris en zij speelden samen. Ouder geworden maakte ze kennis met verschil-

lende leden van de Morris-circle, waarvan sommigen levenslang vriend en

adviseur bleven – in het bijzonder Emery Walker. Bij haar overlijden

noemde Sydney Cockerell haar ‘one of the leading English craftswomen of

this century’. Banden van haar werden tentoongesteld in Brussel (gouden

medaille), Parijs, Zürich, Gent, Leipzig, Kaapstad en St. Louis. (Van Dooren

en Bakker, p.48-50)

Bruce Rogers en de Mall Press

Bruce Rogers (1870–1957), geboren in de Amerikaanse staat Indiana, werd
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Rogers vertrekt met vrouw en dochter uit Amerika. Van de Grolier Club

in New York krijgt hij de opdracht mee om een (vertaalde) herdruk te ver-

zorgen van dat deel van Albrecht Dürers Geometriae dat handelt over het

ontwerp van letters; het boek zal gezet worden uit de Centaur, en dus neemt

Rogers 800 pound (ruim 360 kg) letter mee. Het gezin viert Kerstmis 1916

aan boord, en vestigt zich na aankomst in, hoe kan het anders, Hammer-

smith.

De onderneming waarin Walker Rogers uitnodigde compagnon te wor-

den, was niets minder dan een nieuw op te zetten private press, met geen

geringere ambitie dan boeken te produceren op het niveau van de Kelmscott

en Doves Press; Rogers zou de naam pas na aankomst vernemen: The Mall

Press. Na het debacle van de Doves Press moet dat voor Walker een ingrij-

pend besluit geweest zijn – en weer rustte er geen zegen op. Eén negatieve

factor had men natuurlijk kunnen voorzien: de Eerste Wereldoorlog, waar-

bij Engeland zeer betrokken was, met als gevolg een nijpend gebrek aan

materiaal, middelen en mankracht. Ik citeer een fragment uit een brief (fe-

bruari 1917) aan Henry Watson Kent, waarin Rogers uitvoerig ‘the physical

set up of the Mall Press’ beschrijft: ‘We shall print only two pages to a form

and these pages are locked in a chase in Hammersmith. I carry them out th-

rough the back garden and up a lane to Hammersmith Road, where I wait

for a tram that takes me to the foot of Coningham Road and then I carry it

the rest of the way to the printing works. It gets pretty heavy at last.’ (Mans-

bridge p.26) Een andere factor, zo suggereren enkele bronnen, is de weinig

soepele interactie tussen beide heren. Als gevolg van een en ander komt er

maar één boek van de pers, en dat draagt niet eens het imprint van The

Mall, maar van de Grolier Club: het is het Dürer-boek dat Rogers als op-

dracht uit Amerika had meegekregen. Het verschijnt in 1917 onder de titel

On the Just Shaping of Letters, in een oplage van 218 exemplaren waarvan drie

op perkament. (Afb.14)

Anders dan bij Cobden-Sanderson leidde deze kennelijk onwerkbare 

situatie niet tot een breuk: The Mall mislukte, maar hun vriendschap en 

samenwerking duurt voort tot Walkers dood. Rogers vertrekt in 1919 welis-

waar naar Amerika, maar komt in 1928 alweer naar Europa: volgens afspraak

ontmoet hij in Venetië Emery Walker, zijn dochter Dorothy en Sydney

Cockerell, die een cruise maken op de Adriatische Zee. Terug in Engeland

wordt, onder Rogers leiding, een Monotype-versie gemaakt van zijn Cen-

taur. In de jaren die Walker nog resteren – hij is intussen 77 –, speelt hij een

belangrijke rol in de productie van enkele van Rogers’ absolute meester-

werken.
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in 1894, op verzoek van uitgever Joseph M. Bowles, grafisch ontwerper voor

het tijdschrift Modern Art. Bowles vertoonde zijn exemplaar van The Story of

the Glittering Plain, het eerste product van Morris’ Kelmscott Press, dat op de

jonge Rogers de nodige indruk maakte: hij voorzag Modern Art van Morris-

siaanse kapitalen en margedecoraties. Uitgever Bowles verhuisde naar Bos-

ton, en Rogers volgde hem in 1895. Daar zocht hij contact met de tien jaar

oudere Daniel Berkeley Updike: nu vooral de auteur van het standaard-

werk Printing Types: Their History, Forms, and Use: A Study in Survivals (1922), toen

een groot en gerespecteerd drukker, die zojuist zijn eigen Merrymount

Press had gesticht, na enkele jaren de Riverside Press te hebben geleid, een

imprint van Houghton Mifflin. Door Updikes bemiddeling kon Rogers

meteen terecht bij de Riverside Press, waar hij zeventien jaar zou blijven

(1895–1912). In de periode 1900–’12, toen hij de leiding had van de bibliofiele

Riverside Editions, ontwierp hij ongeveer zestig boeken, waarmee hij zich

een grote reputatie verwierf.

Rogers reisde in 1905 voor het eerst naar Engeland, waarbij hij er belang

aan hechtte Emery Walker te ontmoeten. In 1912 vertrok hij voor de tweede

keer naar Engeland, nu kennelijk in de hoop werk aangeboden te krijgen

bij de Doves Press, of elders in Europa (Mansbridge, p.18); dit gebeurde

niet, en onverrichter zake keerde hij terug naar de Verenigde Staten. Daar

ontwerpt hij in 1914 de veelgeprezen Centaur, gebaseerd op de letter van

Jenson uit 1470.

Vroeg in 1916 schrijft Walker hem een brief waarin hij een voorstel doet

tot samenwerking. Uit het antwoord van Rogers, dan 47 jaar oud en bewon-

derd typograaf en letterontwerper, blijkt het enorme respect voor Walker.

Ik citeer enkele fragmenten: ‘Your letter has touched me deeply – the

generosity of the proposal in itself and your confidence in me and my aims

to which it bears witness are beyond me to require in words – even if I could

find fitting ones to try to express my pleasure in the prospect you open up

before me. [...] I have also had a proposal to show it [zijn drukwerk] at the

Library of Congress, Washington – so I seem to be turning showman rather

than printer. [...] Printing is now, of course, an old game to me, though mas-

tery in it seems almost as far off as ever. [...]Your letter leaves me a little in

doubt as to just what sort of position I shall be expected to fill. If it is one

concerned with typography or general arrangement of printed matter and

illustrations I think I may say that I feel competent to do that already. If it

concerns the management of the business or the technicalities of various

reproductive processes, then I can only say that I am ready to learn.’ (Mans-

bridge, p.22-25)
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In 1932 verschijnt de Odyssey of Homer, in de vertaling van T.E. Lawrence,

in Cambridge gezet uit de 14-punts Centaur, onder supervisie van Walker

gedrukt in Londen. Het complete colofon luidt: 

Printed and published by

Sir Emery Walker, Wilfred Merton and Bruce Rogers

16 Clifford’s Inn, London

530 copies

Wilfred Merton is Walkers compagnon; Rogers’ werkkamer bevond zich op

de etage boven hun kantoor. Een jaar later publiceert de Cambridge Uni-

versity Press Fra Luca de Pacioli van Stanley Morison, het derde deel in de

Grolier Club-reeks over lettervormen, na Dürers On the Just Shaping of Letters

(1917) en Geofroy Tory’s Champ Fleury (1927); de clichés werden vervaardigd

door Emery Walker Ltd. In 1935 verschijnt dan bij de Oxford University

Press The Holy Bible, beter bekend als ‘de Oxford Lectern Bible’, een monu-

mentaal werk met een omvang van 1238 bladzijden tekst, Monotype-gezet

uit een enigszins versmalde 22-punts Centaur, afmetingen 16x12 inch

(40,64x30,48 cm); het werd gedrukt door John Johnson,‘Printer to the Uni-

versity of Oxford’. Kort na het overlijden van Walker, in 1933, schreef hij het

boekje The Printer : His Customers and his Men. Verso titelpagina lezen we:

to the memory of

emery walker

*

De Engelse arts & crafts- en private press-bewegingen werden snel en met groot

enthousiasme ontvangen in Duitsland. Opvallend daarbij is dat de invloed

niet beperkt blijft tot private Presses, maar ook de uitgaven van verschil-

lende handelsdrukkerijen en -uitgeverijen bepaalt. Een belangrijke rol was

weggelegd voor de Staatliche Academie der Grafische Künste te Leipzig en

Walter Tiemann (1876–1951), die daar vanaf 1903 als leraar, en daarna meer

dan twintig jaar als directeur aan verbonden was. Met Rudolf Koch was

Tiemann de belangrijkste letterontwerper in de lettergieterij van de ge-

broeders Klingspor te Offenbach; hij bepaalde – met Carl Ernst Poeschel –

het gezicht van de Leipziger uitgeverij Julius Zeitler, en later van de Insel-

Verlag: Insel-directeur Anton Kippenberg trok Engelse medewerkers aan,

met name Eric Gill en Emery Walker.

Eigen letterontwerpen en uitgaven van Engelse persen waren navolgens-
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Afb.14  Titelpagina van het enige boek dat de Mall Press van Emery Walker en Bruce Rogers
produceerde (1917); het imprint vermeldt echter The Grolier Club. De titel is in rood. (Uit:
Blumenthal 1989)
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Franse Aristide Maillol (1861–1947) en de Engelse Edward Gordon Craig

(1872–1966); bij het opzetten van de pers werd hij geassisteerd door J.H.

Mason, zetter van de Doves Press.

Als eerste grote productie begon Kessler aan de Eclogae van Vergilius. Het

concept van Kessler zelf werd gerealiseerd onder supervisie van Walker,

waarbij belettering werd gebruikt van Edward Johnston en Eric Gill, Mail-

lol vervaardigde 43 houtsneden, drukkers waren Kessler en Mason. Het

project begon in 1913, maar kwam door de Eerste Wereldoorlog stil te lig-

gen: Kessler werd onder de wapens geroepen. Uiteindelijk zou het werk pas

in 1927 verschijnen, in Londen uitgegeven door Emery Walker. (Afb.15)
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Afb.15  Pagina uit de Duitse versie van Vergilius’ Eclogae, het eerste boek dat van graaf
Harry Kesslers Cranach Presse kwam. Ca. 32x25 cm. De Engelse versie werd uitgegeven door
Emery Walker, Londen 1927. (Uit: Blumenthal 1973)
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waardige voorbeelden, en velen van de Engelse hoofdrolspelers werden ge-

raadpleegd of leverden metterdaad bijdragen aan de Duitse persen – onder

hen natuurlijk Walker. Hieronder een summier overzicht.

Janus Presse

De Janus Presse werd als eerste Duitse particuliere pers in 1907 opgericht

door de drukker Carl Ernst Poeschel (1874–1944) van de drukkerij Poeschel

& Trepte te Leipzig en bovengenoemde Tiemann, beiden Walker-adept.

Poeschel had in 1904 in Engeland kennisgemaakt met Walker, ‘mit dessen

Arbeit er nicht nur durch Anschauen, sondern vor allem durch eingehende

Fachgespräche über Satz und Druck vertraut wurde’ (Schmidt-Künsemül-

ler, p.135). Voor Poeschel en Tiemann was de pers echter niet meer dan een

hobby, en in zestien jaar tijd kwamen slechts vijf titels van de pers: uiterst

zorgvuldig vervaardige publicaties met een sterk typografisch karakter.

Ernst-Ludwig Presse

Een vergelijkbaar karakter, sterk beïnvloed door de pure typografie van de

Doves Press, heeft de Ernst-Ludwig Presse, opgericht in 1907 in Darmstadt,

onder patronaat van de Hessische groothertog Ernst Ludwig. De prakti-

sche leiding was in handen van de broers Wilhelm en Christiaan Kleukens

(resp. 1878–1956 en 1880–1954). Een deel van de productie verscheen onder

imprint van Insel Verlag in Leipzig.

Bremer Presse

De derde in dit Duitse rijtje is de Bremer Presse, een onderneming van Lud-

wig Wolde (1884–1949) en Willy Wiegand (1884–1961). De pers bestond van

1911 tot ’39 en had een sterk Brits karakter: niet alleen de gebruikelijke ty-

pografische Walker-invloeden, maar bovendien werden titels en initialen

ontworpen door de kalligrafe Anna Simons, leerling van de beroemde Ed-

ward Johnston die dat zelf voor de Doves Press deed – en voor de Cranach

Presse zou gaan doen.

Cranach-Presse

Van alle Duitse persen is de Cranach-Presse vermoedelijk de belangrijkste

en zeker de meest internationale. Hij werd in 1913 opgericht door graaf

Harry Kessler (1868–1937), een zeer welgesteld, kunstzinnig en kosmopoli-

tisch man, evenzeer thuis in Londen en Parijs als in Berlijn of Weimar –

waar de pers gevestigd was. Walker, die hij al kende sinds 1904, en Eric Gill

kon hij tot zijn vrienden rekenen; als illustratoren wist hij aan te trekken de
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In 1929 verscheen een tweede ambitieuze productie: de Cranach Hamlet

(Duitse editie, in 1930 de Engelse). De door het boek als ‘Gesamtkunstwerk’

gefascineerde Craig vervaardige hiervoor de houtsneden, waar hij maar

liefst zeventien jaar aan werkte, maar de Hamlet wordt dan ook als zijn

meesterwerk beschouwd. Walker kreeg de opdracht drie lettertypen te ont-

werpen: romein, cursief, en semi-gotisch; zoals bij de Engelse private pres-

ses gebruikelijk, werden de stempels gesneden door Edward Prince. Over

Walkers cursief was Kessler echter niet tevreden, ook niet na diverse aan-

passingen, zodat hij uiteindelijk Johnston de opdracht gaf een nieuwe te

tekenen. Walkers weinig rancuneuze karakter blijkt wederom hieruit, dat

hij ook het snijden van deze stempels zorgvuldig begeleidde. Een en ander

resulteerde in de Cranach-Jenson Upright, Cranach-Jenson Italic en Cra-

nach-Hamlet, respectievelijk gesneden in 1911, ’12 en ’13 (hoewel die jaartal-

len niet zeker zijn, Avis, p.93). (Afb.16) 

Nawoord

Tot zover in het kort over een aantal zaken waarover je het in verband met

Emery Walkers leven en werk zou kunnen hebben. Veel zou misschien

nauwkeuriger kunnen en zeker uitvoeriger moeten. Sommige aspecten en

vragen zijn niet of nauwelijks aan de orde geweest. Hoe terecht en belang-

rijk is het bijvoorbeeld dat zowel Cobden-Sanderson als Bruce Rogers –

min of meer verhuld – klagen over het feit ‘dat ze alles alleen moeten doen’?

Koos Walker ook bij de mede door hem geïnitieerde persen (Doves en Mall)

meer voor een adviserende dan voor een praktisch participerend rol? Hoe

terecht is het dat Franklin (1973), toch een van de meest serieuze auteurs

over Walker, twijfelt aan diens wetenschappelijke merites, dat hij Walkers

uitgesproken voorkeuren benoemt als een te beperkt appreciatievermogen

om objectief-wetenschappelijk te kunnen oordelen? Hoe zit het met Wal-

kers invloed in Frankrijk? Franklin meent dat hij wel door Frankrijk is

beïnvloed (met name door Tory en de Estiennes) maar er geen invloed heeft

gehad, maar Han van Berkel maakt in zijn artikel over de Fransman Pelle-

tan het tegendeel geloofwaardig. Hoe groot, terecht, en van welke aard is

Walkers invloed op het grafisch onderwijs geweest, direct, als lector biblio-

grafie en paleografie in Cambridge, en indirect, door de benoeming te be-

vorderen van Mason tot hoofddocent aan de London School of Printing?

Inderdaad: ‘A biographer is needed for Sir Emery Walker more badly than

for any other figure in the printing history of the period’.
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Afb.16  Van boven naar beneden: Cranach-Jenson Upright, Cranach-Jenson Italic en
Cranach-Hamlet. Oorspronkelijk ontwierp Walker in opdracht van graaf Harry Kessler alle-
drie deze typen; de definitieve Italic werd echter getekend door Edward Johnston. (Uit:
Avis)
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