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MUSEUM VAN HET BOEK

Museum Meermanno-Westreenianum

HELLEKE VAN DEN BRABER
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Hetpand aan de Haase Prinsessegracht
waarin Museum Meermanno-
Westreenianum isgevestigd straalt een ge-
wide rust uit. In dit achttiende-eeuwseJ 
woonhuis wordt een beroemde collectie
oude handschriften, incunabelen, en zes-
den- en zeventiende-eeuwse drukken be-
waard. Tot 1848 werd het pand bewoond
door de verzamelaar WillemJacob Hendrik
Baron van Westreenen-van Tiellandt die, 
meende dat zijn collectie na zijn dood voor
het nageslacht bijeengehouden en bewaard
moest worden. Bij testament bepaalde hi' dat
een museum in zijn woonhuis zou worden
opgericht, waarvan het beheer onder de
verantwoording van de bibliothecaris van de
nabijgelegen Koninklijke Bibliotheek moest
vallen. Aldusgeschiedde, en sindsdien is in
de toekzaal' van het museum een deel van
de collectie van Van Westreenen in al zijn
glorie te bewonderen. Bezoekers kunnen

zich buigen over oude handschriften, wiege-
drukken en andere kostbare oude boeken,
waaronder een exemplaar van de beroemde
Atlas van Blaeu. Aileen al het stijlvolle, ne-

entiende-eeuwse museummeubilair waaring 

de handschriften en boeken wordengepre-
senteerd is een bezoek aan het museum
waard.

Toch is in het museum, dat in 1998 zijn
honderdvijftig-jarig bestaan viert, meer te
vinden dan een collectie oude boeken alleen.
Ook het Museum van het Boek, in 1960 toe-

evoegd aan het bestaande museum, is in hetg 
pand gevestigd. Het richt zich op het bijeen-
brengen en bewaren van moderne boek-
kunst, waarbij het uiterlijk van het bock het
belangrijkste uitgangspunt is. Zo wordt bij
het samenstellen van de collectie aandacht
besteed aan de vormgeving van het boek, aan
illustraties, typografie, boekband en ex-
libris. Anders dan in bijvoorbeeld het Letter-
kundig Museum staat daarbij niet de auteur
en zijn tekst centraal, maar de vormgeving
van zijn werk door ontwerpers, drukkers,
binders, papiermakers, uitgevers, typografen
en illustratoren. Inmiddels telt de collectie

zo'n dertigduizend moderne boeken, die als
ware kunstwerken verzameld engeconser-
veerd worden. Daarnaast beheert het mu-
seum materiaal dat informatie kangeven
over boekontwerp en -productie. Tot de       
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collectie behoren uitgeversarchieven, zoals
dat van deRotterdamse uitgeverij Brusse,
origineel werk van boekillustratoren, archie-
ven vantypografen en materiaal van vorm-

evers. In een apart gedeelte van het museumg 
is zelfs een deel van de inventaris van de
drukkerij van de vooroorlogse meester-
drukkerJean Francois van Royen te bezichti-
gen.

Net als de collectie van Museum

Meermanno-Westreenianum vindt ook de

verzameling van het Museum van het Boek
haar oorsprong in de bibliofiele activiteiten
van een verzamelaar. Een omvangrijke legaat
van de in 1956 overleden Utrechtse bibliofiel
en mecenasJhr.dr. M.R. Radermacher
Schorer vormt de kern van de collectie. Toen
de verzameling van Radermacher Schorer in
196o aan het Museum van het Boek werd

overgedragen kwam men niet alleen in het

bezit van een oogstrelende collectie moderne

boekkunst, maar ook van een aanzienlijke
hoeveelheid tijdschriften. Radermacher

Schorer bleek zich in de jaren twintig, dertig

en veertig te hebben toegelegd op het verza-
melen van fraaie, met zorg uitgegeven perio-
dieken. Naast deze bibliofiele bladen richtte
hi' zich op tijdschriften waaraan belangrijke
vormgevers hun medewerking hadden ver-
leend. Bladen die bibliofilie of boekproductie
als onderwerp hadden vormden een derde
categorie.

De tijdschriftcollectie van het Museum van
het Boek vormt, merle dankzij de bijdrage
van Radermacher Schorer, een rijke bron
voor tijdschriftonderzoekers van diverse

luimage. Tijdschriften worden door hetP 
Museum van het Boek als een belangrijk
verzamelobject beschouwd. Het museum
bezit inmiddels exemplaren van veel laat-
negentiende- en twintigste-eeuwse periodie-

ken. Eengedeelte van de huidige collectie is
via schenkingen en legaten verworven, de

rest is viagerichte aankopen in het museum

terechtgekomen. Radermacher Schorer
beperkte zijn verzamelbeleid waar het tijd-

schriften betrofvaak tot de aanschafvan een
enkel exemplaar of een enkele jaargang,

maar het museum streeft ernaar complete
reeksen van interessanteperiodieken bijeen
te brengen. Dat streven geldt overigens niet
voor alle, ongeveer 3oo tijdschrifttitels die
men in huis heeft: het museum richt zich
alleen op completering van relatiefzeld-

zame, bijzondere ofrepresentatieve
tijdschriftreeksen. Uiteraard kan dit verve-
lend zijn voor onderzoekers die zich joist
richten op minder uitzonderlijke bladen.

Langs de linen die ook in de collectie-
Radermacher Schorer al zichtbaar waren legt
het museum zich bij het aanvullen van de
collectie ten eerste toe op bibliofiele tijd-
schriften. Uitgevers als A.A.M. Stols stelden

zich in de eerste decennia van deze eeuw tot

doel tijdschriften uit te geven die in esthe-

tisch opzicht konden wedijveren met de
mooiste bibliofiele boekpublicaties uit die
tijd. Aan druk, papier, letter en vormgeving

werd degrootste zorg besteed. Deze
bibliofiele categoric zal met name kunsthis-
torici onder de tijdschriftonderzoekers inte-
resseren.

Mooie voorbeelden van bibliofiele tijd-

schriften zijn bladen als Bouw- en Sierkunst

(vanaf '898), De Witte Mier (vanafi9I2) en

Halcyon. Een driemaandelijks tijdschrift voor
boekdruk- enprentkunst, tussen 1940 en 1942 in

een kleine oplage uitgegeven door Stols. Bij
deze laatste uitgave, door de uit ever in het
eerste nummer uitgeroepen tot een ideale
`ontmoetingsplaats' voor kunstenaars en
verzamelaars, bestond elk exemplaar uit een
losse, in een omslag bijeengehouden verza-
melong mooi gedrukte artikelen en illustra-
ties. Vaak waren originele houtsneden, etsen

en litho's bijgevoegd. Het was de bedoeling

van de uit ever dat elk arts el in de vorm van
een specimen gepresenteerd, een bijzondere
waarde zou hebben die het vooral voor verza-
melaars en bibliofielen aantrekkelijk zou
maken het blad aan te schaffen. Hi'j lijkt in
die opzet geslaagd: de complete serie
afleveringen die het museum bezit is inder-
tijd aangekocht door Radermacher Schorer.

Halcyon is bovendien niet alleen om zijn
uiterlijk een waardevol bezit. Om het blad te
vullen vroeg Stols vooraanstaande kunste-

naars en vakgenoten een artikel te schrijven

over hun vakgebied. Zo bevat het eerste

nummer artikelen overtypografie, kalligrafie
en houtsnede van onder anderen de

typografen Jan van rim en en S.H. de Roos

en illustratorJohn Buckland Wright. Wat dat
betreft kan Halcyon ook gerangschikt worden
onder de categoric documentaire bladen,
waarvan het Museum van het Boek ettelijke
tientallen titels bezit. Deze tijdschriften over
alle aspecten van boekkunst, boekproductie





en boekverzamelingen dragen titels als

Boekcier(vanafi933), Die Biicherschau (vanaf

19"), Boek & Band (vanafi984), Bulletin du
bibliophile (vanafi969), Calligraphy Review
(vanafi98I), Grafische Mededeelingen (vanaf
1939), The Imprint (1913-14), The printing art
(vanafi9o3) en Tijdschrift voor boek- en
bibliotheekwezen (vanafi9o7). Deze tijdschrif-
ten vormen een ware Fund rube voor boek-

historici diegeinteresseerd zijn in ontwikke-
linen in de boekproductie of 	 willeng 

verdiepen in de ins en outs van de renaissance
die de boekkunst eind vorige en begin deze
eeuw beleefde.

Aan het omslag van een blad als Typogra-
fische Mededeelingen is overigens te zien dat
ook de makers van documentaire tijdschrif-
ten niet ongevoelig waren voor een fraaie
vormgeving van hun blad. Er waren meer
tijdschriften die een vormgever inhuurden

om hun tijdschrift een aansprekende uitstra-
ling te even. Zo verzorgde de boekband-

ontwerper P.A.H. Hofman, aan wie het

Museum van het Boek enige tijd terug een
overzichtstentoonstelling wijdde, de om-
slagen van tijdschriften als De bedriffsreclame

(vanafica8) en Succes. Nederlandsch Efficiency
Maandblad(1945). De collectie tijdschriften
die in deze laatste categorie valt is wat klei-
ner, maar bevat bijzondere titels uit verleden
(zoals Wendingen) en heden. Een aardig voor-
beeld van een hedendaags, bijzonder vorm-

gegeven tijdschrift is Ros, een door de PTT
uitgegeven tijdschrift over interactieve
communicatie.

Met de aanschafvan dergelijke bladen

probeert het museum ook moderne ontwik-
kelingen in boek- en tijdschriftproductie te

documenteren. Hoewel nog een begin is

gemaakt met de aanleg van een collectie
elektronische boeken en bladen is ook die
stap slechts een kwestie van tijd. Om genera-
ties toekomstige onderzoekers en andere
belangstellenden van dienst te kunnen zijn,

zal ook deze honderdvijftigjarige met zijn
tijd mee moeten.

MUSEUM VAN HET BOEK

Museum Meermanno-Westreenianum
Prinsessegracht 3o

2514 AP 's-Gravenhage

070.346270o

OPENINGSTIJDEN:

di t/rn yr 11-17 uur
za, zo eon feestdagen 12-17 uur
magesloten
LEESZAAL:

di t/m VT 13-17 uur, op yr ook 9-12 uur
magesloten

TOEGANGSPRIJS:

f 3,5o; Museumjaarkaart is geldig.

Geinteresseerden kunnen zich wat de oude boeken en

handschriften betrt wenden tot conservator Oude

Collectie drs. Jos van Heel; voor de moderne boeken

en tijdschriften is conservator Moderne Collectie drs.

Tana de Boer verantwoordelijk.
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