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7.

Mijn fascinatie voor boeken is voortgekomen uit het
verzamelen van informatie, beelden en vormen. Het
vastleggen van deze informatie in een fysiek medium geeft
me houvast, en bevestiging. Het geeft me de mogelijkheid
om verbanden en associaties te leggen, en de wereld om
mij heen te begrijpen. Het boek kun je ook opvatten
als een verzameling, en de ontwerper als verzamelaar.
Een verzamelaar gaat passievol, en zorgvuldig met zijn
verzameling om, en is gedreven in zijn zoektocht om
een geheel te creëren. Daarom zijn wij als ontwerpers,
verplicht aan het fysieke boek om onze verzameling met
dezelfde passie en zorgvuldigheid te behandelen.
Nu leven we helaas in een tijdperk waarin het boek met
veel factoren moet concurreren, en veel mensen deze
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waardering voor het boek, wat ooit een onvervangbaar
medium voor kennis was, niet delen. De positie van het
boek is aan het veranderen, en dat maakt mijn passie
steeds onwerkelijker, en onhaalbaar.
Toch geloof ik dat het boek veel potentie heeft, en dat er
veel aspecten aan het fysieke boek zijn die oplossingen
kunnen bieden voor de problematiek die voortkomen uit
het huidige tijdperk als, massaproductie, automatisering,
informatie-overload, digitalisering en verlies van
vakmanschap. We moeten ons idee over wat het boek
definieert aanscherpen, en een manier vinden waardoor
we het boek weer tot een onvervangbaar medium gaan
beschouwen. In het manifest, waarin ik mijn visie over
‘Het Unieke Boek’ bespreek, benader ik verschillende
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ontwerpers, die opkomen voor het fysieke boek, in
onzekere tijden waarin de positie ervan op de proef werd
gesteld. In verschillende methodieken, probeer ik een
nieuwe visie te ontwikkelen over hoe het toekomstige
boek er uit moet komen te zien en functioneren.
Belangrijk voor mij is om te onderzoeken hoe wij als
ontwerpers hier onze bijdragen in kunnen leveren. Hoe
wij het ‘Het Unieke Boek’ kunnen ontwerpen die zijn
verzameling recht toe doet.
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Ik zou graag mijn scriptie in de vorm van een manifest willen schrijven
waarin ik opzoek ga naar verschillende benaderingen van vormgeving,
die de relevantie van het fysieke boek versterkt. Deze relevantie voor
fysieke boek speelt naar mijn mening in op het digitale tijdperk waarin
juist tactiliteit en menselijke-maat een urgente rol spelen, en het boek
veredelde informatie bevat die natuurlijk is begrensd. De ontwerper
speelt in op een aanpak die passie en liefde bevat, in tegenstelling tot
ontwerpers van standaard boeken die geproduceerd zijn vanuit gestandaardiseerde massaproductie.
In een manifest wordt een visie openlijk verkondigt waarin aspecten
als het ontwerp, de ontwerper en de productie van het ontwerp inteken
staan van een tegenreactie op de actuele normen en waarden van kunst
en de maatschappij. Het is tevens een oproep naar ontwerpers en kunstenaars om de ideologie te nastreven.
1 Het eerste deel van het manifest geeft context aan de urgentie van het
Unieke Boek, en maakt inzichtelijk wat de factoren zijn geweest die
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de positie van het boek heeft veranderd.
2 Het tweede deel van het manifest bestaat uit een persoonlijke vise
over wat een manifest is, en hoe die moet functioneren. Hoe schrijf
ik een manifest op een wijze die de ontwerper in staat stelt een eigen
visie te ontwikkelen over wat ‘Het Unieke Boek’ definieert? Door te
reflecteren op manifesten, geschreven door invloedrijke ontwerpers
en critici, probeer ik zelf een manifest te schrijven, die relevantie van
het fysieke boek waarborgt.
3 Het derde deel van het manifest bestaat uit een persoonlijke visie over
inspiratie, ontwerp(methodieken) en de productie die van toepassing
zijn op ‘Het Unieke Boek’. Door verschillende perspectieven te bieden
op het boekontwerp, die elk op een verschillende wijze bijdragen
aan het creëren van ‘Het Unieke Boek’, probeer ik de ontwerper zijn
creatieve autonomie te waarborgen, en een nieuwe definitie voor het
fysieke boek te verkennen. De positionering van ‘De Unieke Boekont-
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werper’ vormt het vierde uitgangspunt voor mijn manifest en geeft
antwoord op de vraag: ‘hoe positioneer ik mij als grafisch ontwerper
binnen de maatschappij, en welke verantwoordelijkheden komen hier
bij kijken?’
Door middel van mijn manifest, The Unique Book Manifest, zoek ik naar
oplossingen, voor het fysieke boek die inspelen op het eerste deel van het
manifest, en geef ik antwoord op de vraag:
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HOOFDVRAAG:
AAN WELKE ASPECTEN
MOET HET FYSIEKE UNIEKE
BOEK(ONTWERP) VOLDOEN
OM EEN RELEVANTE POSITIE
TE BEMACHTIGEN BINNEN DE
HUIDIGE MAATSCHAPPIJ?
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Arts-and-craft
beweging

A

80-82.

Actief Vakmanschap
259

Amsterdamse
Kunstraad, boek
228. 229.

165. 166. 172. 322.

147. 196. 210. 258. 259. 261.
273. 274

Analoge publicatie

Ambacht

Analoog

50. 52. 56. 57. 79-81. 109-111.
118. 121. 122. 218. 225. 247-253.
255. 257-259. 265. 268. 280. 290.
337. 339. 340. 350. 353. 367. 398.

Ambachtelijke
productie

140. 146. 223. 322. 373.

Automatisering

Analoge extensie
Affiche

Atlas, type boek

62. 366-376.

171. 369. 370. 374.

9. 52. 53. 367.

Avant-Garde
88. 90.

B

Bauhaus

Anderson, Kelli

88. 89. 96. 109-111. 113. 114.
123. 249. 252. 255. 370. 372. 377.
382. 391

Animatie

Bauhaus Manifesto,
manifest

192. 195. 199. 200. 368.

194. 198.

50. 52. 56. 111. 122. 248-250. 257

109. 110. 252.

20.

Bedrijfsboek, type
boek

Blinddruk, druk
140. 145. 150. 216. 233.

141. 146. 322.

Beeldcultuur
66. 67. 69. 285. 368.

Beijing Design Week
375.

Benjamin, Walter

39. 55. 58. 72. 73. 105. 106. 367.
368. 371. 382

Best Verzorgde
Boeken 2009, boek
177. 178. 374. 399.

Bodoni
Best Verzorgde
Boeken 2014, boek

187.

Boek
1-404.

Binder

53. 56. 221. 222. 224. 260. 339.
340. 383.

Binnenwerk
121.
161.
192.
217.
240.

140.
176.
199.
227.
241.

149.
177.
200.
229.
279.

151-153. 156. 158.
179-184. 186. 187.
204. 206. 209. 216.
231. 234. 236. 237.
354.

Blind georiënteerd,
boek
166. 374.

0.3 ORIENTATIE . INDEX

259. 261. 271. 273. 274. 376.

Boek Verbrandingen,
boek
203. 204.

Boekontwerp

51. 55. 80. 81. 134. 144. 195. 214.
219. 250. 261.

Boekontwerper
96. 130. 167.
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Boere, Renate

139. 148. 260. 262. 276. 277. 279.
377.

Book in Nanjing

C

Cassette
143. 158.

Book Manifest, boek

CMYK, druk

212.

Boom, Irma

39. 46. 55. 117-121. 138-141. 143.
149. 156. 169. 218. 251. 259. 261.
371-373. 384. 400.

209.

Chamber Collection
#1, boek
171. 175. 184. 185.

Braille, Louis

143. 312.

214-216. 219. 244. 331.

Brun, Hallar

Balans tussen maken
en denken

Colofon,
binnenwerk
Conatieve waarde

140. 145. 150.

170. 175. 187. 235. 236.

Chanel No.5, boek
140. 261.

193. 202.

Chamber Collection
#3, boek
185. 186.

Conceptueel,
perspectief

40. 117. 133. 134. 189-191. 315.
327. 349.

51. 57. 248. 249. 251. 259.

22.

Constructivisme
88. 89.

Conversation starter
195.

Cover
120.
177.
215.
238.
393.

121.
181.
216.
239.

151.
185.
221.
354.

158-160. 170. 174.
194. 203. 207. 208.
222. 228. 234-236.
277. 384. 387. 388.

Creatieve autonomie
15. 50. 52. 118. 250. 286. 345.
349. 367.

Creatieve
verantwoordelijkheid
41. 283-285. 300.

373. 374.

D

De Best Verzorgde
Boeken

121. 167. 170. 173. 187. 216. 374.
375. 399.

Department of
Search, boek
277. 279. 377.

De Stijl
96. 98. 175.

Dematerialisatie
66. 68-70. 139. 251.

Democratisch
vakmanschap
110. 111.

Designing Lightness,
boek
260.

Detail

61. 127. 149. 152. 153. 156. 161.
165. 168. 174. 183. 187. 204. 231.
234. 236. 238. 241. 271. 373. 385.

Crouwel, Wim

97. 99. 166. 172. 292. 370. 371.
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Die Neue
Typographie,
manifest

46. 95. 96. 100. 101. 164.

Digiloog

164. 165. 171. 322.

Digitale extensie
166. 172. 322.

Digitale Tools
248. 251. 252.

Digitalisering

9. 38. 47. 65-67. 134. 138. 143.
164. 214. 368.

Dikke Van Dalen

192. 216. 221. 222. 232-234. 250.
251. 375.

Digitale Publicatie

63. 66. 68. 69. 138. 140-142. 164166. 170. 171. 217. 244. 366-377.

Digitale reproductie
68. 69. 72. 350. 368.

Digitale revolutie

Dikke Van Dalen
2018, boek
222. 234.

Disciplines

51. 52. 54. 56. 57. 143. 257. 285.
290. 291. 300.

Distantiëring

54. 285. 290. 344. 367.

Dikke Van Dalen
2015, boek
216. 222. 230. 231-233.

138. 143.

Dossin, Lucia
166. 176.

Drager

47. 67-69. 71. 134. 135. 138-141.
163. 164. 171. 191-194. 214. 345.
354.

Digitale Tijdperk

14. 65. 68. 118. 119. 232. 249. 350.

24.

Driedimensionaliteit

Drukvel, druk

Druk

Dumbar, Gert

141. 190. 192. 327.

81. 89. 140. 158. 177. 183. 216.
218. 225. 226. 228. 233. 235. 236.
259. 366.

Druk op snee, druk
158. 225. 228.

Druk Techniek

260. 261.

97. 99.

Dummy, bindwijze
260. 262.

E

80. 139. 140. 142. 145. 146. 216.
223. 226. 297. 317-319.

Economisering

Drukker

Esthetiek,
perspectief

51. 53. 56. 80. 82. 258-260. 263.
339. 340. 366.

Drukkerijen

51. 53. 80. 260. 263. 339. 340. 366.

Drukmachine
269.

0.3 ORIENTATIE . INDEX

50. 56. 251.

40. 52. 53. 58. 79. 80. 112. 131.
134. 168. 213-215. 218. 244. 291.
331. 358. 362. 375.

333. 349. 358.

Exit book
68. 71.

F

Foedraal

185. 216. 223. 2300. 232.

Foliedruk, druk
140. 145. 208.

Font

215. 221. 229. 259. 325. 366. 382.

Foto

47. 69. 82. 88. 89. 96. 98. 101. 151.
191. 255. 262. 380. 393.

Esthetisch

40. 50. 51. 67. 90. 110. 122. 133.
134. 213. 214. 216. 296. 315. 330.

25.

302. 315. 321. 332. 349. 373.

Fysieke boek
Fotoboek, type boek
150. 151.

Fragmentarisch
Systeem
51. 57.

Functie

8-10. 14-16. 38. 39. 45-47. 50. 54.
58. 66. 67. 75. 76. 123. 125. 126.
134. 137. 163-165. 167. 170. 189.
191. 194. 213. 214. 217. 220. 244.
248-250. 252. 280. 302. 308. 312.
348. 350. 362.

G

Gestreken papier,
materiaal
237.

Gijzen, Marc
58. 260. 262. 377.

Glossy papier,
materiaal
236.

De Gutenberg
Revolutie

Grafisch Ontwerper

Functionalisme

Gelaagdheid

Grootens, Joost

Functionaliteit,
perspectief

Gestandaardiseerde
boeken, type boek

Gropius, Walter

47. 52. 67. 80. 89. 140. 142. 164.
166. 168. 170. 175. 189-192. 195.
290. 322. 328. 331. 354.
96-98.

40. 95. 111. 122. 131. 133. 134.
140. 141. 163-165. 171. 172. 192.

50. 56.

142. 159. 170. 319. 320.

214. 219.

16. 70. 88. 97. 99. 106. 119. 126.
144. 194. 198. 225. 248. 305. 358.
362.
140. 152-154. 216. 222. 223. 230.
231. 233. 234. 372. 373. 388. 389.

39. 89. 109-111. 113. 114. 249.
252. 370. 372. 376. 382.

26.

Guijt, Amy

Ideologie

166. 176. 274. 385.

H

Handmatig

14. 76. 81. 97. 110. 111. 354. 362.

Illustratie
Hybrid Novel, boek
169. 180. 182. 183.

47. 50. 61. 73. 252. 276. 279.

Hicks, Sheila

118. 120. 121. 218. 261.

Houthoudend
papier, materiaal
217. 224.

Illustrator
51. 251.

Hardcover,
bindwijze

208. 215. 216. 221. 222.

142. 244. 248. 150. 206. 234. 242.

Immaterieel denken
252.

Hybrid Publication,
boek
166. 176. 374. 385.

I
I swear I use no art
at all, boek

Immaterieel maken
252.

Immateriële bronnen
131. 312. 349.

Imperfecte Perfectie
52. 57. 121. 218. 220. 225. 333.

Indesign
251.

153. 154.
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Industrieel
30. 146. 172.

Industrieel revolutie
50. 56.

Infobesitas

66. 67. 70. 285. 290. 344. 368.

Informatieve drager
69. 164. 191.

Inhoud

Interactiviteit

Kwalitatieve waarde

K

L

142. 167. 194. 319. 327.

Kapitaalbandje,
materiaal

215. 217. 220. 244. 332.

217. 224.

Katernen, bindwijze
180. 215. 221. 222. 355.

66. 68. 71. 121. 127. 134. 138-142.
163. 164. 167. 168. 170. 171.
191-193. 195. 214. 216. 296. 300.
302. 316. 317. 324. 326. 332. 334.
345. 354.

Kelmscott Press

Inspiratie, fase 1

139. 144. 190. 322. 373.

80. 81. 83. 369.

Kunstenaarsboek,
type boek

Landkunst in Het
Groene Woud, boek
159.

Lava Design
194. 196. 375.

Kurashima, Takahiro

Le rire -Thomas
Bergson, boek

Lee, Sooij

Logo Design, boek

boek

Losbladig systeem,
bindwijze

Manifest

Leescultuur
Leesrichting

Ludovico, Alessandro

15. 40. 126. 129. 130. 284. 286.
291. 300. 309. 311. 348. 349.

194. 197. 206-208. 375.

160. 161.

28.

258. 260. 261. 265. 268-270. 273.
274. 376.

164. 170. 321.

70.

Letterdruk, druk
61.

Linnen, materiaal
177. 208. 355.

Lissitzky, El

277.

215. 355.

68. 72. 368. 399. 401.

M

Maatschappelijke
verantwoordelijkheid
285. 296. 344.

39. 70. 87-89. 91. 93. 101. 190.
369. 370. 373. 381.
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9. 14-16. 39. 42. 46. 75. 76. 80. 85.
88. 90. 93. 96. 100. 109. 110. 113.
117. 118. 120-127. 134. 138. 144.
164. 219. 249. 252. 284. 305. 306.
308. 334. 348. 349. 351. 353-355.
358. 359. 362. 367-372. 382. 394.
402.

Martens, Karel

168. 174. 179. 180. 194. 198. 209.
210. 374. 375. 401. 402.

Massaproductie

9. 14. 29. 38. 41. 46. 47. 49. 50. 53.
54. 80. 97. 110. 134. 214. 247. 250.
253. 257. 258. 265. 280. 296. 350.
360. 377.

Lithografie
53. 58. 263. 377.

142. 158.

Made You Look,

Materialiteit,
29.

perspectief

40. 117. 133. 134. 137. 138. 140.
141. 174. 192. 259. 315. 316. 349.
355. 372.

Materialzartlichkeit

Modernisme
97. 111. 122. 372.

Moiré effect, druk
194. 197. 209.

138. 143.

194. 209. 375. 401.

Materiële Databank

Multifunctioneel

130. 131. 286.

Materiële bronnen
131. 312. 349.

Materiële waarde
88. 138.

Mechanisering
50. 53. 56. 367.

Modern Craft

250. 253. 257. 258. 260. 280. 337.
Moderne vakman
253. 258-260. 280.

Motion, boek
192. 328.

Mondriaan Fonds
Jaarverslag, boek
111. 229. 388. 298.

N

Monotoon, druk
183.

Monumentaliteit

141. 213-215. 217. 220. 244.

No Magic in Riso,
boek

Morris, William

218. 239-242.

boek

Papiermachine

Ontwerp, fase 2

Passief Vakmanschap

Open rug, bindwijze

Performance

Our Polite Design

Photoshop

P

Plensa, Jaume

39. 46. 52. 79-82. 110. 122. 142.
215. 367-369. 381.

30.

O

237. 238.

1-402.

OASE 100, boek
168. 174. 179. 180. 374

187. 335.

Offset druktechniek,
druk

237. 238.

Omslag, materiaal

Paperback, bindwijze

216.

139. 191. 217. 222-224. 238.

265. 266.

259.

191. 193. 195. 196. 328. 375.

69. 251.

192. 196. 201. 386.

215. 216. 222.

Papieren Tijdperk
49. 190.

Poemotion #1, boek
194. 197. 209. 375. 387.

One-to-One Reader,
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31.

Productie, fase 3

247-253. 257-263. 265. 280. 284.

Poemotion #3, boek
194. 197. 209. 375. 387.

Publicatie

Rug, bindwijze

180. 187. 221. 222. 242. 335. 362.

S

Positionering, fase 4

20. 24. 31. 62. 63. 66-69. 77. 138.
140-142. 164-166. 170-172. 174.
186. 216. 244. 263. 366-377.

Post Digital Print

Rasters, druk

96. 98. 199. 215. 221. 228. 229.
261. 325.

Print media

Renault=Present,
boek

Schreefloze
lettertypes

Reproductie

Schutblad, materiaal

15. 41. 76. 126. 283. 284. 302. 309.
343. 348. 351.

72.

72.

Priou, Thibault
142. 160. 161.

Private Press
Movement
80. 82. 369.

R

96. 98. 183. 206. 207. 237. 240.

145. 149. 372.

54. 55. 58. 68. 72. 73. 105. 106.
193. 296. 350. 367. 368.

Sagmeister, Stefan
142. 147. 158. 384.

Schreef

96. 98.

217. 224. 225.

Shimizu, Hanae

Riso druk, druk

230. 232.

Sociale
Verantwoordelijkheid

Statement

146. 226.

32.

285. 290.

Show Yourself Design Museum Den
Bosch, boek
375.

Softcover, bindwijze
215. 222. 238.

Songs and Shadows
192. 201.

Sovjet Pavilion
88. 90.

Spotvernis, druk
SHV 1896-1996, boek
141. 156. 169. 373.

Slow Data

165. 167. 171. 323.

Snede, druk

83. 121. 142. 156. 193. 203. 205.
218. 225. 228. 326.
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140. 145. 152.

Standaard ontwerper
248. 251. 285.

Standaardisatie

32. 57. 58. 97. 286. 300. 366. 367.

191. 194. 319.

Still Moving, affiche
210.

Studio 0.00

218. 225. 239-242. 259. 261.

Studio SYB
229.

Substituut
66. 67. 69.

Suprematisme
88. 90. 370.

Systematische
willekeur
218-220. 225. 333.

Stans, druk
150.

33.

Tschichold, Jan

T

39. 46. 95-97. 100-112. 122. 164.
165. 370.

Tabbladen

279. 326.
Tactiliteit
14. 68. 71. 143. 316.

Textiel

The metropolitan of
the world, boek
152.

121. 146. 224. 255. 259.

The Manifesto for
the Book, manifest
46. 118. 120.

96. 98. 101.

Typografie

82. 88. 96. 98. 112. 144. 166. 174.
180. 198. 317. 323.

The ideal book,
manifest

46. 52. 79-82. 85. 122. 142. 215.
367. 369.

Typo-foto

This Book is a
Planetarium, boek

192. 199. 200.

Traditie

55. 59. 80. 300. 355.

Transparantie
316.

U
Unieke Pioniers,
HFST 2
38. 134. 214. 369. 381.

Unieke waarde

55. 58. 214. 218. 220. 244. 333.
334.

34.

Urgentie, HFST 1

14. 38 .46. 134. 248. 366. 380.

V

Vakmanschap

9. 53. 58. 68. 110. 111. 114. 253.
258. 259. 261. 280. 285. 300. 350.
362.

Van Halem, Hansje

139. 144. 159. 167. 177. 178. 228.
229. 374. 399.

Veerman, Yuri

193. 195. 196. 208. 204. 374. 375.
387.

Verbeek, Thijs

193. 195. 196. 203. 204.

Verticale integratie
67. 70. 164. 171. 354.
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Visuele beeldtaal
140. 204. 220. 317.

Vouwwijzen,
bindtechniek
142.

W

366. 388-390.

Z

Zeefdruk, druk
140. 146. 183. 226.

Zwart, Piet
72. 101. 371.

Waarde

9. 14. 46. 50. 54. 57. 58. 76. 88. 96.
110. 111. 118. 122. 123. 138. 140.
140-142. 166. 180. 185. 193. 194.
199. 200. 214-220. 244. 248. 261.
284. 291. 292. 296. 308. 319. 331.
333. 334. 348. 350. 355. 358. 362.

Walker, Sir Emery
80. 82. 385.

#

738, boek
151. 381. 383.

Woordenboek, type
boek

112. 216. 217. 232. 253. 261. 332.

35.
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1.0

INTRODUCTIE
WELKE FACTOREN HEBBEN INVLOED
(GEHAD) OP POSITIE VAN HET
HUIDIGE FYSIEKE BOEK, EN HET
ONTWERP ERVAN?

45.

De manifesten van William Morris: The ideal book (1893), Jan Tschichold: Die
Neue Typographie (1928) en Irma Boom: The Manifesto for the Book (2006),
laten duidelijk zien hoe de ontwerper zich acht te positioneren tegenover de
ontwikkelingen die optreden binnen zowel de (boek)ontwerpwereld als de
samenleving, en hoe wordt ingespeeld op de context en de urgentie ervan. Ze
benadrukken alle drie de meerwaarde en relevantie van het fysieke boek in de
veranderende context van hun tijd. Daarom is inzicht, in deze veranderende
positie van het fysieke boek essentieel om te bepalen wat de nieuwe positie
van de ontwerper, binnen de actuele context zou zijn, en wat de meerwaarde
en relevantie van dit manifest is. Zo luidt de vraag: ‘Welke factoren hebben
invloed (gehad) op de positie van het huidige fysieke boek, en het ontwerp
ervan?’
Volgens Mathieu Lommen zien we in de geschiedenis van het gedrukte boek,
twee paradigmatische verschuivingen die invloed hebben gehad op de positie
van het fysieke boek en het ontwerp ervan. Massaproductie 1 heeft invloed
gehad op de visuele en materiële aspecten van het boek, met betrekking tot de
productie, wat heeft geleid tot een veranderende rol van de ontwerper.
46.

Digitalisering 2 als gevolg van de opkomst van internet heeft invloed gehad
op de relevantie, functie en inhoudelijke aspecten van het fysieke boek.
1. Massaproductie: ‘De negentiende eeuw was er een van de grote
technische ontwikkelingen, wat een breuklijn vormt in het boek. Het jargon
van de auteur wordt ook wat technischer maar aan de andere kant is het
drukwerk dat voortkomt uit moderne drukprocessen een stuk herkenbaarder voor de lezer. Wie staat er ooit bij stil dat in de tijd van de handmatige
drukpers boeken zonder kaft werden verkocht? Kopers moesten hun eigen
exemplaren laten inbinden. Met de opkomst van de mechanische drukpers
na 1830 namen de oplages enorm toe en daardoor daalde de prijs van boeken.’ (bron: Nemo, Mooi staaltje visuele geschiedenis, Mathieu Lommen.)
(2016)
[HFST 2.1, 2.3, 2.5, 3.1, 3.1.4, 3.2, 3.2.1, 3.3.2, 4, 5]
2. Digitalisering: is een proces waarbij analoge data wordt omgezet
naar data geschikt voor de digitale gegevensdrager. Door digitalisering kunnen fysieke gegevens zoals boeken en foto’s worden omgezet naar gegevens
die door een computer kunnen worden verwerkt. (bron: ensie.nl) (2020)
[HFST 0.1, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4]
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1.1		 MASSAPRODUCTIE
HET PAPIEREN TIJDPERK
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1.1 MASSAPRODUCTIE

Van ambachtelijke productie naar een industrieel
machinale productie.
De Gutenberg Revolutie 3 in 1439 maakte de eerste vorm van massaproductie
mogelijk door de introductie van de drukpers, met als gevolg dat handmatige
decoratie en belettering plaats moest maken voor mechanisch vervaardigd
drukwerk (mechanisering 4). Zo leidde mechanisatie in het zetten en drukken
van een ambachtelijke productie naar een industriële productie. Tot aan de
industriële revolutie (1750) stond productie in het teken van het bevorderen
van de creatieve mogelijkheden en esthetische boekontwerpen, waar onder
invloed van het kapitalisme (1950/1960) de (boek)productie is gebaseerd op
commerciële belangen: economisering 5. Kwantiteit heeft prioriteit gekregen
boven kwaliteit. Deze verschuiving in de productie van boeken heeft veel
invloed gehad op de materiële en esthetische waarde van het fysieke boek.
CREATIEVE AUTONOMIE

De verschuiving van een ambachtelijke naar

50.

een gemechaniseerde productie heeft de positie van de ontwerper veranderd.
Vanaf 1945 specialiseerde de drukker, die invloed had op het ontwerp en de
realisatie van het boek, zich tot ontwerper die zich slechts ontfermt over het
ontwerp. De ontwerper specialiseert zich weer tot typograaf, redactioneel ontwerper, illustrator, etc. De ontwerper heeft als resultaat, niet langer inzicht in
of invloed op het gehele proces van de boekproductie. Doordat het productieproces is verdeeld over verschillende disciplines 6 die individueel van elkaar
functioneren, is de balans tussen maken en denken 7 verstoord. Vakkundige
kennis over technische en praktische aspecten over de totstandkoming van het
oorspronkelijke boekontwerp zijn daardoor steeds minder aan de orde. Vakkundige kennis stelt de ontwerper instaat om te experimenteren, en grenzen
te verlegen binnen het ontwerp en de realisatie ervan.
De ontwerper is een van de disciplines binnen het ‘fragmentarisch systeem 8’. De
meerderheid van de disciplines die deel maken uit dit systeem (bv. uitgevers
en drukkerijen), neigen naar het handelen vanuit commerciële belangen,
terwijl de ontwerper eerder prioriteit stelt bij kwalitatief, esthetisch en functioneel boekontwerp, en dus belang heeft bij creatieve vrijheid.
1.1 URGENTIE . MASSAPRODUCTIE
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Daarnaast zitten er restricties en regels verbonden aan het ontwerp, wegens de
afhankelijkheid naar andere betrokken disciplines. Ik vermoed dat deze nieuwe positie van de ontwerper en het gebrek aan vakkundig inzicht, maakt dat
de creatieve autonomie van de ontwerper is afgenomen.
‘Als we denken aan het ideale boek, dan zou dat kunnen betekenen
dat een boek niet gelimiteerd is bij commercieel noodzakelijkheden
of prijs.’ - William Morris: The ideal Book manifesto (1893)
Bovendien stelde ambachtelijke productie, de ontwerper instaat om, voortdurend
de grenzen van het vak op te zoeken en maakte imperfecte perfectie 9 een
nieuwe kijk mogelijk, om de functie en esthetiek van het boek blijvend te
ontwikkelen. Maar binnen de huidige gemechaniseerde productie is een
experimentele ontwerp-mentaliteit niet realistisch wegens tijd, en automatisering die standaardisatie 10 met zich meebrengt. We zijn vast geroest in een
systeem waarin alles op elkaar moet aansluiten, en dus het ontwerp standaard
en eenzijdig is.

52.

AUTOMATISERING
De geautomatiseerde technieken die voortkomen
uit massaproductie en mechanisering, hebben als gevolg dat drukkerijen
bezwijken onder de hoge concurrentie waardoor ze afhankelijk zijn van
‘standaard opdrachten 11’ en hoge oplages om te kunnen blijven bestaan. Zo
kosten afwijkende papiersoorten, formaten, bindtechnieken te veel tijd en is
het niet lucratief voor de drukkerij. De automatisering binnen drukkerijen
heeft als gevolg dat de afhankelijke markt waaronder papierleveranciers en
binderijen genoodzaakt zijn om het aanbod in (materiële) variatie te reduceren.
Ook de afhankelijke vakmanschappen als lithografie 12, die de kwaliteit en
esthetiek van het beeld versterken, verdwijnen doordat ze als irrelevant en
kostbaar worden beschouwd. De ontwerper is afhankelijk van de drukkerijen,
materiële markt, en kwalitatieve vakmanschappen voor de materiële afwerking,
en visuele verfijning van het boekontwerp.
‘Aangezien een aanzienlijk deel van onze cultuur nooit vertaalbaar zal
zijn naar die ‘machine-taal’, dreigt dus het reële gevaar dat belangrijke
delen van onze kennis en cultuur verwaarloosd zullen worden en in
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onbruik raken - beschikbaar alleen voor hen die nog ervaring hebben
met ‘oude’ media.’ - Max Bruinsma, De toekomst als kunstwerk (2000).
DISTANTIËRING
Door het verlies van vakkundige inzicht in de
totstandkoming van het boek, is zowel de ontwerper als producent gedistantieerd van het traditionele boek, wat invloed heeft op de waarde 13 die wordt
toegekend aan het fysieke boek. We weten niet wat kwalitatief ontwerp en
materiaal inhoudt, wat resulteert in bezuiniging op kwalitatieve materialen
en zorgvuldige ontwerpen. De distantiëring heeft als gevolg dat de hiërarchie
is verstoord en tegenwoordig verkeerde disciplines teveel invloed hebben op
de vormgeving. Zo hebben bijvoorbeeld uitgevers een invloedrijke positie
bemachtigd in de totstandkoming van boekontwerp.
REPRODUCTIE
Doordat massaproductie het reproduceren van originele documenten toegankelijker heeft gemaakt, is het moeilijker te achterhalen wat uniek is en wat het resultaat is van reproductie 14. De waarde
van boeken neemt als gevolg af, en de massale hoeveelheid waarin ‘unieke
54.

ontwerpen’ zich voordoen maken dat de echt goed ontworpen boeken met
kleinere oplage wordt overschaduwd. De unieke waarde van het boekontwerp
is onlosmakelijk verbonden met de traditie 15 die er aan vooraf is gegaan, in
andere woorden; de techniek van reproductie onderscheidt het origineel van
zijn oorsprong.
‘Even the most perfect reproduction of a work of art is lacking in one
element: its presence in time and space, its unique existence at the
place where it happens to be. - Walter Benjamin: The work of art in
the age of mechanical reproduction (1969)
“Information is edited and put in a specific sequence, printed and
bound,” she said. “The result of this effort is the freezing of time and
information, which is a means of reflection.” - Irma boom : The New
York Times (2017)
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3. De Gutenberg Revolutie: De revolutie in 1439 die de drukpers
teweegbracht, waardoor het wordt gezien als de oorsprong van de boekproductie. De drukpers, ontwikkelt door Johannes Gutenberg, maakte
productie in hogere oplages mogelijk. (bron: Rob Hartemans, historisch
nieuwsblad: Johannes Gutenberg en de boekdrukkunst) (2011).
[HFST 3.1.1]
4. Mechanisering: Bij de productie van boeken, vanaf de Industriële
Revolutie, werd het ontwerpen onderscheiden van het maken, omdat dit
laatste voortaan door machines kon gebeuren. Ambachtelijke productie
werd goeddeels overboden. (bron: Sybrand Zijlstra, Morf no.6) (2007).
5. Economisering: Het handelen vanuit commerciële belangen, die
een verschuiving van een vraag- naar aanbod productie teweegbrengt, en
prioriteit stelt bij de kwantiteit inplaats van kwaliteit van het product.
[HFST 3.2]
6. Disciplines: Zijn verschillende vakgebieden. Binnen de boekproductie zijn drukkers, boekbinders, lithografen, uitgevers, redacteuren, auteurs
en materiaal-adviseurs veel voorkomende disciplines.
[HFST 3.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.3, 4]
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7. De balans tussen maken en denken: Ambachtelijk werk vertrouwt
op kennis en vaardigheden van de maker, die gebaseerd zijn op herhaling
en oefening en impliceert verandering en mogelijkheid tot improviseren.
Machinale productie in een fabriek elimineert al deze kenmerken. (bron:
Cornel Bierens, De handgezalfde ziel) (2013).
[HFST 3.2, 3.2.1]
8. Fragmentarisch Systeem: Systeem waarin de totstandkoming van
het boek is verdeeld over verschillende disciplines waardoor niet langer één
verantwoordelijk is. Het proces is opgedeeld.
9. Imperfecte Perfectie: De ambachtsman wordt dan ook symbool van
de menselijke individualiteit, die waarde hecht aan variatie, onvolmaaktheden en onregelmatigheden in zijn handwerk. (bron: Mathilde van den
Bussche) (2014).
[HFST 2.6, 3.1.4, 4]
10. Standaardisatie: ‘Standaardisering heeft nadelen, eenvormigheid,
voorspelbaarheid, maar ook voordelen: variatie en improvisatie zijn duurder
dan werken volgens één standaard’ Jan Kuitenbrouwer (2005) Standaardisatie wordt gekenmerkt door het ontwerp aan te passen aan de techniek

1.1 URGENTIE . MASSAPRODUCTIE

57.

inplaats van de techniek aan het ontwerp.
[HFST 2.3, 3.3.3, 5]
11. Standaard opdrachten: Opdrachten die niet variabel zijn, variabiliteit zorgt voor instabiliteit in het proces en kan gedefinieerd worden als
‘alles in het proces dat niet normaal en / of voorspelbaar is’. Het elimineren
van variatie is één van de voorwaarden om te komen tot standaardisatie.
12. Lithografie: In een interview met Marc Gijzen (lithograaf) kwam
ik tot de conclusie dat het vakmanschap dat hij beoefend zijn einde nadert,
doordat de dienst als overbodig en duur wordt beschouwd.
[HFST 3.2]
13. Waarde: In hoofdstuk 3.1.4 bespreek ik de conatieve, kwalitatieve
en unieke waarde van het boek aan de hand van esthetiek en de wijze waarop de ontwerper het fysieke boek benadert.
[HFST 3.1.4. 4]
14. Reproductie: The technique of reproduction detaches the reproduced object from the domain of tradition. (bron: Walter Benjamin) (1979).
[HFST 2.4, 3.3.2]
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15.Traditie: Dat wat het origineel onderscheid van een reproductie.
Volgens Walter Benjamin is dit de aura. (bron: Walter Benjamin) (1979).
[HFST 2.1, 3.3.3]
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1.

1.1
De Gutenberg bijbel: werd in
1455 in Mainz gedrukt door
Johann Gutenberg, en is het
eerste volledige exemplaar
van de bijbel, gedrukt met de
door Gutenberg uitgevonden
drukmethode.
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1.2
Detail: Gutenberg bijbel, met
loden letters gezette letterdruk,
en handmatige aangebrachte
ornamenten.
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2.

2.1
Analoge publicatie van de
Telegraaf, gepubliceerd op 8
augustus 1955.
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2.2
Digitale publicatie van de
telegraaf gepubliceerd op 2
januari 2020.
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1.2		 DIGITALISERING
HET INFORMATIE TIJDPERK
HET DIGITALE TIJDPERK (2002 - NU)
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1.2 DIGITALISERING

Van een materiële informatie bron naar een immateriële informatie bron.
Met de opkomst van het internet (1980-1990) is het fysieke boek voor het
eerst niet onze noodzakelijke informatie-, registratie-, documentatie bron, en
is de afhankelijkheid ervan afgenomen. Het internet gedraagt zich tegenwoordig als substituut 16 van het fysieke boek, in de vorm van digitale publicaties.
We leven in een beeldcultuur 17, en in het informatie tijdperk. Juist het fysieke
boek fungeert hierin als een natuurlijke begrenzingen informatie die veredelt
en betrouwbaar is, in tegenstelling tot digitale publicaties 18, die onbegrensd
zijn in de informatie toevoer (infobesitas 19). Het grootste gevolg dat ik het
meest betreur, is de dematerialisatie 20, waardoor de manier waarop informatie wordt overgedragen steeds minder in zijn fysieke vorm aanwezig is.
SUBSTITUTIE
De opkomst van het internet heeft invloed op de
relevantie van het boek als informatief medium. In 2002 was volgens Bouwe
van Straten 21 de omvang van de digitale en de analoge beschikbare infor66.

matie gelijk. Maar tegenwoordig hebben de digitale platformen een meerderheid bereikt doordat ze toegankelijker, goedkoop en onbegrensd zijn in
de overdracht van informatie, en het daardoor dient als een substituut van
het informatieve (fysieke) boek. Doordat de verspreiding van informatie en
beeld geen fysieke grenzen meer kent, is de toevoer ervan eindeloos, met als
resultaat infobesitas en de huidige beeldcultuur. Denk aan de omvang van de
beschikbare informatie van een digitale encyclopedie, als Wikipedia, deze zou
niet kunnen worden verwerkt in een fysieke publicatie.
Doordat de manier waarop informatie wordt overgedragen met de tijd mee is
veranderd, is daarmee de manier waarop we lezen, en informatie tot ons nemen
ontwikkeld tot een nieuwe vorm van lezen: verticale integratie 22.
DE-MATERIALISATIE
De digitalisering van analoge informatie heeft
de functie van het analoge fysieke boek veranderd. Inhoud 23 (= informatie)
en drager 24 (= belichaming) komen los van elkaar te staan: waardoor het
fysieke boek voornamelijk zou kunnen functioneren met een esthetisch doel,
in plaats van het zijn van een informatieve bron. Deze benadering van het
1.2 URGENTIE . DIGITALISERING
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medium wordt exit book 25 genoemd. Doordat de inhoud kan voortbestaan
zonder drager, is de-materialisatie een veel voorkomend fenomeen geworden
in onze tijd. De tactiliteit 26 die voortkomt uit de fysieke eigenschappen van
het boek, brengt informatie op een cognitieve wijze over die een ervaring
biedt, die nu verloren gaat bij integratie van de digitale publicaties. De ontwerper ontfermt zich vooral op de vormgeving van de drager met als gevolg
dat daarmee opnieuw onze positie is veranderd.
Een ander gevolg van dat dematerialisatie met zich meebrengt, is het verdwijnen
van analoge vakmanschappen en de materiële markt die afhankelijk is van de
analoge boekproductie. Dematerialisatie wordt ook wel gezien als de substitutie
van print-media. Alessandro Ludovico 27 (1894, post-digital print 28) en
Max Bruinsma 29 houden zich als ontwerp critici, bezig met de relevantie van
print-media 30, in het digitale tijdperk.
DIGITALE REPRODUCTIE
De betrouwbaarheid van digitale publicaties zijn door digitale reproductie 31 moeilijk te beoordelen, doordat de
informatie van statisch naar dynamisch is gegaan, met als gevolg dat origi68.

nele bronnen en referenties moeilijker te achterhalen zijn. Daarnaast maken
huidige technieken als photoshop en fotografie, de scheidslijn tussen fictie en
non-fictie nihil. De digitale reproductie werkt net als dematerialisatie mee aan
de onbegrensde toevoer van informatie, waartegen fysieke de productie van
het analoge boek onmogelijk kan concurreren.
16. Substituut: Het boek als informatieve drager wordt gesubstitueerd
door internet, doordat het informatie biedt en verspreidt op een efficiëntere
manier.
17. Beeldcultuur: Met de komst van de digitale fotografie en de sociale
media is onze cultuur bij uitstek een beeldcultuur geworden. (bron: Ton
Hendriks ,Volkskrant) (2016).
18. Digitale Publicatie: Staat voor alle vormen van gebundelde informatie die wordt aangeboden in immaterieel vorm op een digitaal platform.
Voorbeelden van digitale publicaties zijn artikelen van nu.nl, of google.
books.
[HFST 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4]
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19. Infobesitas: Het is de obsessieve neiging om telkens weer op zoek
te gaan naar nieuwe informatie. De oorzaak ligt in de overvloed aan informatie die men binnenkrijgt. (bron: Twan Akkers) (2016).
[HFST 3.3.1, 4]
20. Dematerialisatie: Lazar Markovich Lissitzky, beter gekend als El
Lissitzky, voorspelde in zijn essay ‘Our Book’ dat er een dematerialisatie op
komst is die de dood gaat betekenen van de grafisch ontwerper. Lissitzky
haalt aan dat deze (zijn) tijd wordt gekenmerkt door dematerialisatie.
(bron: Elise Van Kerckhove) (2017).
21. Bouwe van Straten: wetenschapsjournalist, ‘Bouwe schrijft voor
NPO Focus over wetenschap en technologie. Houdt van nieuwe ideeën en
perspectieven. Coördineert binnen de NTR het wetenschapsnieuws en is
daarnaast samensteller van de wetenschap in de VPRO Gids en op Radio1.
nl. Werkte daarvoor onder meer voor Noorderlicht, Wetenschap24 en De
Kennis van Nu.’ (bron: NPO.nl).
22. Verticale integratie: De verschuiving van een horizontale- naar
verticale leesrichting.
[3.1.2]
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23. Inhoud: Is bijvoorbeeld de tekstuele en visuele informatie die
een boek bevat. Het is het inhoudelijke aspect van het boek dat sinds de
opkomst van het internet kan voortbestaan zonder het boek als drager.
[HFST 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 4]
24. Drager: De drager is de fysieke belichaam van de inhoud. Denk
dan bijvoorbeeld aan de pagina’s en kaft. De drager bestaat uit het materiële
aspect van het boek.
[HFST 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 4]
25. Exit book: Inhoud en drager komen los van elkaar te staan, en zal
het boek als mooi object blijft dus wel bestaan, maar dan losgekoppeld van
de culturele productie. (bron: Max Bruinsma en Willem van Velthoven,
2000)
26. Tactiliteit: ‘Je zou kunnen zeggen dat we in een overgangsperiode leven waarin we, nadat we eerst beroofd zijn van onze tastzin, nu een
revanche meemaken: zowel in de digitale wereld, als in de papierwereld
komt steeds meer nadruk te liggen op de beleving van het materiaal en het
waarnemen via het gevoel. Het begrip ‘tactiliteit’ verwijst naar de tastzin en
wordt gebruikt om de mate van ruwheid of gladheid van een papiersoort
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aan te geven. (bron: Ester Krop, monsterkamer) (2011).
[HFST 3.1.1, 4]
27. Alessandro Ludovico (1894, post digital print): Post-Digital Print:
The Mutation of Publishing since 1894 is a 194-page publication written by
Alessandro Ludovico in 2012. (bron: wikipedia) (2019)
28. Post Digital Print: ‘This book is said to encompass post digital
print and explain examples of the many ways print has been expanded on,
changed, and different inventions that have come about over the post-digital
age.’ (bron: wikipedia) (2019).
29. Max Bruinsma:is een onafhankelijke ontwerp-criticus, redacteur,
curator, redacteur ontwerper en opvoeder. (bron: Piet Zwart Institutie)
[HFST 2.5]
30. Print media: Fysieke gedrukte publicaties, bv. boeken, pamfletten,
tijdschriften en kranten.
[HFST 5]
31. Digitale reproductie: ‘Als, zoals Walter Benjamin beweert, mechani-

72.

sche reproductie (in tegenstelling tot handmatige reproductie) de hiërarchie
tussen origineel en reproductie destabiliseerde, dan destabiliseerde digitale
reproductie (in tegenstelling tot mechanische reproductie) de hiërarchie
tussen een fysieke kopie (wat Benjamin ‘reproductie noemt) en een data het
dossier.’ (bron: Michalis Pichler) (2019).
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2.0		 INTRODUCTIE
WELKE PIONIERS MANIFESTEERDEN ZICH
TEGEN DE VERANDERENDE POSITIE VAN HET
BOEKONTWERP, EN HEBBEN INVLOED GEHAD
OP HET FYSIEKE BOEK EN DE RELEVANTIE
ERVAN?
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2.0 UNIEKE PIONIERS
Het is belangrijk om te reflecteren op wat de meerwaarde is van het fysieke
boek en hoe het ontwerp, de productie, en de positionering van de ontwerper
hier aan kunnen bijdragen. Zo heeft het fysieke boek, zoals in hoofdstuk 1
bleek, te maken met factoren die de positie van het boek(ontwerp) voortdurend
aan het veranderen is. Er zijn verschillende pioniers in het vakgebied die,
door middel van manifestaties, zich kritisch opstelden in het belang van het
fysieke boek. Welke invloed hebben zij, middels hun manifestaties en ideologieën, gehad op de vorming van het (fysieke)boek van de toekomst?
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2.1		 WILLIAM MORRIS
THE IDEAL BOOK & PRIVATE PRESS
MOVEMENT (1893)
Esthetiek en ambacht

79.

2.1 WILLIAM MORRIS
William Morris 1 (1834 -1896) was ontwerper, uitgever en drukker
(Kelmscott Press 2) die kritisch stond tegenover de opkomende industrialisatie, en de daaruit volgende massaproductie. De ambachtelijke moest weer een
relevante positie ingaan nemen, en hiermee omarmde hij de arts-and-craft
beweging 3. Met zijn manifest ‘The Ideal Book 4’ en aanvullend de
‘Private Press Movement 5’ heeft Morris ambacht, esthetiek en traditie binnen
boekontwerp en -productie, weer een relevantie positie weten te geven. Het
manifest gaat in op de esthetiek en de functie van de lay-out, die is veranderd
sinds (mechanische) druktechnieken de traditionele vormgeving hebben
‘aangetast’. De Private Press Movement (1910-1930), was een beweging onder
drukkerijen, die boeken drukten op handgeschept papier met traditionele
inkt en zelf-ontworpen letters. Deze drukkerijen produceerde zonder commercieel oogmerk. Sir Emery Walker 6 en William Morris waren, met de
Kelmscott Press, voorlopers binnen deze beweging.
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‘Wat het onderwerp ook is, en hoe kaal het ook mag zijn, het kan nog
steeds een kunstwerk zijn, als het type goed is en aandacht wordt
besteed aan de algemene ordening.’ - William Morris - The Ideal Book
(1893).
1. William Morris: William Morris (24 maart 1834-3 oktober 1896)
was een revolutionaire kracht in Victoriaans Groot-Brittannië: zijn werk
als kunstenaar, ontwerper, ambachtsman, schrijver en socialist veranderde
de mode en ideologieën van het tijdperk drastisch. (bron: William Morris
Society) (2020).
[HFST 1.1, 3.1.1, 3.1.4]
2. Kelmscott Press: Met Kelmscott Press probeerde Morris de kwaliteit
van boekontwerp en -druk te verbeteren en probeerde hij de normen van de
15e-eeuwse printers te evenaren. (bron: Meermano Boekmuseum)
3. Arts-and-craft beweging: werd opgericht als reactie op de industrialisatie in de 19e eeuw, die had geleid tot een degeneratie van de vormgeving
en de kwaliteit van goederen. De beweging bepleitte een simpeler en ethischer benadering van design en productie. (bron: AntiekExpert, arts-and-
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craft beweging) (2019).
4. The Ideal Book (1893) is een verzameling van drie essays geschreven
door William Morris over de essentie van boekkunst, waaronder zijn weloverwogen meningen over lay-out, typografie, versiering, de geschiedenis
van het drukken en houtsnij-boeken uit de vijftiende eeuw. (bron:
Koninklijke Bibliotheek, over boekdrukkunst en de zilver distel) (1916).
[HFST 1, 1.1, 3.1.1, 3.1.4]
5. The Private Press Movement: ‘Strikt genomen is een private press
letterlijk een privé drukpers, opgesteld in een particuliere woning om
goedverzorgd drukwerk te maken zonder commerciële intenties. Maar de
praktijk is grillig: sommige private presses stonden niet bij mensen thuis, in
andere gevallen werd er wel degelijk winst gemaakt en niet al het drukwerk
is goed verzorgd. Het typerende van de private press is dat één persoon het
boek ontwerpt en drukt.’ (bron: Koninklijke Bibliotheek, Private Press).
6. Sir Emery Walker: (1851-1933) Engelse graveur, fotograaf en drukker die zich inzette voor de Arts-And-Craft beweging. (bron: wikipedia).
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8.1
KelmScott Press trade mark:
gedrukt vanuit een houtsnede.
(1891)
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8.2
Tijdschrift: ’A Monthly
Practical Magazine for the
Studio, the Workshop, and the
Home’. (1904)
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8.3
Manifest: The Ideal Book, 1ste
editie (1899).
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2.2		 EL LISSITZKY
THE TOPOGRAPHY OF TYPOGRAPHY (1923)
Experimentaliteit en Ervaring
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2.2 EL LISSITZKY
El Lissitzky 7 (1890-1941) was architect, grafisch ontwerper, typograaf en
fotograaf die actief was als modernist in stromingen als Bauhaus 8,
constructivisme 9 en avant-garde 10. Zijn opvattingen over (boek)ontwerp
uitte hij in het suprematisme 11. Lissitzky had een vernieuwende blik op de
betekenis van het medium boek in zijn visuele en fysieke vorm, ter bevordering
van de communicatie. Dit maakt dat Lissitzky veel betekend voor de vormgeving in de 21ste eeuw. Door zijn achtergrond in architectuur behandelde
hij het boek vanuit een twee- en driedimensionaal perspectief (The Sovjet
Pavilion,1939 12) waarin de materiële waarde significant is voor de beleving
van zijn werk. Ook was Lissitzky voorloper in de toepassing van fotografisch
beeldmateriaal in combinatie met typografie. Het manifest ‘The Topography
der Typography’ is tegenwoordig nog steeds van relevante waarde, wegens de
oproep om als ontwerper het boek te blijven uitvinden, en daarmee ook de rol
van de ontwerper, schrijver etc.
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‘El Lissitzky predicted the future, understanding that, even though,
the book has been an analogue object for so many years, surviving the
trial of time and change, it is now time to re-invent it.’ Yve-Alain Bois:
El Lissitzky-Radical Reversibility (1988)
7. El Lissitzky: Lazar Markovich Lissitzky, bekend als El Lissitzky, was
een Russische kunstenaar, ontwerper, fotograaf, typograaf, polemist en
architect. (bron: wikipedia) (2019).
[HFST 1.2, 3.1.3]
8. Bauhaus: ‘Walter Gropius (1883-1969) was een gerespecteerde en
visionaire kunstenaar/opvoeder die, aan het begin van de Weimarrepubliek,
een curriculum en gemeenschap voor kunstenaarseducatie ontwikkelde,
bekend als het Bauhaus in Weimar, Duitsland. Ontwerp principe van vorm
en functie in goed ontwerp.’ (bron: wikipedia).
[HFST 3.2]
9. Constructivisme: Het constructivisme of constructionisme is een
groep van kennistheorieën die de nadruk legt op het feit dat kennis tot stand
komt door een actieve constructie, eerder dan een passieve representatie
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van de werkelijkheid. (bron: de kunst bus) (2019).
10. Avant-Garde: De avant-garde zijn mensen of werken die experimenteel, radicaal of onorthodox zijn met betrekking tot kunst, cultuur of
maatschappij. Het wordt vaak gekenmerkt door esthetische innovatie en
aanvankelijke onaanvaardbaarheid. (bron: wikipedia) (2019).
11. Suprematisme: Visie over kunst ontstaan in 1913 waarin geen
sprake is van figuratie. Het is gebaseerd op geometrische vormen en zuivere
kleuren, wit en zwart.
12. The Sovjet Pavilion,1939: een bijzonder manifest voor de triomf
van de technologische vooruitgang van een land. (bron: Luibov Timonina)
(2018).
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9.

9.1
Sovjet Paviljoen: Internationale
tentoonstelling van de Duitse
Werkbund. Ontworpen door El
Lissitzky (1929). Het vertalen
van informatie en beeld
naar een driedimensionale
constructie.
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9.2
Manifest: Topographie der
Typographie, geschreven door
El Lissitzky. (1923)
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2.3		 JAN TSCHICHOLD
DIE NEUE TYPOGRAPHIE (MOVEMENT) (1928)
Functionaliteit en Leesbaarheid.
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2.3 JAN TSCHICHOLD
Jan Tschichold 13 (1902-1974) was een boekontwerper en typograaf die van
grote invloed is geweest op de fundering van typografie en de moderne vormgeving die wordt toegepast in het boek. In het manifest ‘Die Neue Typographie’
(1928) zette hij zich af tegen de inefficiëntie van traditionele vormgeving,
typografie en productie. Het doel van het manifest was het ontwikkelen van
een experimentele werkhouding, die eenvoudiger, duidelijker en praktischer
was. De ontwerper had een rationele aanpak in de grafische vormgeving, met
een strikte toepassing van rasters 14 en schreefloze lettertypes 15, die dynamiek
creëren door een asymmetrische plaatsing van afbeeldingen en andere visuele
elementen. Een belangrijk begrip uit het manifest, die zijn intrede deed in de
ontwerp-cultuur, is typo-foto 16, die van grote invloed is geweest op de behandeling van fotografische en tekstuele behandeling binnen het boekontwerp.
Die Neue Typographie is met name toegepast in vormgeving volgens Bauhaus
en De Stijl 17, die de normen en waarde van het functionalisme 18 hanteerden. Het functionalisme en het manifest hebben eenvoud, duidelijkheid,
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efficiëntie en vernieuwing als gemeenschappelijke belangen.
Bekende Nederlandse grafisch ontwerpers, Gert Dumbar 19 en Wim Crouwel 20,
werden ook beschouwd als functionalisten. Het functionalisme is gebaseerd
op een sociaal-maatschappelijke kunstideologie, omdat duidelijkheid en
efficiëntie van het ontwerp voor high- and low culture toegankelijk wordt
gemaakt, door middel van massaproductie en standaardisatie.
‘The aim of every typographic work - the delivery of a message in the
shortest, most efficient manner.’ - Jan Tschichold: The principles of the
new typography (1995).
13. Jan Tschichold: Jan Tschichold was een kalligraaf, typograaf en
boekontwerper. Hij speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van
grafisch ontwerp in de 20e eeuw - ten eerste door principes van typografisch
modernisme te ontwikkelen en te bevorderen en vervolgens conservatieve
typografische structuren te idealiseren. (bron: wikipedia) (2019).
[HFST 2, 3.1.2]
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14. Rasters: Vastgelegde afspraken in een lay-out over de zetbreedte,
zetspiegel, paginering enz. van een boek of krant (dmv. lijnen). Waardoor de
vormgever meer éénheid en samenhang aanbrengt. (bron: grafistar).
15. Schreefloze lettertypes: Verzamelnaam voor letters die geen schreven hebben, in tegenstelling tot schreefletters. (bijv. Helvetica of Arial is een
schreefloze letter en Times is een schreefletter) (bron: grafistar) (2020).
[HFST 3.1.4, 4]
16. Typo-foto: Elke synthese tussen typografie en fotografie, wat het
begin was van wat het centrale medium van grafisch ontwerp is geworden.
(bron: László Moholy-Nagy. Daphne M. Hoffmann) (2005).
17. De stijl: ‘De leden van De Stijl streefden naar een radicale hervorming van de kunst, die gelijke tred hield met de technische, wetenschappelijke en sociale veranderingen in de wereld. Deze hervorming bestond uit
het gebruik van een minimum aan kleuren (primaire kleuren, gecombineerd met zwart, wit en grijs) en een zo eenvoudig mogelijke vormgeving
(bij voorkeur volgens het orthogonaal stelsel).’ (bron: wikipedia) (2020).
18. Functionalisme: ‘Form Follows Function’~ Louis Henry Sullivan’.
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(bron: Lippincott’s Magazine nr.57) (1896).
19. Gert Dumbar: ‘In de loop van zijn carrière heeft Dumbar zich
ontwikkeld bij Teldesign van modernist tot dadaist en enfant terrible van
grafisch Nederland.Met die instelling begon hij Studio Dumbar, waarbij hij
tot vernieuwer van de grafische vormgeving werd. In de later jaren trad hij
meer mentor, en werd gezien als typisch vertegenwoordiger van de vroege
Dutch design.’ (bron: wikipedia) (2020).
20. Wim Crouwel: Willem Hendrik “Wim” Crouwel was een
Nederlandse grafisch ontwerper, type-ontwerper en typograaf. (bron:
wikipedia) (2020).
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10.

10.1
Manifest: Die Neue
Typographie geschreven door
Jan Tschichold. (1928)
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10.2
Typo-foto: in toepassing op
een advertentie ontworpen
door Piet Zwart, geïnspireerd
op El Lissitzky. (1929)

10.3
Plakkaat: een schoolvoorbeeld
van principes in Jan Tschichold
zijn invloedrijke boek; Die
Neue Typographie. (1928)
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10.4
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2.4		 WALTER BENJAMIN
THE WORK OF ART IN THE AGE OF
MECHANICAL REPRODUCTION (1935)
Reproductie en Authenticiteit
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2.4 WALTER BENJAMIN
Walter Benjamin 21 (1892-1940) is een cultuur historicus en filosofisch
denker. In zijn boek ‘The work of Art in the Age of mechanical Reproduction’
(1935) stond hij kritisch tegenover mechanische reproductie in de maatschappij
van de massacultuur. In 1935 verklaarde Benjamin dat ‘in toenemende mate
het gereproduceerde werk, het werk wordt dat is ontworpen voor reproduceerbaarheid’. Reflecties op wat uniek en authenticiteit definieert, zijn belangrijk voor het vormen van een visie over ‘Het Unieke Boek’. Benjamin laat ons
inzien dat het is belangrijk om na te denken welke invloed je, als grafisch
ontwerper, hebt op (digitale)reproductie. Hoe ontwerp je een boek dat niet
reproduceerbaar is, of geen gebruikt maakt van reproducties?
21. Walter Benjamin: Walter Bendix Schönflies Benjamin was een
Duitse filosoof, literair criticus en essayist. (bron: wikipedia) (2019).
[HFST 1]
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2.5		 WALTER GROPIUS
THE BAUHAUS MANIFESTO, 1919
Verbinden van Ambacht en Industrie.
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2.5 WALTER GROPIUS
The Bauhaus manifesto (1919) geschreven door Walter Gropius (1883-1969)
is de fundatie van een nieuw educatief systeem, en visie over modernistisch
ontwerp. Gropius was de grondlegger van het Bauhaus door het samenstellen
van een nieuw systeem van kunsteducatie. Het Bauhaus bevat het concept
van democratisch vakmanschap 22 dat zou moeten bijdragen aan het opleiden
van de futuristische artiest-ambachtsman, die zijn vakkennis toepast op de
(massa)productie en daarnaast verschillende vakgebieden overbrugt. Het doel
van de massaproductie, gecombineerd met het vakmanschap, was het toegankelijk en betaalbaar maken van de door Bauhaus geproduceerde ontwerpen
en producten. Ambacht maakte dat de kwaliteit en het plezier vanuit de
ontwerper werd gewaarborgd. Deze aspecten maken dat het Bauhaus als een
sociaal-maatschappelijke kunstideologie 23 wordt beschouwd.
De Bauhaus ideologie heeft raakvlakken met die van Morris doordat beide
ideologieën vakmanschap als essentieel onderdeel binnen het ontwerp proces
beschouwen. De voorwaarde voor esthetisch ontwerp heeft daarentegen een
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groter raakvlak met de visie van Tschichold, wegens de systematische en functionalistische aanpak in vormgeving.
“Together let us desire, conceive, and create the new structure of the
future, which will one day rise toward heaven from the hands of a
million workers like the crystal symbol of a new faith.”. Walter Gropius - Walter Gropius: Visionary Founder of the Bauhaus (2019)
22. Democratisch vakmanschap: ‘De benadrukking van de morele
verantwoordelijkheid van ontwerpers en fabrikanten, en de essentie van
ambachtelijke productie van goederen. Desondanks werd functionaliteit,
eenvoud en bruikbaarheid als fundamentele waarde gezien voor de Bauhaus
mentaliteit. Met dit als uitgangspunt kon design gebruikt worden als een
democratisch middel voor sociale verandering en dit zou van fundamentele invloed zijn op de ontwikkeling van het modernisme.’ (bron: Antiek
experts).
23. Sociaal-maatschappelijke kunstideologie: ‘Noch Mondriaans
of Alberts abstracte composities, noch Stams en Breuers achterpootloze
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stoel, noch Tschichold zijn typografie zijn ‘waar’ of ‘absoluut’ of zelfs
maar ‘objectief ’ in de woordenboek-betekenis van die termen; het zijn
objecten die ontworpen zijn vanuit een even rationeel geargumenteerde als
eigenzinnig geïnterpreteerde analyse, vormgegeven in een even persoonlijke
als maatschappelijk georiënteerde esthetiek.’ (bron: Max Bruinsma, de
vormvoorbereider) (2004).
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12.

12.1
Manifest: ’The manifesto
and program of the Bauhaus’
geschreven door Walter
Gropius. (1919)
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12.2
Bauhaus onderwijssysteem:
ontwikkelt door Walter
Gropius, gericht op een
fundatie van vakmanschap.
(1922)
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2.6		 IRMA BOOM
THE BOOK MANIFESTO, 2006
Experimentaliteit, Materialiteit, Conceptueel
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2.6 IRMA BOOM
Irma Boom 24 (1960-) is in mijn ogen de meest vooruitstrevende boekontwerper, doordat ze zich positioneert binnen het digitale-tijdperk 25, en
desondanks volledige creatieve autonomie opzoekt. Met haar vernieuwende
boeken wint ze regelmatig prijzen en heeft ze internationale bekendheid en
waardering verworven. Boom heeft het gedrukte boek actueel en onvervangbaar gemaakt, middels een unieke materiële vertaling, en de omarming van
het boek als fysiek object. Boom stelt dat het boek juist meerwaarde heeft
gekregen sinds de opkomst van het digitale tijdperk. Door zowel de ambachtelijke als de industriële aspecten van boekproductie te verwerken, ontwikkelt
ze een interessante en genuanceerde visie over boekproductie en -ontwerp.
Deze visie demonstreert Boom in het boek dat ze heeft ontworpen voor
Sheila Hicks (2006) wat fungeert als ‘The manifesto for the book’, waarin ze
zich symbolisch manifesteert tegen de standaardisering in de productie
van boeken.
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‘The printed book does not need any defender. It has survived 600
years or so. The way information spreads depends on the inventions
of that time; paintings have survived, photos, and the book is another
form, the book has a great future.’ - Irma Boom: Eye no. 88 vol 22
(2014).
‘Don’t read briefings, do whatever you like, ik thinks that’s always
better.’ - Irma Boom: TedTalk-Manifesto for the book (2015).
24. Irma Boom: Irma Boom is een Nederlandse grafisch ontwerper
- gespecialiseerd in het maken van boeken. Boom is beschreven als ‘The
Queen of Books’, heeft meer dan 300 boeken gemaakt en staat bekend om
haar artistieke autonomie binnen haar vakgebied. (bron: wikipedia) (2020).
[HFST 1, 1.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.2]
25. Digitale tijdperk: Lommen schreef destijds: ‘In het digitale tijdperk
toont zij dat het boek een tactiel object is met een eigen intimiteit.’(bron:
Sander Pleij: VN, Irma Boom-De vrouw die het boek redt.) (2014).
[HFST 1.2, 3.1.4]

2.6 UNIEKE PIONIERS . IRMA BOOM

119.

13.

13.1
Cover: Sheila Hicks, The
Manifesto for the Book
ontworpen door Irma Boom.
(2006)
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13.2
Binnenwerk: Sheila Hicks
met een kartelige rand bij de
snede van het boek die verwijst
naar de inhoud van het boek;
de imperfecte perfectie van
ambachtelijk textielnijverheid.
(2006)

13.3
Cover: Book Manifest, De
Best Verzorgde Boeken van
Nederland en Vlaanderen 2015
ontworpen door Irma Boom.
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REFLECTIE
Als je kijkt naar de verschillende manifesten zie je dat de normen
en waarden over boekontwerp, -productie en -mentaliteit van elkaar
kunnen verschillen. Waar Morris staat voor ambachtelijke en esthetische
vormgeving, maakt Tschichold zich hard voor een ontwerp-methodiek
die is gebaseerd op het modernisme, machinale vervaardiging en
functionaliteit, vrij van nietszeggende ornament. Uit reflectie op de
manifesten en de factoren die invloed hebben op de relevantie van
het boek, blijkt dat de rol van de ontwerper en het boek voortdurend
verandert, en daarmee ook de visie over wat geaccepteerd ontwerp
definieert. The Unique Book Manifest moet daarom net zo flexibel en
veerkrachtig zijn als de veranderende positie van het boek, en kan zich
daardoor, naar mijn mening, niet beperken tot strikte stijlregels of
een beperkende visie over voorwaarde aan productie technieken, zoals
die beschreven staan in The Ideal Book, en Die Neue Typography. Het
Bauhaus manifest overbrugt de machinale- en ambachtelijke productie
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en is hierdoor een interessante visie voor een productie in balans die
twee uitersten met elkaar verbindt. De belangrijkste waarde van mijn
manifest, The Unique Book Manifest, is dat het zijn kracht haalt uit de
waardering en liefde vanuit de ontwerper naar het fysieke boek. Dit is
iets wat alle pioniers in het manifest delen, maar niet per definitie wordt
benadrukt.
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THE UNIQUE BOOK
MANIFEST.

Een onderzoek naar het herdefiniëren van het fysieke
boek.
AAN WELKE ASPECTEN MOET HET FYSIEKE
UNIEKE BOEK(ONTWERP) VOLDOEN OM EEN
RELEVANTE POSITIE TE BEMACHTIGEN
BINNEN DE HUIDIGE MAATSCHAPPIJ?
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THE UNIQUE BOOK MANIFEST

Een onderzoek naar het herdefiniëren van het fysieke boek.
De tijd en de context van het boek is veranderd, wat een nieuwe aanpak en visie
vereist op het ontwerpen van boeken. The Unique Book Manifest, speelt in op
vier fases in de totstandkoming van het boek: inspiratie, ontwerp, productie
en de positionering van de ontwerper. 1. Inspiratie is van belang, omdat dit
tot het concept en de fundatie leidt van het ontwerp. 2. Het ontwerp is voor de
grafisch ontwerper de belangrijkste fase, en bevat vier verschillende uitgangspunten voor ‘Het Unieke Boek’. 3. De productie beïnvloedt het ontwerp en
de rol van de grafisch ontwerper, waardoor het een essentieel onderdeel is in
het manifest. 4. De positionering van de ontwerper speelt in op de sociale,
maatschappelijke en creatieve verantwoordelijkheden van de ontwerper, die
zichtbaar zijn in het gehele proces en eindproduct.
The Unique Book Manifest heeft als doel te motiveren en te inspireren, zodat
boekontwerpers, waaronder de nieuwe generatie, inzien wat de meerwaarde is
van het fysieke boek. Samen kunnen we vanuit deze nieuwe visie, het medium
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boek herdefiniëren tot ‘Het Unieke Boek’.
De vormgeving van dit manifest is tevens een persoonlijk onderzoek waarin ik
de inhoud probeer te vertalen naar een passende visuele driedimensionale
vorm. The Unique Book Manifest is daarmee de belichaming van de visie die
het vertegenwoordigt. Specifieke details over de vormgeving zijn te vinden in
hoofdstuk 5.1 De definitieve standpunten van het manifest zijn uiteengezet in
een pamflet in hoofdstuk 4.

3. THE UNIQUE BOOK MANIFEST

127.

3.0

INSPIRATIE
HET UNIEKE BOEK IS GEÏNSPIREERD OP
MATERIËLLE BRONNEN, MET IMMATERIËLLE
BRONNEN ALS AANVULLENDE BRON.

A

129.

3.0 INSPIRATIE
De boekontwerper is in mijn ogen een visuele verzamelaar, en vernieuwer.
Het verzamelen speelt in op het vormen van een kritische blik, en het creëren
van inzichten die betrekking hebben op het boekontwerp. Het innoveren
speelt in op het blijvend ontwikkelen van een nieuwe visie over wat een boek
definieert. Vooral bij de conceptfase van ‘Het Unieke Boek’ is het essentieel
dat juiste inspiratiebronnen worden geraadpleegd en de visuele verzamelaar
een persoonlijke of openbare materiële databank raadpleegt. Het Unieke Boek
kan namelijk niet hoofdzakelijk geïnspireerd zijn op bronnen die niet in fysieke
vorm, door de ontwerper kunnen worden ervaren.
1. HET UNIEKE BOEK IS GEÏNSPIREERD OP MATERIËLLE BRONNEN,
MET IMMATERIËLLE BRONNEN ALS AANVULLENDE BRON.
MATERIËLE DATABANK
Het samenstellen van de eigen materiële
databank, stelt de ontwerper instaat informatie te raadplegen die puur en
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authentiek is. Het is informatie die niet alleen de visuele vormgeving, maar
ook praktische fysieke vormgeving bevat, in tegenstelling tot immateriële
bronnen. Het beoordelen van de relevantie van de verzamelde artefacten, die
de materiële databank zullen vormen, stimuleren de ontwerper tot kritische
reflectie op de kwaliteit, esthetiek en functionaliteit waaraan Het Unieke
Boek zou moet voldoen.
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3.1

ONTWERP
HET UNIEKE BOEK IS EEN FYSIEK BOEK,
ONTWORPEN VANUIT MATERIALITEIT,
FUNCTIONALITEIT, CONCEPTUEEL OF
ESTHETISCH PERSPECTIEF.

B

133.

3.1 ONTWERP
In hoofdstuk 1: urgentie, blijkt dat door de ontwikkelingen omtrent massaproductie en digitalisering, het huidige fysieke boek kan worden beschouwd
als een achterhaald concept; inhoud kan voortbestaan zonder het boek als
drager. Voorheen heeft de ontwerper zich voornamelijk over de drager
ontfermd, waardoor een nieuwe kijk op het boekontwerp een vereiste is.
De Unieke Pioniers hebben mij geïnspireerd om het ontwerp en de functionaliteit
van ‘Het Unieke Boek’ te benaderen vanuit vier toepasbare perspectieven:
Materialiteit, Functionaliteit, Conceptueel en Esthetiek. The Unique Book
Manifest heeft hiermee niet als doel om één waarheid te verkondigen over wat
het ‘Het Unieke Boek’ ontwerp definieert, maar één regel betreft het ontwerp
staat vast:
2. HET UNIEKE BOEK IS EEN FYSIEK BOEK, ONTWORPEN VANUIT
MATERIALITEIT, FUNCTIONALITEIT, CONCEPTUEEL OF
ESTHETISCH PERSPECTIEF.
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The Unique Book Manifest is ontworpen op een wijze die de drager laat functioneren als de fysieke vertaling van de inhoud, waarin de vier categorieën
worden geïntegreerd in de belichaming van ‘Het Unieke Boek’.
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3.1.1

MATERIALITEIT
DE TOEKOMST VAN HET (GEDRUKTE)
UNIEKE BOEK LIGT IN ZIJN KWALITEIT
ALS FYSIEK OBJECT EN MATERIËLE
EIGENSCHAPPEN.
1. Welke ontwerpers geven een nieuwe betekenis aan
het fysieke boek door middel van materialiteit?
2. Op welke aspecten kan de ontwerper inspelen voor
een ontwerp vanuit materialiteit?

137.

3.1.1		 MATERIALITEIT

De toekomst van Het (gedrukte) Unieke Boek ligt in zijn kwaliteit als fysiek object
en materiële eigenschappen.
Het manifest van Irma Boom laat ons inzien dat door de opkomst van de
Digitale Revolutie 2, we als ontwerpers het gedrukte boek beter moeten
rechtvaardigen. Het maakt de toepassing van materialiteit en de fysieke
eigenschappen in het ontwerp van het boek des te belangrijker.
De fysieke aspecten van een boek spelen in op de cognitieve ervaring 3 van de
informatie. Hierdoor is de materiële waarde het belangrijkste aspect waarin het
unieke boek zich onderscheidt van digitale publicaties (binnen digitalisering 4),
die deze unieke ervaring niet kunnen waarborgen. Als reactie op de opvatting
dat de drager en de inhoud onafhankelijk van elkaar kunnen voortbestaan,
verbindt de materialiteit de inhoud en drager, waardoor de inhoud afhankelijk
blijft van de drager voor de volledige overdracht van de informatie.
De materialiteit waarborg de relevatie van ‘Het Unieke Boek’.
Materialzartlichkeit 5, ofwel materiële tederheid, is een term die wordt toegepast
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op kunstenaarsboeken 6. Ik zou graag zien dat boeken die slachtoffer zijn
van standaardisering en dematerialisatie ook van Materialzärtlichkeit worden
voorzien. Ontwerpers die zich hebben gespecialiseerd in het maken van
kunstenaarsboeken zijn Irma Boom, Renate Boere en Hansje van Halem 7.
MATERIAAL		
Het boek Renault = Présent 8 ontworpen door Irma
Boom, is in mijn ogen een goed voorbeeld waarin de drager en de inhoud één
worden. Dit boek is volledig gedrukt op flinterdun aluminium, in monochrome
kleuren. ‘Het boek is een auto’, zegt Van den Acker. ‘Dat vind ik er zo goed
aan. Het is een object, je kunt het oppakken, het voelt metalig, het ruikt metalig.
Ik zag mensen in een reflex vette vingers van de omslag poetsen, zoals je ook
bij een auto doet.’ (Volkskrant, 2016). Dit voorbeeld laat zien dat het boek een
materiële vertaling zou moeten zijn, die associeert met zijn onderwerp (inhoud) waardoor het een oprechte status verdient. De toepassing van nieuwe
materialen in het ontwerp vereist echter ook een nieuwe kijk op de verwerking
in bind- en druktechnieken.
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DRUKTECHNIEK
Het braille schrift, ontwikkeld door Louis Braille 9
(1824) is een voorbeeld waarin de materialiteit een sociaal-maatschappelijke
functie vertegenwoordigt en de inhoud afhankelijk is van de drager om gelezen
te kunnen worden. Het boek Culture Chanel no.5 (2013) ontworpen door Irma
Boom heeft veel overeenkomsten in de visuele beeldtaal, met die van de
Braille documenten.
Druktechnieken als foliedruk 10, blinddruk 11, maar ook speciale zeefdrukken
met spotvernis 12 geven een extra tactiele waarde aan het beeld en/of text. The
Metropolitan World Atlas (2006), ontworpen door Joost Grootens is een moderne
atlas 13 met een spotvernis verwerkt in het binnenwerk. Deze toepassing van
het spotvernis associeert met het reliëf van de aarde en de stedelijke cultuur.
Dit voorbeeld demonstreert hoe druktechnieken het binnenwerk van een
twee- naar driedimensionale vormentaal kunnen verwerken.
Druktechnieken als Riso 14- of zeefdruk 15 kunnen verzadigde kleuren drukken
die een computer niet kan realiseren. De beleving van print en de kwaliteit
van het beeld is altijd anders dan die van een digitale publicatie. Het voordeel
van een digitale publicatie is echter wel dat het zich onderscheidt in functio140.

naliteit en interactieve elementen die het boek niet kan realiseren.
VORM
De relevantie van de materialiteit is ook te relateren aan de
driedimensionaliteit van drager die, in tegenstelling tot de tweedimensionaliteit van de inhoud die wordt toegepast in digitale publicaties, een ervaring
biedt. Een voorbeeld hiervan is het boek SHV 1896-1996 (1996). Dit is een
bedrijfsboek 16 bestaande uit 2136 pagina’s met een gewicht van 3,5 kilogram,
wederom ontworpen door Irma Boom. Het interessante aan dit boek is de
monumentaliteit waarover het beschikt; het een langere levensduur heeft in
vergelijking met digitale dragers (bv. cd), doordat deze fysiek en statisch is.
Het boek SHV 1896-1996 heeft overeenkomsten met digitale platformen in de
manier waarop informatie op structurele wijze wordt overgedragen. Een
aspect dat ik veder zal toelichten in hoofdstuk 3.1.2. Dit boek laat zien hoe de
driedimensionaliteit inspeelt op de ervaring van de lezer door middel van het
formaat, gewicht en interactie. Zo is bijvoorbeeld de keuze van het papier en
bindwijze van invloed op de vorm van Het Unieke Boek, en zegt het iets over
de waarde en levensduur die je als ontwerper aan het boek toekent.
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‘Vorm moet verbonden zijn aan de functie van het boek - William
Morris: The Ideal Book (1893)
GELAAGDHEID
De materialen die je toepast werken mee aan de
interactiviteit en gelaagdheid van Het Unieke Boek. Door toepassing van:
uitsneden, alternatieve vouwwijzen, variërende druktechnieken, formaten
en/of transparante doorkijk, werken de verschillende pagina’s op elkaar door
in de vorm en inhoud. In het boek van Stefan Sagmeister 17 (2001), ‘Made
you look’, wordt er gebruikt gemaakt van een rode transparante cassette, in
combinatie met een rood met groene opdruk. Door de cassette te verwijderen
verandert de betekenis achter de illustratie, en is een normale handeling, een
betekenisvolle toevoeging geworden, die het boek van meerwaarde voorziet.
De toepassing van gelaagdheid binnen het boek creëert een bepaalde interactiviteit, die digitale publicaties nooit kunnen realiseren.
Thibault Priou heeft het boek, Le rire: Thomas Bergson (2015), ontworpen dat op
een andere manier inspeelt op de gelaagdheid van het boek, in de toepassing van
alternatieve vouwwijzen, waardoor delen van de informatie worden verhuld.
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1. Colofon: geeft informatie over de betrokken partijen/disciplines in
de totstandkoming van het boek. Het colofon is te vinden aan het begin of
het einde van het boek.
[HFST 4]
2. Digitale revolutie: ‘De digitale revolutie kwam Irma Boom goed
van pas: het gedrukte boek moet zijn fysieke vorm meer en meer kunnen
rechtvaardigen.’ (bron: Mathieu Lommen: Johannes Vermeer Prijs) (2014).
3. Cognitieve ervaring: ‘De tactiliteit en fysieke duurzaamheid van,
boeken levert een andere cognitieve en emotionele ervaring op; lezen dat
niet in fragmenten kan worden gedaan, hier en daar scannen, maar voortdurende aandacht vereist.’ (bron: Anne Mangen, professor in geletterdheid).
[HFST 1.2]
4. Digitalisering: is het samenvloeien van alle media in een digitale
werkelijkheid die gericht is op vrijwel permanente interactieve communicatie. (bron: Sybrand Zijlstra: Morf nr.6) (2007).
[HFST 0.2, 1.2, 3.1, 3.1.2, 3.1.4]
5. Materialzartlichkeit: is een term gebruikt door Marie-Pier Boucher:
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Being Material. (bron: Publishing Manifestos) (1995).
6. Kunstenaarsboek: ‘Deze term wordt voornamelijk gereserveerd voor
de boeken die aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw ontstonden uit samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars;
een voorbeeld is Parallèlement (Parijs, 1900) van Paul Verlaine en Pierre
Bonnard. Livres d’artiste hadden een kleine oplage en een hoge prijs. Het
waren rijk gedecoreerde luxe-edities, bestemd voor de verzamelaar die wat
te besteden had. Het initiatief lag meestal bij een uitgever.’ (bron: Margriet
Schavemaker, Het kunstenaarsboek: een vergeten planeet uit de Gutenberg
Galaxy) (2003),
[HFST 4]
7. Hansje van Halem: ‘Grafisch ontwerper Hansje van Halem (1978)
verwierf erkenning met haar onderscheidende typografie en geometrische,
bijna psychedelische illustraties gebouwd op complexe patronen.’ Hansje
van Halem is gepassioneerd door typografie, boekontwerp en print in al zijn
vormen en heeft sinds 2003 een eigen studio in Amsterdam. (bron: Hansje
van Halem.nl) (2020).
[HFST 3.1.2, 3.1.4]
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8. Louis Braille: Louis Braille was een Franse opvoeder, katholieke
priester en uitvinder van een systeem van lezen en schrijven voor gebruik
door blinden of slechtzienden. Zijn systeem is tot op de dag van vandaag
vrijwel ongewijzigd en staat wereldwijd bekend als braille. (bron: wikipedia)
(2020).
9. Renault=Present: Onlangs lanceerde Renault het boek met de titel
Renault = Présent. Het boek is volledig gedrukt op flinterdun aluminium en
in monochrome kleuren, net zoals een auto. (bron: Renault.nl) (2016).
10. Foliedruk: het overdragen van een folie door middel van een
verwarmde band-stempel en kan worden beschouwd als een vorm van
boekdruk. (bron: online encyclopedie).
11. Blinddruk: ook wel blind-preeg, preeg-druk, reliëf(druk) of droogstempelen genoemd, is een druktechniek waarbij geen inkt wordt gebruikt.
(bron: online encyclopedie) (2020).
[HFST 3.1.4]
12. Spotvernis: is het aanbrengen van een vernislaag op bepaalde delen
van het papier. Dit kan bijvoorbeeld UV-lak of persvernis zijn die plaatselijk
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of uitgespaard is voorzien van veredeling. (bron: grafistar) (2020).
13. Atlas: is een verzameling van topografische kaarten en afbeeldingen, maar er kunnen ook grafieken instaan over bevolkingsgroei, migratie
of export. (bron: ensie.nl) (2020).
[HFST 3.1.4, 4]
14. Riso druk: De risograph maakt een door de computer aangestuurd
“master” sjabloon, wat vervolgens om een inktdrum heen wordt gespannen.
De thermisch ingebrande “master” laat alleen inkt door op de plekken waar
het artwork zit. (bron: De Kijm).
[HFST 3.1.2, 3.1.4, 3.2]
15. Zeefdruk: is een druktechniek die gebruikt wordt voor meerdere
grafische doeleinden, zoals textielbedrukking, affiches en kunstdrukken.
Ook wordt deze techniek industrieel toegepast voor de productie van
bijvoorbeeld print-platen en zonnecellen. (bron: wikipedia) (2020).
[HFST 3.2]
16. Bedrijfsboek: is een persoonlijke bedrijfsverhaal gebundeld in een
fysiek boek. [HFST 4]
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17. Stefan Sagmeister: ‘Sagmeister & Walsh is het designpartnerschap
van Stefan Sagmeister & Jessica Walsh. Samen creëren we zelf geïnitieerde
creatieve kunstprojecten. Op dit moment hebben we een grootschalige
tentoonstelling touring in musea in Europa genaamd “Sagmeister & Walsh:
Beauty”. Ons boek over het onderwerp schoonheid wordt uitgegeven door
Phaidon.’ (Stefan Sagmeister web) (2020).
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14.
14.1
Tentoonstelling: Toepassing
van de illustraties van
Christie van der Haak, in
een tentoonstelling in het
gemeente museum Den Haag,
ontwikkeld in samenwerking
met Renate Boere. (2015)
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15.

15.1
Binnenwerk: Renault=Present,
ontworpen door Irma Boom.
(2016)

15.2
Binnenwerk detail:
Renault=Present, ontworpen
door Irma Boom (2016)
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16.

16.1
Blinddruk: een illustraties ter
aanvulling van Braille schrift.
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16.2
Cover: 738, een fotoboek
ontworpen door SYB. (2016)

16.3
Binnenwerk: 738, een fotoboek
ontworpen door SYB. In de
cover is een stans toegepast die
delen van de volgende pagina
onthult. (2016)

3.1.1 THE UNIQUE BOOK MANIFEST . ONTWERP . MATERIALITEIT

151.

18.
18.1
Detail van het binnenwerk:
The Metropolitan of the
World, ontworpen door Joost
Grootens. De belangrijkste
informatie is voorzien
van een spotvernis die de
aandacht trekken en hiërarchie
ontwikkelt in het boek. (2006)
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18.2
Detail van het binnenwerk:
I swear I use no art at all,
ontworpen door Joost
Grootens. In de afbeeldingen
zijn verschillende
methodes voor boekbinden
gevisualiseerd.(2012)
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18.3
Cover: I swear I use no art
at all, ontworpen door Joost
Grootens. Een deel van de tekst
op de cover is aangebracht
middels een blinddruk. (2012)

18.4

154.
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19.
19.1
Detail snede: SHV 18961996, ontworpen door Irma
Boom (1996). Hier is goed te
zien hoe het boek meerdere
’bladwijzers’ bevat die de lezer
helpen bij het te oriënteren.

19.2
Binnenwerk: SHV 1896-1996,
ontworpen door Irma Boom.
(1996)
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20.
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20.1
Cover inclusief cassette: Made
you look, ontworpen door
Stefan Sagmeister. (2001)

20.2
Binnenwerk: Made you
look, ontworpen door Stefan
Sagmeister, voorzien van een
druk op snee.(2001)
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21.

21.1
Cover: Landkunst in Het
Groene Woud, ontworpen
door Hansje van Halem
(2011). De gelaagdheid door
middel van variatie aan papier
formaten en kleurtinten spelen
in op een rijke variatie.
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22.

22.1
Cover: Le rire -Thomas
Bergson, ontworpen door
Thibault Priou (2015). De
cover bestaat uit een geel
gekleurde acrylplaat met
gegraveerde tekst die door de
lichtinval het contrast tussen
letter en restvorm creëert.
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22.2
Binnenwerk: Le rire -Thomas
Bergson, ontworpen door
Thibault Priou (2015). De
pagina’s zijn van een vouw
voorzien die afbeeldingen op
een unieke wijze onthullen en
de tekst en het beeld van elkaar
scheiden.
22.3
Detail: Le rire -Thomas
Bergson, ontworpen door
Thibault Priou (2015).
Verwijzing naar de afbeelding
die zich bevindt in de unieke
vouw.
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3.1.2

FUNCTIONALITEIT
DE TOEKOMST VAN HET UNIEKE BOEK
LIGT IN ZIJN KWALITEIT ALS DRAGER VAN
VEREDELDE INFORMATIE MET NATUURLIJKE
BEGRENZING VAN DE INHOUD.
1. Welke ontwerpers geven een nieuwe betekenis aan
het fysieke boek door middel van functionaliteit?
2. Op welke aspecten kan de ontwerper inspelen voor
een ontwerp vanuit functionaliteit?

163.

3.1.2		 FUNCTIONALITEIT

De toekomst van Het Unieke Boek ligt in zijn kwaliteit als drager van veredelde
informatie met natuurlijke begrenzing van de inhoud.
Het Manifest van Jan Tschichold, Die Neue Typographie, laat ons inzien dat
de essentie van het boek ligt bij zijn functie als informatieve drager. Hij stelt
terecht dat de leescultuur 1 is veranderd, en dat het boek hierop moet anticiperen. De oorzaak van deze verandering is te relateren naar de opkomst van
het internet en de toenemende digitalisering. Twee aspecten die kenmerkend
zijn voor de huidige leescultuur zijn verticale integratie 2, en dynamische
interactie 3.
Het is niet de bedoeling dat het Unieke Boek concurreert met de mogelijkheden
die een digitale publicatie te bieden heeft, maar een nieuwe functie ontwikkelt
die inspeelt op de fysieke aspecten van het boek. Hierdoor kunnen we op twee
verschillende manieren kijken naar de functionaliteit van het fysieke boek; 1.
Digiloog 4: Het boek als aanvulling van digitale platformen en 2. Slowdata 5:
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Het fysieke boek als nieuwe vertaling vanuit de functionaliteit van digitalenaar analoge platformen.
Voor het relevant maken van het fysieke boek zou naar mijn mening het medium
moeten inspelen op de ongemakken en tekortkomingen van digitale publicaties
en internet. Om dit te kunnen bereiken wordt van de boekontwerper een
nieuwe kijk op de functionaliteit van een boek verwacht.
‘As a rule we no longer read quietly line by line, but glance quickly
over the whole, and only if our interest is awakens do we study in
detail.’ - Jan Tschichold, Die Neue Typography (1995).
1.DIGILOOG
Het Unieke Boek vanuit digiloog speelt, met het ontwerp, in op het gebruik
en de ervaring, waar ‘slow data’ een methode is waarin de conceptuele
vormgeving een essentiële rol speelt. Digiloog kan twee kanten opwerken: het
medium als digitale 6- of analoge extensie 7.
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DIGITALE EXTENSIE		
Het telefoonboek 8 dat in 1972 door Wim
9
Crouwel (Total Design ) werd ontworpen, registreerde en organiseerde de
massale hoeveelheid informatie, op een heldere en duidelijke manier. Vanuit
een zo functioneel mogelijke ordening van modules (telefoonnummers, namen,
adressen) kwam de informatie samen in gebruiksvriendelijke opmaak en heldere
typografie. Het telefoonboek heeft daardoor een sociaal-maatschappelijke rol
gespeeld in de opkomst van de informatie-maatschappij 10.
ANALOGE EXTENSIE
Hybride Publication; blind georiënteerd
(2017), ontworpen door twee studenten van de Willem de Koning Academie,
gaat dieper in op de sociaal-maatschappelijke functie die een fysieke uitgave
een meerwaarde kan geven in de overprikkelende-maatschappij. Amy Guijt en
Lucia Dossin hebben zowel een digitale als een fysieke publicatie ontwikkeld
die een toegankelijke content creëert voor schermgebruikers. De tastbare
aspecten die informatie op cognitieve wijzen overdragen, fungeren als tactiele
aanvulling op de digitale publicatie, die meer gericht is op de functionele
aspecten van informatieoverdracht.
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2. SLOW DATA
Het Unieke Boek vanuit slow data gaat in op de interactiviteit van de fysieke
eigenschappen van het boek, door het te zien als een systeem vergelijkbaar
met het internet. Hoe kunnen we het fysieke boek van een statische- naar een
dynamische informatie bron transformeren, zonder dat het ten kosten gaat
van de duidelijkheid, overzichtelijkheid en zuiverheid van de inhoud van Het
Unieke Boek? Naar mijn mening kunnen we door typografische toepassingen
een structuur creëren die een overzichtelijke rangorde tot stand brengt.
INDEX
De Best Verzorgde Boeken 11 (2009) ontworpen door Hansje
van Halem bevat een, op alfabet gecategoriseerde, bi-lingual index 12 van
veertig pagina’s. De index bevindt zich aan het begin van het boek, en functioneert op een vergelijkbare wijze, als een digitale zoekmachine. Het systeem
biedt structuur, en optimale vrijheid; het stelt de lezer in staat om op zijn
eigen manier het boek te ontdekken. De index in Het Unieke Boek fungeert
als een informatieve en figuratieve verzameling van details (bv. voetnoten,
kanttekeningen, en andere objectieve informatie) die een globaal 13 overzicht
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geven op het totale inhoud die het boek te bieden heeft.
In OASE 100 14, ontworpen door Karel Martens 15 (2018) is een index toegepast
gecategoriseerd op chronologische data, een heeft het een aanwezige rol in de
esthetiek van de vormgeving.
VOETNOTEN
Een voetnoot, in zijn functie, kan worden opgevat
als een link. Het is een referentie/of koppeling die aanzet om van de tekst af
te wijken, met als doel vernieuwende inzichten of aanvullingen te scheppen
op het totaal 16. In de digitale platformen zijn deze stappen nauwelijks te
herleiden tot het moment van de trigger 17. Door de fysieke vorm van het
boek blijft het overzichtelijk en in is de lezer in staat de voetnoot te herleiden.
Een ander aspect aan het boek is de paginanummering, die een overzicht in
de (chronologische) volgorde van het boek geeft. De nummering is gekoppeld
aan de index en de voetnoten, zodat er altijd oriëntatie mogelijk is. De fysieke
vorm geeft inzicht aan het bereik en omvang van het boek. De voetnoten
verwijzen naar de appendix 18 die zich meestal aan het einde van het boek
bevindt.
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In het boek Hybrid-Novel, ontworpen door Zazie nel Metrò (2015) bevat een
vernieuwende wijze in het gebruik van voetnoten, door getallen te vervangen
door iconen.
BLADWIJZER(S)
Het al eerder besproken boek van Irma Boom, SHV
1896-1996 (1996), heeft overeenkomsten met de digitale dynamiek van internet
door het gebrek aan structuur (paginanummering), en zijn enorme omvang
aan informatie. Toch bieden de fysieke eigenschappen houvast doordat het
boek is begrensd in de belichaming van het boek in tegenstelling tot het
internet, waar geen einde aan lijkt te komen. Het boek zou dus uniek kunnen
zijn door een concept waarin de ervaring raakvlakken heeft met die van de
digitale platformen. De linten, ofwel bladwijzers 19 die bevestigd zijn in het
boek van Boom, dienen als oriëntatiepunten, en stellen de gebruiker instaat
om terug te keren naar het ‘vorige tabblad’. Het maakt de interactie met de
informatie inzichtelijk en biedt houvast in het gebruik.
Studio Lin, geeft met het ontwerp voor het boek Chamber Collection 20 (2016)
op een andere manier houvast voor de oriëntatie, door het gebruik van
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gelaagdheid binnen het boek.
KAFT
Veel digitale publicaties zijn zelden voorzien van een voorkant.
Dit maakt de kaft van het fysieke boek juist interessant, omdat deze digitaal
niet op dezelfde manier, te realiseren is. De functie van de kaft, ook wel cover
is geven van een eerste indruk, zie inzichtelijk maakt wat de inhoud is die het
boek te bieden heeft. De communicatie van de kaft kan in visuele en tekstuele
vorm worden toegepast. Het boek ontworpen door Hallar Brun 21, De Best
Verzorgde boeken (2014), is een goed voorbeeld van een kaft met dit concept,
door de opsomming van de gekozen selectie die inzicht geeft op de inhoud.
1. Leescultuur: ‘Het streven naar een sterke leescultuur verdient
blijven- de inspanning. Als het gaat om het lezen van papieren boeken, en
daarbinnen van literatuur, is er sprake van een achteruitgang. Er worden,
door de recessie en een veranderend informatiegebruik, steeds minder
(literaire) boeken verkocht. Daarnaast laat het aantal bibliotheek- leden en
het aantal uit de openbare bibliotheek geleen- de boeken sinds geruime tijd
een gestage daling zien.’ (bron: lezen.nl).
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2. Verticale integratie: Betekent dat we in plaats van links naar rechts
(horizontale integratie), van boven naar beneden lezen (bv. websites en
internet). Dit heeft geleid tot de totstandkoming van een andere rangorde
van de informatie.
3. Dynamische interactie: Dit houdt in dat de informatie op digitale
dragers de lezer prikkelen, en aanzetten tot doorklikken, die bijdragen aan
overprikkeling en chaos. We scannen globaal, voordat we de verdieping
opzoeken en het totaal willen begrijpen.
4. Digiloog: Een combinatie van analoog met digitaal die samen werken in hun functionaliteit. Drager bestaat in deze opvatting uit een digitaal
platform en een analoog platform.
5. Slow data: De inhoud gaat zich op een vergelijkbare wijze gedragen
als een digitale publicatie, maar vind zijn essentie in de fysieke mogelijkheden en eigenschappen die de drager biedt. Hierdoor speelt Slow data meer
in op een functioneel ontwerp, waar digiloog inspeelt op een functioneel
concept. Het vertragen en begrenzen van de informatie toevoer die het
menselijker doet overkomen.
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6. Digitale extensie: Analoge functionaliteit ter aanvullen van digitale
(on)functionaliteit.
7. Analoge extensie: Digitale functionaliteit ter aanvulling van analoge
(on)functionaliteit.
8. Telefoongids: De Amsterdamse uitgever DTG houdt na 138 jaar op
met het verspreiden van telefoonnummers op papier. Twee jaar geleden
stelde de telefoongids-uitgever dat de gidsen elke maand toch nog door
1,8 miljoen mensen werden geraadpleegd. Maar de voortekenen waren
onvermijdelijk: de website - anno 1996 - trekt maandelijks ruim vijf miljoen
bezoekers. (Bron: Het Parool, 2018).
9. Total Design: ‘De oprichters waren Wim Crouwel (grafisch ontwerp), Friso Kramer (industrieel ontwerp), Benno Wissing (grafisch en
ruimtelijk ontwerp) en Paul en Dick Schwarz (organisatie en financiën).
De studio had zoveel ervaring dat het in staat was om complexe ‘totale’
opdrachten uit te voeren bij verschillende klanten in de industrie, handel
en transport, de overheid en culturele sectoren.’ (bron: Ronnie Weessies,
architectenweb) (2019).
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10. Informatie-maatschappij: Een informatiemaatschappij is een
maatschappij waarin de creatie, de distributie, de verspreiding, het gebruik,
de integratie en manipulatie van informatie een belangrijke economische,
politieke en culturele activiteit is. (bron: Information society)
11. De Best Verzorgde Boeken: Ieder jaar presenteren het Stedelijk
Museum Amsterdam en de Stichting Best Verzorgde Boeken de door een
jury geselecteerde inzendingen door uitgevers van hun uitgaven van het
voorgaande jaar. Uit de 295 inzendingen uit 2018 zijn in totaal 33 boeken
geselecteerd. (bron: Stedelijk Museum Amsterdam)
12. Bi-lingual index: Een index of register van een boek of andere
publicatie is een lijst met trefwoorden, ook lemma’s genoemd en de bijbehorende paginanummers of de vindplaats-aanduiding. (bron: Wikipedia)
13. Globaal (leesstructuur): Het scannen van de informatie, of het op
een (on)chronologische volgorde tot je nemen van de informatie.
14. OASE 100: OASE Journal werd in 1981 opgericht als een door
studenten gerunde publicatie in Nederland, waarin “kwesties in de architectuur worden benaderd vanuit een perspectief dat nauw verband houdt met
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onderwijs en onderzoek”. (bron: Walkerart).
15. Karel Martens: ‘De uitgaves van OASE (vooral de covers) zijn een
soort “grootste hits” geworden in Martens ‘oeuvre, een showcase van typografie, kleur, materialiteit en lay-out - allemaal gedaan met een krap budget.
Wat misschien het meest fascinerend is, is de manier waarop Martens zijn
relatie met OASE heeft ontwikkeld om samen te vallen met zijn eigen praktijk.’ (bron: Walkerart).
16. Totaal (leesstructuur): De gedetailleerde methode van het tot je nemen van de informatie. Van begin tot eind in een chronologische volgorde.
17. Trigger: Dat gene wat je aanzet tot de door-klik leesstructuur, in
digitale vorm kan het een link, of pop-up zijn. In analoge vorm kan het zich
voortdoen als voetnoot.
18. Appendix: Een bijlage, of appendix, is een deel van een rapport of
scriptie waarin men over het algemeen achtergrondmateriaal opneemt dat
de hoofdtekst onnodig lang zou maken. Een bijlage kan ook een los deel zijn
die bij een brief of een tijdschrift gevoegd wordt. (Bron: Wikipedia).
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19. Bladwijzers: is een functie van een bladerprogramma of browser
waarmee de adressen (URL’s) van vaak opgevraagde webpagina’s kunnen
worden gestockeerd, zodat men ze later snel kan terugvinden.
(bron: ensie.nl).
20. Chamber Collection (boek): ‘Het boek organiseert deze objecten
zonder design te scheiden van kunst, gezien de stijl van Studio Job. Elk
artefact vertelt zijn eigen verhaal: een resultaat van bezoeken uit de eerste
hand aan studio’s en fabrieken, evenals historisch archiefonderzoek.’ (bron:
Behance, chamber collection #1) (2016).
21. Hallar Brun: ‘Haller Brun is een grafisch ontwerp-studio in
Amsterdam, gerund door Sonja Haller en Pascal Brun, die zich focust op
geraffineerde boekontwerpen.’ (bron: Portfolio-website, Hallar Brun) (2014).
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24.

24.1
Binnenwerk: Hybride
Publication ontworpen door
Amy Guijt en Lucia Dossin.
(2017)
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25.

25.1
Cover: Best Verzorgde
Boeken 2009, ontworpen door
Hansje van Halem. De cover
is uitgevoerd in een linnen
bekleding met toegepaste folie
druk in zilver en zwart.
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25.2
Binnenwerk: Best Verzorgde
Boeken 2009, ontworpen door
Hansje van Halem (2009). De
boeken die op de achtergrond
worden gepresenteerd geven
een aanwijzing van de boeken
die zijn geweest en nog gaan
komen.
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26.

26.1
Binnenwerk: OASE 100,
ontworpen door Karel
Martens. (2018) De
tussenbladen bestaande uit
met een tekstuele tijdlijn is ook
op te vatten als een index.
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26.2
Rug: OASE 100, ontworpen
door Karel Martens. (2018)
De toegepaste bindtechniek in
katernen met open-rug, geeft
een meerwaarde aan het boek.
Door een speciale techniek
waarbij de typografie is
verwerkt in het binnenwerk, is
op de rug een titel zichtbaar.
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27.

27.1
Cover: Hybrid-Novel,
ontworpen door Zazie Nel
Metró. (2015)
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27.2
Binnenwerk: Hybrid-Novel,
ontworpen door Zazie Nel
Metró. (2015)
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27.3
Binnenwerk detail: HybridNovel, ontworpen door Zazie
Nel Metró. De toegepaste
afbeelding is in een voorbeeld
monotoon beeld dat is
voorzien van een raster dat
associeert met risoprint of
zeefdruk technieken. (2015)
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28.
28.1
Binnenwerk: Chamber
Collection #1, ontworpen door
Studio Lin. (2016)
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28.2
Cover: Chamber Collection
#1, ontworpen door Studio Lin
(2016). Met foedraal waar de
levensduur van het boek wordt
verlengd, en het boek van
meerwaarde wordt voorzien.
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28.3
Binnenwerk: Chamber
Collection #3, ontworpen
door Studio Lin (2016). Derde
publicatie, uitgevoerd in een
roze thema in tegenstelling tot
uitgave no.1.
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29.

29.1
Detail van het binnenwerk: De
Best Verzorgde Boeken 2014,
ontworpen door Hallar Brun
(2014). Door een open rug is
het boek in staat plat te worden
opengeslagen.
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3.1.3

CONCEPTUEEL
DE TOEKOMST VAN HET UNIEKE BOEK LIGT
IN ZIJN KWALITEIT ALS EVOLUEREND EN
INNOVEREND MEDIUM DAT UNIEK BLIJFT IN
FUNCTIE EN VORM.
1. Op welke wijze kunnen we het fysieke boek van een
nieuw concept voorzien?
2. Welke ontwerpers geven een nieuwe betekenis aan
het fysieke boek door middel van conceptualiteit?

189.

3.1.3		 CONCEPTUEEL

De toekomst van het Unieke Boek ligt in zijn kwaliteit als evoluerend en
innoverend medium dat uniek blijft in functie en vorm.
De visie van El Lissitzky laat ons zien hoe de driedimensionaliteit, in de
toepassing op grafische vormgeving, interessant kan zijn voor het vormen
van een nieuw concept voor Het Unieke Boek. Tegenwoordig zijn mogelijkheden in de fysieke vorm waarin boek zich kan voortdoen onbegrensd. Zo is
een tentoonstelling in de opvatting van een informatieve functie gelijk met
die van een informatieboek; het overdragen van informatie middels tekst en
beeld. Ook het kunstenaarsboek heeft overeenkomsten met een ruimtelijke
installatie (bv. tentoonstelling) doordat het inspeelt op de beleving vanuit
de lezer. Wat een boek vroeger (papieren tijdperk) definieerde, is niet langer
meer het boek zoals we dat nu kennen; een boek wordt nu geassocieerd
met vermaak en de ervaring die in zich heeft, in plaats van het vergaren van
algemene kennis, en de verspreiding ervan. De context waarin het boek zich
bevindt, is veranderd. Toch is het boek in zijn algemene vorm en opmaak
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niet met met de tijd mee veranderd. Het Unieke Boek vanuit conceptueel
perspectief gaat daar dieper op in met als doel; het vinden van een nieuwe
functie voor het fysieke boek, die een nieuwe relevantie voor het fysieke boek
genereert.
Aan de hand van vier voorbeelden geef ik richtlijnen voor het ontwikkelen van een
nieuw concept voor het fysieke boek. Vanuit een de functie als informatieve
drager kan het ook een ruimtelijke installatie zijn, statement 1, performance 2
of ‘conversationstarter 3’.
Vorm: ‘Een boek bestaat uit meerdere bladzijden met tekst of foto’s
die zijn samengebonden tot één geheel. Om de bladzijden zit een kaft
of omslag, die vaak slaat op de inhoud van het boek’. - Vandale (2020).
Functie: ‘Het boek is een veelgebruikte manier om informatie vast te
leggen in de vorm van tekst en afbeeldingen en om deze informatie
weer te geven, op te slaan en te verspreiden. Het is een document van
vaak niet al te kleine omvang.’ - Wikipedia (2020).
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MULTIFUNCTIONEEL
Een voorbeeld van een multifunctioneel
boek is het boek bedacht door Kelli Anderson 4, This book is a planetarium
(2017). Dit boek is een ontdek boek gemaakt van papier, met zes verschillende
functies: een instrument, planetarium, kalender, codeer machine, speaker en
spirograph. Het doel van het boek was het ontdekken van de mogelijkheden
die papier als materiaal het boek te bieden heeft, die de grenzen in de fysieke
vorm verleggen. Dit voorbeeld heeft raakvlakken met Het Unieke Boek vanuit
Materialiteit en Functionaliteit.
DRIEDIMENSIONALITEIT
Naar mijn mening kan de drager in vele
maten en soorten voortdoen. Het boek hoeft niet, naar omschrijving volgens
Van Dalen, te bestaan uit een gebonden geheel met kaft en binnenwerk. Songs
and Shadows (2005), een expositie en beeldend werk, ontworpen door Jaume
Plensa 5 geeft aan hoe de ruimte op zich de begrenzing kan zijn waarin
informatie zich voortdoet. Door de verschillende teksten die door de ruimte
zijn verspreid, ervaart de toeschouwer letterlijk de inhoud van het werk, en is
hij afhankelijk van de locatie om dit te ervaren. De locatie functioneert in dit
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geval als de fysieke drager van de informatie met als voordeel dat reproductie
van de drager onmogelijk is; de inhoud is gebonden aan de ruimte die bepalend
is voor de ervaring en dus uniek is.
Een vergelijkbaar voorbeeld van het driedimensionale aspect in toepassing op
fysiek boek ontwerp is de tentoonstelling; Book in Nanjing (2017). Hier is
het medium boek in absurd groot formaat uitgevoerd, waardoor de mensen
tussen de verschillende pagina’s heen kunnen lopen.
PERFORMANCE
Het boek van Yuri Veerman 6, ontworpen door Thijs
Verbeek 7, ‘Boekverbrandingen’ (2017) is van meerwaarde voorzien doordat
het is gekoppeld aan een performance. Het boek bevat verschillende fragmenten
die zich hebben bevonden in verboden boeken die zijn gesneuveld als gevolg
van boekverbrandingen. Deze fragmenten zijn gemaskeerd en worden pas
zichtbaar op het moment dat de speciaal ingebonden pagina’s door de lezer
worden opengesneden. Yuri Veerman heeft het boek gekoppeld aan een
performance waarbij hij in een bloemlezing de verboden teksten voordroeg.
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INTERACTIVITEIT		
In het werk ontworpen door Lava Design 8,
9
voor de Design Week in Beijing (2016), is de nodige informatie te verkrijgen
van grote rollen gekleurd papier, waarop verdiepende teksten over de tentoonstelling zijn gedrukt. De verschillende pagina’s moeten door de bezoeker
worden verzameld van de verschillende rollen, waardoor interactie met de
drager een vereiste is voor de volledig informatieoverdracht. Dit geeft een
vernieuwend inzicht in de mogelijkheden waarop dragers kunnen inspelen op
de ervaring vanuit interactieve informatieoverdracht.
Een andere benadering van interactiviteit die het fysieke boek kan waarmaken
wordt gedemonstreerd in het boek ‘When a book is not a book: poemotion’
(2016) ontworpen door Takahiro Kurashima 10. Door de toepassing van een
moiré effect 11 komt er beweging in het beeld tot stand, die in de beleving
overeenkomt met een complexe animatie 12. De meerwaarde van het boek
ontstaat vanuit de vertaling van de digitale- naar analoge interactiviteit, die
hetzelfde effect realiseert, maar dan door de fysieke eigenschappen van het
materiaal. Zo heeft ook Karel Martens 13, een Nederlandse grafisch ontwerper,
ditzelfde effect toegepast op de cover van het boek; Motion (2017).
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1. Statement: Het maken van een statement in boekontwerp speelt in
op duidelijke aanwezige ontwerpen. Hierin worden bepaalde aspecten van
de inhoud overbelicht, of wordt ingespeeld op hoeveelheid, grootte, kleur etc.
[HFST 4]
2. Performance: ‘The book is made especially for the performance
and is designed by Thijs Verbeek. It has Japanese binding, which means
there’s and outside and an inside to the pages. On the outside of the pages
all fragments are shown in the form of a coded alphabet existing only of
squares in various shades of grey: the letter A being the lightest shade and Z
the darkest.’ (bron: Portfolio website, Yuri Veerman) (2017).
[HFST 4]
3. Conversation starter: Dit is een tool die aanzet of motiveert tot
starten van een gesprek. Dit maakt dat het de functie heeft van een ‘social
object’.
4. Kelli Anderson (Auteur): ‘Van huwelijksuitnodigingen tot utopische
kranten, Kelli Anderson ontwerpt alledaagse objecten om hun gewone
functies te overstijgen en verrassende ervaringen te creëren.’ (bron: TedTalk)
(2008).
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5. Jaume Plensa: (Artist) (1955) ‘Spaanse artiest en beeldende kunstenaar (bron: Wikipedia) (2019). Als jonge kunstenaar werd Plensa ontdekt
door kunstverzamelaars Theo en Lida Scholten. Later zouden ze museum
Beelden aan Zee oprichten in 1994. (bron: Beelden aan zee) (2019).
6. Yuri Veerman: ‘Is een kunstenaar, ontwerper en performer, woont
en werkt in Amsterdam. Via posters, boeken, video’s, websites, campagnes,
vlaggen of performances vertelt Veerman ogenschijnlijk eenvoudige verhalen over een steeds complexere wereld.’ (bron: LinkedIn).
7. Thijs Verbeek: Ontwerpt voor de verschillende bedrijven, de culturele sector en (semi)overheidsorganisaties. Zijn werkzaamheden bestaan uit
het ontwerpen van boeken, tijdschriften websites, huisstijlen, tentoonstellingen, jaarverslagen, brochures, en affiches. In 2005 liep hij stage bij Lex
Reitsma, Paulina Matusiak, Anthon Beeke en Swip Stolk. (bron: Portfolio
website, Thijs Verbeek) (2019).
8. Lava Design: ‘With strong roots in editorial design, we are trained
to work as visual storytellers. Over the years, this way of working has led to
a unique approach to concept development using all sorts of media. In our
approach we challenge our clients to experiment and research new oppor-
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tunities in design & technology. At the beginning of 2013 we established
our Beijing office, kickstarting the Chinese part of Lava.’ (bron: Portfolio
website, lava.nl) (2020).
9. Design Week Beijing: (BJDW) is een jaarlijks evenement dat plaatsvindt in de herfst in Beijing. Voor het eerst gelanceerd als een pilot in 2009,
is het snel uitgegroeid tot het toonaangevende internationale platform voor
design in China. (bron: Wikipedia) (2019).
10. Takahiro Kurashima: ‘Poemotion is an interactive book-object
created by Takahiro Kurashima as an exploration of motion in printed form.
With this book, the viewer can observe how figures and forms are created
out of optical overlays, set in motion and then disappear again.’ (bron: ode
to things).
11. Moiré effect: is een visuele perceptie die optreedt bij het bekijken
van een set lijnen of punten die op een andere set lijnen of punten wordt
gelegd, waarbij de sets verschillen in relatieve grootte, hoek of afstand. Het
moiré-effect is te zien wanneer je door gewone raamschermen naar een
ander scherm of een andere achtergrond kijkt. (bron: techtarget.com).
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12. Animatie: Is de techniek waarbij beweging gesuggereerd wordt
door het na elkaar afspelen van verschillende stilstaande beelden. (bron:
encyclo.nl).
13. Karel Martens: (1939) is een Nederlands grafisch ontwerper en docent. Zijn oeuvre omvat meer dan 50 jaar. Zijn werk varieert van postzegels,
boeken, architecturale interventies tot gratis artistiek werk. In 1997 begon
hij de Werkplaats Typografie, een post-graduaat grafisch ontwerp-school in
Arnhem, waar hij nog steeds les geeft.(bron: Typotheq).
[HFST 3.1.2]
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30.

30.1
Binnenwerk: This book is a
planetarium, bedacht door
Kelli Anderson (2017). Een
van de spreads met een
multifunctionele meerwaarde
in de vorm van een spirograph.
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30.2
Binnenwerk: This book is a
planetarium, bedacht door
Kelli Anderson (2017). Een
van de spreads met een
multifunctionele meerwaarde
in de vorm van een
codeermachine.

30.3
Binnenwerk: This book is a
planetarium, bedacht door
Kelli Anderson (2017). Een
van de spreads met een
multifunctionele meerwaarde
in de vorm van een
instrument.
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31.
31.1
Ruimtelijke installatie: Songs
and Shadows, ontworpen door
Jaume Plensa (2005).

31.2
Ruimtelijke installatie: Songs
and Shadows, ontworpen door
Jaume Plensa (2005).
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32.

32.1
Expositie: Book in Nanjing
(2017). Een ruimtelijke
vertaling van het medium boek.
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33.

33.1
Cover en snede: Boek
Verbrandingen, ontworpen
door Yuri Veerman en Thijs
Verbeek (2017). Uitgevoerd in
een vouwwijze die geen ‘open
pagina’s’ bevat aan de lange
zijde van het boek.
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33.2
Detail van het binnenwerk:
Boek Verbrandingen,
ontworpen door Yuri Veerman
en Thijs Verbeek (2017). De
visuele beeldtaal bestaat uit
een code waarbij de letter ‘A’ de
lichtste tint betreft en de letter
‘Z’ de donkerste.
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33.3
Snede: Het boek dat een
interactie vereist van de lezer
door het openscheuren van de
pagina’s voor het openbare van
de informatie.
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35.

35.1
Binnenwerk: When a book
is not a book - Poemotion,
ontworpen door Takahiro
Kurashima (2016). Het
transparante vel voorzien
van een raster, maakt dat de
illustratie dat is gedrukt op het
papier lijkt te bewegen.
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35.2
Cover: When a book is not a
book - Poemotion, ontworpen
door Takahiro Kurashima
(2016). Een zichtbaar contrast
in de overgang, met en zonder
raster.
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35.3
Cover: When a book is not
a book - Poemotion #3,
ontworpen door Takahiro
Kurashima (2016). Hardcover
uitgevoerd in rood linnen en
zilveren foliedruk.
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36.

36.1
Binnenwerk: Motion,
ontworpen door Karel
Martens (2017). Op de rechter
pagina zie je het moiré effect
uitgevoerd in CMYK.
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36.2
Affiche: ‘Still Moving,
ontworpen door Karel Martens
(2018).
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36.3
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3.1.4

ESTHETIEK
DE TOEKOMST VAN HET UNIEKE BOEK LIGT
IN ZIJN ESTHETISCHE MONUMENTALITEIT
EN AUTHENTICITEIT.
1. Welke ontwerpers geven een nieuwe betekenis aan
het fysieke boek door middel van esthetiek?
2. Op welke aspecten kan de ontwerper inspelen voor
een ontwerp vanuit esthetisch perspectief?
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3.1.4		 ESTHETIEK

De toekomst van Het Unieke Boek ligt in zijn esthetische monumentaliteit en
authenticiteit.
Wat esthetiek inhoudelijk definieert, is subjectief en veranderlijk binnen de
ontwerpwereld waardoor het lastig is om duidelijke normen en waarde aan
esthetisch ontwerp te verbinden. Uit hoofdstuk 1 is gebleken dat de
massaproductie en digitalisering hebben geleidt tot het gebrek aan toegevoegde
waarde en passie voor het fysieke boek. Hier komen tegenwoordig veel
gestandaardiseerde boeken 1 uit voort die in mijn ogen allesbehalve esthetisch
zijn. De Unieke Pioniers 2 uit hoofdstuk 2 bevestigen dit, in de opvatting dat
esthetiek voortkomt uit de passie en liefde die de ontwerper heeft voor
zijn vak.
Het Unieke Boek vanuit esthetisch perspectief gaat hier op in, door het uiteenzetten van de waarde die wordt toegekend aan het fysieke boekontwerp die
bij kunnen dragen aan een betere positie voor het boek als esthetiek drager.
De toegevoegde waarde bestaat uit de conatieve waarde 3, unieke waarde 4
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en de kwalitatieve waarde 5. De esthetiek die geborgen ligt in deze waardes
bevat een monumentaliteit 6, die in de visuele uiting en uitgevoerde techniek
kenmerkend is voor de tijd waarin het is gemaakt.
‘Wat het onderwerp ook is, en hoe kaal het ook mag zijn, het kan nog
steeds een kunstwerk zijn, als het type goed is en aandacht wordt
besteed aan de algemene ordening.’ - William Morris, The ideal book
(1893).
CONATIEVE WAARDE
De toepassing van het font 7, materiaal,
drukmethode, bindmethode, en beeldbehandeling zeggen veel over de waarde
die de ontwerper toekent aan het boek en het ontwerp ervan. Zo is algemeen
bekend dat het gebruik van een schreef 8 het boek een luxere, betekenisvollere uitstraling geeft, dan een schreefloos font. Dit geld ook voor de kaft;
een boek voorzien van een hardcover 9, die is gebonden in katernen 10, heeft
meer status heeft dan een paperback 11, die is voorzien van een softcover 12,
en is gebonden in een losbladig systeem. Aan de hand van twee (Van Dale)
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woordenboeken zal ik laten zien wat voor invloed bepaalde keuzes hebben,
op de waarde die aan het boek wordt toegekend. Dit houdt in dat de conatieve
waarde is gegrond op esthetisch motief, doordat beide voorbeelden in de
inhoud zijn voorzien van exact dezelfde inhoud.
In 2015 is een nieuw ontwerp bedacht voor De Dikke Van Dalen 13, door Joost
Grootens 14, die duidelijk laat zien hoe zorgvuldige (ontwerp)ingrepen, het
boek een extra waarde geven. De drie boeken zijn uitgevoerd als hardcover,
met een tekstuele blinddruk die is bevestigd op de rug. Het binnenwerk bevat
een nieuw concept voor het definiëren van de complexe woorden, waarbij
de bijschrift op een visuele wijze wordt ondersteund. Een derde aspect is het
foedraal 15 dat de drie verschillende boeken bij elkaar houdt, en ze van een
langere levensduur voorziet. Deze Dikke Van Dalen is in 2015 beoordeeld als
een van de Best Verzorgde Boeken van dat jaar.
In 2018 is wederom een nieuw ontwerp door Joost Grootens bedacht voor het
woordenboek. Dit boek is wegens commercieel motieven, uitgevoerd in een
paperback, met een standaard offset druktechniek 16. Zowel de status als de
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levensduur is van verminderde waarde als je het vergelijkt met het woordenboek
dat is ontworpen in 2015.
KWALITATIEVE WAARDE
De kwalitatieve waarde zegt iets over de
levensduur die het boek wordt gegund. Door het boek van een langere
levensduur te voorzien, draagt het bij aan de monumentaliteit van het boek.
Monumentaliteit geeft het boek meerwaarde doordat, het in tegenstelling
tot digitale publicaties, is verbonden aan een vaste vorm. Zo is software
van tijdelijk duur een vaste bron, en maken de fysieke aspecten dat het boek
langer meegaat. In het ontwerp-proces, zoals eerder werd beschreven, zijn
bepaalde keuzes leidend voor de kwalitatieve waarde van het boek. Keuzes als
een dubbele-omslag, schutblad 17, tussenbladen, kapitaalbandje 18, en extra
papieren omslag, zijn van toegevoegde waarde, als het gaat over het verlengen
van de levensduur van het fysieke boek. Doordachte keuzes over het papier
zijn nodig als je spreekt over de kwaliteit van het binnenwerk; sommige
papieren vergelen op den duur doordat het houthoudend papier 19 is. De tint
van het papier heeft voornamelijk invloed op het beeld, maar vakmensen als
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lithografen kunnen hierop inspelen en de kwaliteit van het beeld waarborgen.
UNIEKE WAARDE De unieke waarde van het boek hangt af van de
originaliteit van het ontwerp. Het interessantste zou zijn wanneer het boek
uniciteit bevat doordat elke oplage van elkaar kan verschillen. Er zijn twee
methodes waarop je dit kan bereiken, namelijk imperfecte perfectie 20, en
systematische willekeur 21.
Het al eerder besproken boek, Sheila Hicks (2006) dat is ontworpen door Irma
Boom geeft een goed voorbeeld van wat ik associeer aan imperfecte perfectie.
Doordat elk boek in de snede 22 verschilt van structuur, is geen van de oplages
het exact hetzelfde en maakt dat het concept van het boek interessant. De
meerwaarde van het boek vanuit esthetiek is dus onder andere te vinden in de
schoonheid waarmee imperfecte perfectie, inspeelt op de menselijke maat en
de ambachtelijke beleving.
Een ander voorbeeld voor imperfecte perfectie is een boek dat zich onderscheidt
in de drukmethoden en is ontworpen door studio 0.00 23, No Magic in Riso
(2019). De risodruk 24 maakt het onmogelijk om elke druk exact na te maken.
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Systematische willekeur is gebaseerd op het creëren van een systeem waardoor de
ontwerper geen invloed heeft op het eindresultaat. Door ingrepen te doen in
het automatische proces krijg je verschillende eindresultaten die het boek uniek
kunnen maken. In de huidige boekproductie is dit niet een veel voorkomend
fenomeen doordat standaard processen de variabele factoren, die nodig zijn
voor deze methode, elimineren.
1. Gestandaardiseerde boeken: Naar mijn mening boeken die worden
geproduceerd vanuit standaard druk- en bindmethodes. En ontworpen
vanuit een plaatje-praatje mentaliteit. Er is geen ingreep gedaan in de vormgeving, en er is geen liefde en aandacht ingestoken.
2. De Unieke Pioneers: De ontwerpers die aanbod komen in hoofdstuk
2, die hun visie over ontwerp, en boekontwerp manifesteren in de door hun
geschreven manifesten.
[HFST 2, 3.1]
3. Conatieve waarde: Conatieve waarde speelt in op de onbewuste
associaties vanuit consument op een product, in dit geval een boek, die
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aanzet tot het maken van een keuze in de aankoop, en andere handelingen
en denkwijzen.
[HFST 4]
4. Unieke waarde: Dit is de verhoogde waarde van het boek die wordt
gekenmerkt doordat er enkel één exemplaar van het boek aanwezig is. Dit
effect kan worden bewerkstelligt door toepassing van imperfecte perfectie of
systematische willekeur.
[HFST 4]
5. Kwalitatieve waarde: Dit is de toegevoegde waarde middels duurzame materialen, goede afwerking in druk- en bindtechnieken, beeldbewerking en visuele beeldtaal. Door bewuste keuzes kan dit bijdragen aan het
creëren van de meerwaarde door het creëren van een langere levensduur
van het fysieke boek.
[HFST 4]
6. Monumentaliteit: ‘Te gebruiken voor de indruk van pracht,
voortreffelijkheid, duurzaamheid en vaak, doch niet noodzakelijk, voor de
grootte van een kunstwerk of structuur. Monumentaliteit in termen van de
kunstwereld definieert: het beschermen overblijfsel van vroegere cultuur,

220.

nijverheid of wetenschap.’ (bron: kunstbus.nl) (2009).
[HFST 3.1.1, 4]
7. Font: Dit is een ander woord voor lettertype; stel (letter)tekens van
hetzelfde type. (bron: Van Dalen).
[HFST 3.2, 4]
8. Schreef (font): ‘Een schreef is het lijntje dat bij de letters van bepaalde lettertypen als afsluiting dwars op de uiteinden van de letterlijnen staat.’
(bron: Wikipedia) (2019).
[HFST 3.2]
9. Hardcover: ‘Is een gebonden met verharde beschermende kaften
(meestal van binder’s board of zwaar karton bedekt met buckram of ander
doek, zwaar papier of soms leer). Het heeft een flexibele, genaaide rug
waardoor het boek plat op een oppervlakte kan liggen wanneer het wordt
geopend.’ (bron: Wikipedia) (2019).
10. Katernen: ‘Meerdere katernen worden ingebonden voor een boek.
In zijn algemene betekenis is een katern een verzameling van een aantal in
elkaar geschoven gevouwen bladen perkament of papier die de basiseenheid
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vormen bij het binden van een boek of een brochure. In de terminologie
van de boekbinderij is een katern wat verkregen wordt door één folium of
plano-vel voor drukwerk opeenvolgend een aantal maal te vouwen volgens
het zogenoemde inslagschema.’ (bron: Wikipedia).
[HFST 3.1.1, 3.1.2]
11. Paperback: Dit is een type boek waarvan de rug gelijmd is; de kaft
is in veel gevallen een papieren omslag met een plastic laagje. Paperbacks
ontstonden in Nederland aan het eind van de jaren 50 van de twintigste
eeuw als een grote versie van het pocketboek. (bron: Wikipedia).
12. Softcover: ‘Zo wordt een album doorgaans omschreven als het een
zachte of slappe kaft heeft. Een softcover kan geniet, gelijmd, genaaid of
gebonden zijn. In zowat alle gevallen is de kaft van een album op steviger,
kartonachtig papier gedrukt. Pas wanneer de kaft niet meer plooibaar of
buigzaam is, spreken we van een hardcover.’ (bron: Encyclo) (2019).
13. Dikke Van Dalen: ’De animo van de redactie heeft daaronder niet
merkbaar te lijden gehad. Acht jaar heeft ze in de nieuwe editie geïnvesteerd. ‘We hebben van een typografisch boek een grafisch boek gemaakt’,
zegt ontwerper Joost Grootens. Zo heeft hij technische gegevens, zoals
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geslachtsnamen, door pictogrammen vervangen, maakt hij functioneel
gebruik van vier steunkleuren, en worden moeilijk definieerbare begrippen
(zoals bollenplanter, waaiersluis en ionische bouwstijl) geflankeerd door een
lijntekening. De boeken zijn gevat in een lichte omslag, waarmee Grootens
heeft willen laten zien dat informatie ‘niet zwaar’ is.’ (bron: volkskrant, is dit
de laatste dikke vandalen?) (2015).
14. Joost Grootens: Naast het ontwerpen van digitale informatie-omgevingen, kaarten, lettertypen en ruimtelijke installaties werkt SJG
voornamelijk op het gebied van boekontwerp. We worden voortdurend
uitgedaagd om geschikte formaten te ontwikkelen die de productie van
drukwerk rechtvaardigen, en erkennen de groeiende behoefte aan visuele
weergave van gegevens. De boeken die we maken, bevatten huidige kennis,
maar ze bevragen ook de relevantie van typologieën zoals catalogi, indexen
en atlassen als onderdeel van een lopend onderzoeksproces.
(bron: Studio Joost Grootens) (2015) [HFST 3.1.1]
15. Foedraal: ‘Cartonnen omhulsel voor een boek, vaak duur en chique
afgewerkt.’ (bron: Encyclo) (2019) [HFST 3.1.3]
16. Off-set druktechniek: De grafische techniek met een indirect
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afdrukprocedé, waarbij men de tekst of afbeelding op de ingeïnkte drukrol
eerst overdraagt op een rubber oppervlak en vandaar vervolgens op het te
bedrukken materiaal; indirecte rubberdruk. (bron: Ensie).
17. Schutblad: Dit is een vel papier dat het boekblok beschut. Een
boekblok wordt met een paar schutvellen in een boekomslag vastgelijmd
(bron: Wikipedia) (2019).
18. Kapitaalbandje: Hiervoor gebruikt men: een apart bestoken reepje
materiaal; of een stukje bont textiel, papier of dergelijk materiaal, waarmee
het effect van een bestoken kapitaal wordt nagebootst; of een stukje speciaal
voor dit doel geweven band (kapitaalband) met een verdikte rand met een
kleurig patroon: bandkapitaal. (bron: Boekbinderij Papyrus) (1992).
19. Houthoudend papier: Is papier gemaakt van houtvezels die nog
vrij veel lignine bevatten. Om celstof uit hout te winnen, moeten deze
houtvezels worden ontsloten. Dat kan alleen chemisch. Voor houthoudend
papier worden op mechanische wijze houtvezels gewonnen door het hout
tot houtslijp te malen. Bij dit proces wordt geen lignine (‘houtstof ’, een
chemische stof uit de celwand van de houtcellen) verwijderd. De methode
van mechanische pulpproductie heeft een hoge opbrengst, van rond de
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95%. Door de aanwezigheid van lignine vergeelt en veroudert houthoudend
papier sneller dan houtvrij papier. (bron: Papierpiraat).
20. Imperfecte perfectie: De toevalligheden die ontstaan tijdens een
ambachtelijk productieproces, die maken dat elk boekexemplaar van elkaar
afwijkt, en niet vertaalbaar zijn naar een digitaal platform, en dus uniek is in
deze opvatting. De imperfectie maakt dat het boek juist perfect is.
[HFST 1.1, 4]
21. Systematische willekeur: De toevalligheden die ontstaan tijdens
een machinaal geautomatiseerd productieproces, die door het ingrijpen
van de ontwerper, resultaten opleveren die niet zijn opgenomen tijdens
het ontwerpproces. Dit maakt dat elk exemplaar een eigen systematische
uitwerking heeft, en dus uniek is.
22. Snede: De zijden van het boek die de schoon gesneden zijden
betreft. Deze zijn te bewerken middels een druk op snee of gulden snede (=
gouden druk op snede).
[HFST 4]
23. Studio 0.00: O.OO is gevormd door twee grafisch ontwerpers en is
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een ontwerpstudio gevestigd in Taipei, Taiwan. Sinds de opening bieden we
print oplossingen voor design en riso- printen. Wij geloven dat we met elk
nieuw project of uitdaging oplossingen kunnen ontdekken en de mogelijkheden van ontwerp- en risodruk kunnen ontdekken. (bron: www.odotoo.
com).
[HFST 3.2]
24. Riso druk: ‘Risodruk is een duurzame en voordelige stencildruktechniek, die qua resultaat intens gekleurde afdrukken oplevert. De
Risodruk zelf lijkt een beetje op een kopieerapparaat, maar werkt volgens
dezelfde principes als zeefdruk. De machine drukt met inkten op plantaardige oliebasis via stencils gemaakt uit met plastic gecoat washipapier. Net als
bij zeefdrukken wordt iedere kleurlaag wordt afzonderlijk gedrukt.’ (bron:
tosam.nl).
[HFST 3.1.1, 3.2]
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37.

37.1
Binnenwerk: Logo Design. Het
gestandaardiseerde boek met
een ‘praatje-plaatje’ beeldtaal.
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38.
38.1
Cover en snede: Amsterdamse
Kunstraad, ontworpen door
Hansje van Halem (2004). Hier
is toepassing van een schreef
zichtbaar. Door het plaatsen
van aflopende tekst, aan de
zijkant van het boek impliceer
je een druk op snee.
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38.2
Binnenwerk: Amsterdamse
Kunstraad, ontworpen door
Hansje van Halem (2004).

38.3
Binnenwerk: Mondriaanfonds
Jaarverslag, ontworpen door
studio SYB (2004). Hier is
toepassing van een schreefloos
font op getallen zichtbaar.
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39.

39.1
Foedraal: De Dikke Van
Dalen, ontworpen door Joost
Grootens (2015). Voorbeeld
van een foedraal ontworpen
door Hanae Shimizu.
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39.2
Detail van het binnenwerk: De
Dikke Van Dalen, ontworpen
door Joost Grootens
(2015). De toevoeging van
de lijntekeningen maken
complexe begrippen visueel
inzichtelijk.
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39.3
Case study van het foedraal:
De Dikke Van Dalen,
ontworpen door Hanae
Shimizu (2015). Een
onderzoek naar vorm en kleur
doe geschikt is voor het nieuwe
concept van het woordenboek
dat in het digitale tijdperk
wordt gepubliceerd.
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39.4
Rug: De Dikke Van Dalen,
ontworpen door Joost
Grootens (2015). Hier is de
toepassing van de blinddruk
zichtbaar in de tekstuele uiting.
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40.

40.1
Cover: De Dikke Van Dalen,
ontworpen door Joost
Grootens (2018). Toegevoerde
ornament in de vorm van een
lijn-illustratie.

40.2
Detail binnenwerk: De Dikke
Van Dalen, ontworpen door
Joost Grootens (2018).
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41.
41.1
Cover: Show Your Self Design Museum Den Bosch,
ontworpen door Hallar Brun
(2018). De druk op de cover
uitgevoerd in zilveren druk
op een zwarte ondergrond.
De kaft is gemaakt van dun
karton.
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41.2
Binnenwerk: Show Your Self Design Museum Den Bosch,
ontworpen door Hallar Brun
(2018). De vormgeving bestaat
uit een metallic druk op
gestreken glossy papier.

41.3
Detail cover: Show Your Self Design Museum Den Bosch,
ontworpen door Hallar Brun
(2018).
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42.

42.1
Binnenwerk: One-to-One
Reader, ontworpen door, Our
Polite Design (2018). Het
binnenwerk bevat gestreken
papier, en is bedrukt met een
gerasterd beeld.
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42.2
Omslag: One-to-One Reader,
ontworpen door, Our Polite
Design (2018). Hierin is een
detail van de binnenkant van
de vouw poster zichtbaar die
functioneert als bescherming
van de softcover.
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43.

43.1
Cover: No Magic in Riso,
ontworpen door Studio 0.00
(2019).
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43.2
Binnenwerk: No Magic in
Riso, ontworpen door Studio
0.00 (2019). De verschillende
rasters zijn uitgevoerd in
roze en oranje, waardoor er
verschillende gradaties in kleur
en helderheid ontstaan.

240.

43.3
Detail van het binnenwerk: No
Magic in Riso, ontworpen door
Studio 0.00 (2019).
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43.4
Rug: No Magic in Riso,
ontworpen door Studio 0.00
(2019). Hier zijn verschillende
varianten van illustraties op de
rug verwerkt.
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43.5
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REFLECTIE
Wat esthetiek definieert, is te relateren aan verschillende aspecten
namelijk; de waarde die de ontwerper aan het ontwerp toekent, de passie
vanuit de ontwerper voor het vak, en de monumentaliteit die geborgen
ligt in het ontwerp. Deze aspecten zijn gebaseerd op drie verschillende
waarden: 1. De conatieve waarde die inspeelt op associaties vanuit de
lezer; 2. De kwalitatieve waarde die inspeelt op de monumentaliteit
van het fysieke boek en; 3. De unieke waarde die relevantie biedt
vanuit menselijke esthetiek, die het boek instaat stelt om elke opgave
verschillend van elkaar te laten zijn. Dit zijn aspecten die digitale
publicaties niet kunnen waarborgen waardoor die positie van het fysieke
boek tot een onvervangbaar medium maken.
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3.2

PRODUCTIE
DE PRODUCTIE VAN HET UNIEKE BOEK
IS GEFUNDEERD OP AMBACHTELIJKE
MASSAPRODUCTIE.

C
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3.2 PRODUCTIE
Uit hoofdstuk 1, urgentie is duidelijk geworden wat de impact is geweest
van de (massa)productie, en de bijbehorende gevolgen daarvan, op zowel de
positie van het boek als de ontwerper. Het resultaat hiervan is dat veel boeken
standaard boeken 1 zijn ontworpen door standaard ontwerpers 2, die de
uitvoering en het ontwerpen als twee onafhankelijke aspecten van het vak
zijn gaan beschouwen. Dit uit zich in twee factoren die een overheersende rol
spelen in de totstandkoming van de standaard boeken; de verstoorde balans
tussen (im)materieel maken en denken, en een verminderde waardering voor
ambachtelijke productie.
(IM)MATERIEEL MAKEN EN DENKEN
Niet alleen de (massa)productie, maar ook de ontwerp-methodiek van de ontwerpers is schuldig aan de
huidige positie van het fysieke boek. Met name grafisch ontwerpers, ontwerpen
boeken door middel van digitale tools 3 en zijn daarmee het gevoel voor het
fysieke en materiële ontwerpen verloren. De balans tussen maken en denken 4
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heeft in het digitale tijdperk een andere betekenis gekregen. Maken wat zich
voorheen relateerde aan de fysieke ambacht, kan tegenwoordig worden ook
worden beschouwd in de opvatting van het ‘immateriële maken’. Toch is
materieel maken 5 belangrijk om het immateriële maken 6 en -denken 7 te
bevorderen en beter te kunnen begrijpen. Deze balans heeft invloed op het
uiteindelijke fysieke resultaat van het boek.
Een goed voorbeeld van een productiemethode die inspeelt op een juiste balans
tussen maken en denken, is te vinden in het Bauhaus Manifest 8 die is
geschreven door Walter Gropius 9. De belangrijkste reden waarom ik Gropius
heb betrokken in dit onderzoek is, omdat hij ambachtelijke productie als
fundatie heeft genomen voor het ontwerpen van in massa te produceren
producten. Hieruit kunnen we opmaken dat de productie van Het Unieke
Boek een balans moet bevatten in de massa- en ambachtelijke productie van
fysieke boeken, die de ontwerper instaat stelt volledige kennis te nemen van
de productie.
AMBACHT EN MASSAPRODUCTIE

De techniek van ambacht
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stelt
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de ontwerper instaat zichzelf te blijvend te ontwikkelen in de theoretische en
praktische aspecten van het boekontwerp en de boekproductie. Het nadeel
is echter dat de ambachtelijke productie niet bijdraagt aan het bereik, de
betaalbaarheid en toegankelijkheid van het fysieke boek. Massaproductie
11
beperkt de creatieve autonomie en distantieert de ontwerper van zijn
verantwoordelijkheid in de uitvoering van het ontwerp. Het voordeel van
massaproductie is dat het een groter bereik heeft waardoor het product toegankelijker is voor de consument.
In mijn ideale visie voor de productie van Het Unieke Boek vinden we een productie
methode die in teken staat van Modern Craft 12.
3. DE PRODUCTIE VAN HET UNIEKE BOEK IS GEFUNDEERD OP
AMBACHTELIJKE MASSAPRODUCTIE.
We still have such a great graphic industry, and I want to be able to
produce my books locally, to control the printing and the binding
process. - Irma Boom, TedTalk (2011)
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1. Het standaard boek: Het standaard boek is slachtoffer van: onvakkundig inzicht, dematerialisatie, economisering en automatiseren, kortom
standaardisering binnen het huidige productie proces.
[HFST 1, HFST 3.3]
2. De standaard ontwerper: Is een ontwerper die geen verantwoordelijkheid neemt voor de productie en uitwerking van zijn ontwerp. De
standaard ontwerper is de ontwerper van standaard boeken.
3. Digitale tools: Dit zijn gereedschappen zoals computers voorzien
software als Indesign, Illustrator, en Photoshop.
4. Balans tussen maken en denken: ‘Ambachtelijk werk vertrouwt
op kennis en vaardigheden van de maker, die gebaseerd zijn op herhaling
en oefening en impliceert verandering en mogelijkheid tot improviseren.
Machinale productie in een fabriek elimineert al deze kenmerken.’ (Bron:
Cornel Bierens, De handgedaagde ziel) (2013).
[HFST 1]
5. Materieel maken: De ambachtelijke methode van productie (van
het fysieke boek) waarin maken staat voor de handmatige handelingen die
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nodig zijn voor het tot stand komen van het eindproduct.
6. Immaterieel maken: De digitale methode van produceren (van het
fysieke boek) waarin maken staat voor handeling verricht met digitale tools
[3], waardoor er geen handmatige handelingen vanuit de ontwerper wordt
vereist. Hierin is iets (ontwerp) gemaakt zonder dat het in fysieke vorm
(boek na productie) zichtbaar is.
7. Immaterieel denken: De denkwijze die van pas komt bij het immaterieel maken.
8. Bauhaus manifest: The Bauhaus manifesto (1919) geschreven door
Walter Gropius (1883-1969) is de fundatie van een nieuw educatief systeem,
en visie over modernistisch ontwerp. [HFST 2.5]
9. Walter Gropius: Duitse architect en oprichter van de Bauhaus
School, die over het algemeen wordt beschouwd als een van de pioniers van
de modernistische architectuur. Hij is de oprichter van Bauhaus in Weimar
(1919). (bron: Wikipedia).
[HFST 2.5, HFST 3.2]
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10. Ambacht: Of ook wel handwerk, beroep zoals timmerman, schoenmaker, smid: weven is een oud. (bron: Online woordenboek).
[HFST 1.1, 2.1, 2.5, 2.6, 3.2.1, 3.1.4]
11. Massaproductie: Het maken van producten, in dit geval boeken, in
grote hoeveelheden. (bron: Online woordenboek).
[HFST 1, 1.1, 2.1, 2.3, 2.5, 3.1, 3.1.4, 3.2]
12. Modern craft: Moderne vakmanschap waarin de ontwerper
betrokken is in het gehele proces van Het Unieke Boek, en zelf ook beschikt
over vakkennis en ambachtelijke vaardigheden, verkregen vanuit actieve- of
passieve betrokkenheid tijdens de productie.
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44.1
Foto: Ambachtelijke textiel
werkplaats in het Bauhaus
instituut (1935). Hier is
zichtbaar hoe ambacht als
fundatie wordt genomen voor
het uiteindelijke ontwerpen.
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3.2.1

MODERN CRAFT
1. Wat is de relevantie van productie in het ontwerpproces van Het Unieke Boek?
2. Wat is de beste methode voor de boekproductie in
de visie van Het Unieke Boek?
3. Hoe combineren we de voordelen van massaproductie en ambachtelijke productie tot een ideale techniek
die de ontwerper instaat stelt zichzelf en de afhankelijke disciplines veder te ontwikkelen?
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3.2.1 MODERN CRAFT
Modern Craft, ofwel moderne vakmanschap is de benaming voor de productiemethode die ambacht- en massaproductie in de productie van Het Unieke
Boek samenbrengt. De ontwerper is in deze opvatting een moderne vakman 13
die actief of passief de ambachtelijke massaproductie beheerst en vervolgens
toepast in de ontwerp-fase van Het Unieke Boek.
ACTIEF
De actief betrokken 14 moderne vakman(of vrouw) is de initiatiefnemer in de uitvoering en bedenkt een passende techniek voor de realisatie
van het ontwerp. Eventueel ontwerpt de moderne vakman zelf een nieuwe
productietechniek die geschikt is voor Het Unieke Boek. Hierin speelt bv. de
drukker de passieve rol, en past de drukker zijn kennis toe in de uitvoering
van de door de ontwerper bedachte techniek.
Een voorbeeld die de werkwijze van actief vakmanschap in inzichtelijk maakt,
is het project van Sooij Lee 15, die in 2016 ambachtelijke affiches 16 heeft
ontworpen door middel van twee zelf-ontworpen machines. Een machine
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dient voor de papierproductie, en een machine is ontwikkeld voor de uitvoering van de vormgeving, die wordt toegepast het affiche. Deze affiches zijn
niet alleen voorzien van een druk middels inkt, maar ook van textiele
borduursels die de affiches van een diverse materialiteit voorzien. Het
uitgangspunt voor het affiche was het font, Bodoni 17, die oorspronkelijk is
ontworpen vanuit digitale middelen. Lee vertaalde het font met de ambachtelijke print-methode naar het affiche gedrukt op zelfgemaakte papier, en geeft
hiermee een goed beeld van een juiste balans tussen maken en denken. De
ontwerpers die al eerder genoemd zijn zoals Irma Boom 18 en Studio 0.00 19
zijn ook voorbeelden van actief betrokken vakmanschap.
PASSIEF VAKMANSCHAP
De passief betrokken 20 moderne vakman,
speelt een ondersteunende rol in een samenwerking waarbij bv. de drukker de
initiatiefnemer is. De ontwerper heeft dan de taak om de drukker uit te dagen
met interessante opdrachten die stimuleren tot de ontwikkeling van de juiste
technieken die nodig zijn voor de uitvoering van Het Unieke Boek.
Een voorbeeld van de passieve werkwijze van modern vakmanschap, is het boek
3.2.1 THE UNIQUE BOOK MANIFEST . PRODUCTIE . MODERN CRAFT 259.

Designing Lightness ontworpen door Renate Boere 21 (2020). Aan dit project
heb ik zelf ook deelgenomen tijdens mijn stage periode. Door beslissingen
over de productie samen met de drukker en binder te maken, konden er
bewuste beslissingen worden genomen voor de uitwerking van het ontwerp.
De ontwerper laat dan bijvoorbeeld een drukvel 22 drukken door de drukkerij, en een dummy 23 door de binderij. Op deze manier krijg de ontwerper
inzichtelijk hoe de technieken tot uiting zullen komen in het eindontwerp.
Daarnaast ging Renate Boere, als het kon, ook op moment het van drukken
en binden op bezoek en samen met Marc Gijzen 24 de lithograaf om zo het
proces te ondersteunen en controleren.
13. Moderne vakman: De ontwerper die ontwerpt en produceert
volgens de Modern craft methode.
14. Actief betrokken vakman: Is initiatiefnemer in de samenwerking
met derden tijdens de productie van Het Unieke Boek, of zelf ontwikkelaar
van de productie techniek.
15. Sooij Lee: Onlangs is ze afgestudeerd als informatieontwerpster aan
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de designacademie Eindhoven en heeft ze de Gijs Bakker-prijs genomineerd
met haar afstudeer ontwerp-project ‘vakmanschap, hoe Bodoni-kleine
letters te schrijven’. Sooji Lee definieert zichzelf als een ontwerper die tussen
object en afbeelding staat, met name de ruimte binnen plat papier. Ze was
vooral geïnteresseerd in het methodologische denken voor grafische ontwerpprocessen en wil waarden van binnen weerspiegelen. (bron: Sooij Lee
portfolio) (2016).
16. Affiche: Dit is een groot vel papier met daarop een aankondiging of
reclame, dat buiten op een muur of op een bord wordt geplakt, aanplakbiljet. (bron: Woordenboek, 2020).
[HFST 3.1.3]
17. Bodoni: Soort lettertype die valt onder de categorie schreef.
18. Irma Boom: ‘Sheila Hicks en Chanel no.5 zijn voorbeelden van
projecten waarbij Irma Boom heeft opgetreden als een actieve vakman.’
[HFST 1, 1.1, 2.6, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4]
19. Studio 0.00: ‘No more Magic in Riso is een voorbeeld van een boekontwerp waarin Studio 0.00 zelf de productie heeft begeleid en daarmee
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optreed als actieve vakman.’
[HFST 3.1.4]
20. Passief betrokken vakman: De ontwerper is de begeleider in samenwerking met derden in de productie van Het Unieke Boek.
21. Renate Boere: Eigenaar van een strategisch en creatief ontwerp
bureau voor innovatieve en duurzame ontwerp-oplossingen in een multimediale wereld. (bron: StudioRenateBoere.nl, 2020).
[HFST 3.1.1]
22. Drukvel: Een redelijk accurate weergaven van de pagina‘s zoals die
er gedrukt uit zullen zien. Proeven kunnen op verschillende wijze uitgevoerd zijn. (bron: grafistar.nl) (2020).
23. Dummy: Op inslag gevouwen proefexemplaar van het te drukken
boekje of folder. (bron: grafistar.nl) (2020).
24. Marc Gijzen: ‘Al ruim 25 jaar werkzaam in de grafische industrie en
vanaf 1999 zelfstandig ondernemer als beeldbewerker en digitaal lithograaf.
Ik richt mij op een goede samenwerking met vormgever, fotograaf, kunste-
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naars, uitgever, drukkerij en natuurlijk de opdrachtgever. Naast beeldbewerking & lithografie begeleid ik u graag bij het digitale productieproces om zo
te komen tot optimale publicaties.’ (bron: marcgijzen.nl).
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45.1
Ambachtelijke massaproductie:
Papiermachine, ontworpen
door Sooij Lee (2016)
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45.2
Proces: Papiermachine,
ontworpen door Sooij Lee
(2016). De pulp die uiteindelijk
het papier zal vormen wordt in
de machine gegoten.
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45.3
Eindresultaat: Ambachtelijk
papier, ontworpen door Sooij
Lee (2016)
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45.4
Proces: Drukmachine,
ontworpen door Sooij Lee
(2016).
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46.1
Affiche: The craft of Bodoni,
ontworpen door Sooij Lee
(2019.
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46.2
Detail van een affiche: The craft
of Bodoni, ontworpen door
Sooij Lee (2019.
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46.3
Affiche: The craft of Bodoni,
ontworpen door Sooij Lee
(2019.
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47.1
Proces: Departement of Search,
ontworpen door Studio Renate
Boere (2018). Een boek dat in
massa is geproduceerd, maar
voor de afwerking handmatige
handeling vereist.
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47.2
Cover: Department of Search,
ontworpen door Studio Renate
Boere (2018).
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47.1
Binnenwerk: Department of
Search, ontworpen door Studio
Renate Boere (2018). Door de
handmatig aangebrachte vouw
van de tussenbladen, ontstaan
er tabbladen die de lezer
aangeven waar welk hoofdstuk
zich bevindt.
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REFLECTIE
De ervaring die wordt opgedaan in het actief of passief betrokken
moderne vakmanschap kan worden toegepast in het huidige- en
toekomstige ontwerpproces, en vormen we hiermee een ontwerpersmentaliteit die is gefundeerd op moderne ambacht. Vanuit het
creëren van nieuwe mogelijkheden voor ambacht gecombineerd met
massaproductie ontstaat de Modern Craft. Een belangrijke eigenschap
van Modern Craft is de betrokkenheid van de ontwerper in het algehele
productieproces van Het Unieke Boek. Deze nieuwe mogelijkheden
brengen een nieuwe relevantie voor de ontwerper en het fysieke boek tot
stand.
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3.3
POSITIONERING VAN
		 DE ONTWERPER
DE UNIEKE ONTWERPER POSITIONEERT
ZICH MIDDELS HET NEMEN VAN SOCIALE,
MAATSCHAPPELIJKE EN CREATIEVE
VERANTWOORDELIJKHEID.

1. Op welke wijzen positioneert de ontwerper van Het
Unieke Boek zich?
2. Welke invloed heeft de positionering van de
ontwerper op de relevantie van het fysieke unieke
boek?

D
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3.3 POSITIONERING VAN DE ONTWERPER

De Unieke Ontwerper positioneert zich middels het nemen van sociale,
maatschappelijke en creatieve verantwoordelijkheid.
De positionering van de ontwerper, die Het Unieke Boek vertegenwoordigd,
is gegrond op de sociale 1-, maatschappelijke 2- en creatieve 3 verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheden zijn zichtbaar in de verschillende
fases van Het Unieke Boek: Inspiratie [3.0], ontwerp [3.1] en productie [3.2].
Inspiratie zegt iets over de manier waarop de ontwerper zich verhoudt tot andere
ontwerpers en de actuele problematiek. Het ontwerp is de fase waarin de
ontwikkelde visie van de ontwerper tot uiting komt. De productie ligt in het
verlengde van het ontwerp, en zegt iets over de betrokkenheid van de ontwerper
in de realisatie van Het Unieke Boek.
De rede waarom ik de positionering van de ontwerper betrek The Unique Book
Manifest, is omdat de visie 4 van een ontwerper zichtbaar is in het werk dat
hij maakt. Een visie gebaseerd op geaccepteerde waarden dragen dus bij aan
het ontwikkelen van een boek met diepgang. Iets wat niet of nauwelijks aan
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de orde is bij de boeken ontworpen door de standaard ontwerper.
1. Sociale verantwoordelijkheid: De sociale verantwoordelijkheden
van de ontwerper relateren zich aan het oplossen sociale problemen; bijvoorbeeld, distantiëring, verlies van vakmanschap, en het fragmentarische
systeem in de samenwerking. Hierbij neemt de ontwerper een sociale open
houding aan naar derden in het samenwerking verband. De sociale verantwoordelijkheden beïnvloeden de verhouding tussen ontwerper, gebruiker,
en andere betrokken disciplines.
[HFST 3.3.1, 4.]
2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid: De maatschappelijke
verantwoordelijkheid van de ontwerper relateren zich aan het oplossen van
maatschappelijke problemen; bijvoorbeeld, infobesitas en overheersende
beeldcultuur. Hierin staat de ontwerper in verbinding met zijn omgeving
en denkt goed na over de consequenties tijdens en na de productie van Het
Unieke Boek.
[HFST 3.3.2, 4.]
3. Creatieve verantwoordelijkheid: De creatieve verantwoordelijkheid
van de ontwerper relateren zich aan het oplossen van creatieve problemen;
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bijvoorbeeld, het gebrek aan creatieve autonomie, standaardisatie en
automatische productieprocessen. Hierin neemt de ontwerper een flexibele
houding aan en denkt mee in visies van derden. De inspiratie wordt verkregen van de Materiële Databank.
[HFST 3.0, 3.3.3, 4.]
4. Visie: ‘Deze tijd vraagt om ontwerpers die juist niet meer meelopen
aan de hand van technologische en economische verandering, die niet
meer enkel gericht zijn op de opdrachtgever en eindgebruiker en de wereld
achterlaten zoals ze reeds is. Er is behoefte aan ontwerpers die leidend
zijn in plaats van volgend. Die een autonome visie hebben op de eigen
ontwerppraktijk. Volgens Kees Dorst, dé design-professor van Nederland,
wordt ontwerpen veel meer een aanpak dan een beroep. Een aanpak waarbij
een probleem of mogelijkheid centraal staat, niet een eindoplossing.’ (bron:
Theo Ploeg, New World Design - Nieuwe rol van de ontwerper als betekenisgever) (2020).
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3.3.1

SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID
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3.3.1 SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID
De sociale verantwoordelijkheid, in het algemeen, is de betrokkenheid van de
ontwerper in sociale aspecten zoals: communicatie, duidelijke informatieoverdracht en betrouwbaarheid. De ontwerper van het Unieke Boek kan inspelen
op de problemen als: Distantiëring, infobesitas en afname van ambacht.
De sociale verantwoordelijkheid begint al bij de oriëntatie en communicatie in de
conceptfase. In mijn ideale visie is Het Unieke Boek geïnspireerd uit ervaringen
met mede-ontwerpers, samenwerking met derden en de doelgroep. Door
doelgroep, ontwerpers, en betrokken disciplines met elkaar te verbinden en
de ontwerper onderdeel te maken van zowel het ontwerp- als productieproces
ontstaat er een sociaal samenwerkingsverband 5. De ontwerper ontfermt zich
in dit geval over het ontwerp, maar is ook de bindende factor tussen deze
verschillende vakgebieden. Het eindwerk dat voortkomt uit een sociaal samenwerkingsverband is te vergelijken met het idee van een Gesamtkunstwerk 6.
Het ontwerp, in zijn functie, kan fungeren als ‘Social Object’ 7. Het ontwerp dient
een sociaal-maatschappelijk doel, waarbij van de ontwerper een objectieve en
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neutrale houding wordt verwacht. Eigen voorkeur (in esthetiek) is ondergeschikt
aan de belangen van de doelgroep.
Binnen de productie is het, naar mijn mening de verantwoordelijkheid gegrond
op sociale waarde het duidelijkst zichtbaar; de ontwerper neemt een centrale
rol aan, en heeft als taak de disciplines met elkaar te verbinden. Dan is het
in het van belang dat de ontwerper en de betrokkenen een ontmoeting met
elkaar aan te gaan, om zo inzicht te krijgen in elkaars werkmethode.
5. Sociaal Samenwerkingsverband:Een samenwerking die alle
betrokkenen in de totstandkoming betrekt. Denk aan bijvoorbeeld aan het
idee van een Gesamtkunstwerk, waarbij Het Unieke Boek het resultaat is
gecreëerd vanuit verschillende vakgebieden.
6. Gesamtkunstwerk: ‘De idee van het Gesamtkunstwerk was een
inspiratiebron voor het latere ‘total design’, waarbij ontwerp, vervaardiging
en verkoop van producten holistisch worden benaderd.’ (bron: de kunstbus,
Gesamtkunstwerk in Design).
7. Social object: Het boek als hulpmiddel die puur voor het gemak van
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de gebruiker is ontwikkeld. Het boek heeft een sociale meerwaarde. (bron:
Max Bruinsma, Wim Crouwel - De vormvoorbereider) (jaar).
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3.3.2
MAATSCHAPPELIJKE
		 VERANT WOORDELIJKHEID
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3.3.2 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID
De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ontwerper heeft als doel
Het Unieke Boek te ontwerpen op een wijze die het boek instaat stelt een
betekenisvolle positie in de maatschappij te vergaren, om zo bewustzijn te
creëren voor problematiek zoals onbetrouwbaarheid, reproductie, massaproductie maar ook duurzaamheid 8.
Bij het ontwerpen van Het Unieke Boek wordt van de ontwerper verwacht de
betrouwbaar het ervan te waarborgen. Dit kan worden gerealiseerd door zelf
betrouwbare bronnen te raadplegen, en verantwoordelijkheid te nemen voor
de betrouwbaarheid die de inhoud van het boek betreft.
Het ontwerp van Het Unieke Boek moet toegankelijk zijn voor een zo breed
mogelijke klasse. Niet alleen in duidelijke informatieoverdracht, maar ook in
de prijs. Het Unieke Boek kan nog zo mooi en rijk zijn aan informatie, maar,
zodra de verkoopprijs te hoog is of de vormgeving te complex, is het niet
meer dan een esthetisch object. Vooruitdenken in hoe Het Unieke Boek extra
waarde kan bevatte, en functioneel kan zijn voor maatschappelijke doeleindes
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is dan een belangrijk onderdeel in het ontwerp-proces.
8. Duurzaamheid: Het boek kan duurzaam zijn op twee manieren. 1.
Door het boek een lange levens duur te geven met kwalitatieve materialen
en verwerkingstechnieken. 2. Door in toepassing van materialen en
druktechnieken rekening te houden met de mate waarop het boek het milieu
belast. Het is vanzelfsprekend dat de ontwerper zich bewust is van deze
invloed op de maatschappij.
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3.3.3

CREATIEVE VERANTWOORDELIJKHEID
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3.3.3 CREATIEVE VERANTWOORDELIJKHEID
De creatieve verantwoordelijkheid is naar mijn mening een van de belangrijkste
verantwoordelijkheden. De standaardisatie, wat een van mijn grootste ergernissen bevat in het boekontwerp, is het gevolg van het gebrek aan creatieve
verantwoordelijkheid.
Door het samenstellen van de materiële database beschikt de ontwerper over een
archief dat verschilt van de medeontwerpers. Naast de materiële database kan
inspiratie worden geput uit kennis en ervaring vanuit traditie en vakmanschap.
Het ontwerp van Het Unieke Boek is speciaal gemaakt voor de inhoud. Elke boek
vertelt een uniek verhaal, en verdient daarom een uniek ontwerp. Het van
belang dat de ontwerper zich verdiept in de inhoud voor een vormgeving die
nauw aansluit op de inhoud van het boek.
De verantwoordelijkheid van de ontwerper in het productie proces is het uitsluiten
van concessies in de uitvoering van het ontwerp. De ontwerper dient zichzelf
serieus te nemen zoals hij andere disciplines serieus neemt. Alle disciplines
zijn afhankelijk van elkaar voor een goed eindresultaat, waardoor het ook in
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de ontwerper zijn belang licht om mee bedenken vanuit een ander perspectief
over hoe de discipline zich kan ontwikkelen.
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REFLECTIE
De positionering vanuit de ontwerper berust op zijn sociale,
maatschappelijke en creatieve betrokkenheid. Door deze betrokkenheid
tot uiting te laten komen in het ontwerp en de productie van Het Unieke
Boek geeft de ontwerper nieuwe inzichten en functionaliteit aan het
fysieke boek, die het medium instaat stelt om een centrale en actuele
rol te spelen in de maatschappij. Dit is waar de positionering van de
ontwerper indirect invloed heeft op de relevantie van het fysieke boek,
doordat het boek meer inhoudelijke diepgang bevat.
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4

THE UNIQUE BOOK
MANIFEST
Geschreven door een grafisch ontwerper.
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THE
UNIQUE
BOOK
MANIFEST
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2020
METHODES VOOR HET
HERDEFIËREN VAN
HET FYSIEKE BOEK.
4. PAMFLET
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The Unique Book Manifest is een modern manifest
geschreven vanuit de liefde en passie voor het
fysieke boek. Hoe kunnen we het fysieke boek weer
van waarde en relevantie voorzien, in de huidige
context, die tot recht komt in Het Unieke Boek?
Het manifest is het resultaat van het onderzoek
naar het herdefiniëren van het fysieke boek.
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A. Inspiratie
B. Ontwerp
C. Productie
D. Positionering

4. PAMFLET
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A

INSPIRATIE

1.			

HET UNIEKE BOEK
IS GEÏNSPIREERD OP
MATERIËLLE BRONNEN, MET
IMMATERIËLLE BRONNEN
ALS AANVULLENDE BRON.
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a. Materiële bronnen hebben prioriteit boven
immateriële bronnen; ~ Bij het maken van een
boek, zoek je fysieke boeken op, in plaats van
digitale afbeeldingen van boeken.
b. Materiële bronnen vormen de aanleiding tot het
raadplegen van immaterieel bronnen; ~ Middels
een colofon, kan de ontwerper verdieping zoeken
door het gebruik van digitale bronnen.
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B

ONTWERP

2.			
			

HET UNIEKE BOEK IS EEN
FYSIEK BOEK, ONTWORPEN
VANUIT MATERIALITEIT,
FUNCTIONALITEIT,
CONCEPTUEEL OF
ESTHETISCH PERSPECTIEF.
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MATERIALITEIT
MATERIALEN
a. Het Unieke Boek, is een materiële vertaling van
de inhoud/informatie; ~ Toepassing van nieuwe
en pure materialen dragen bij aan een unieke
vertaling van informatie middels tactiliteit,
gewicht, textuur, transparantie, flexibiliteit etc.
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b. Het Unieke Boek begrenst zich niet in de
toepassing van standaardmaterialen.
c. Het Unieke Boek laat zich leiden door het
materiaal; ~ In de toepassing van visuele beeldtaal,
typografie, druktechnieken, en bindwijze.
DRUKTECHNIEKEN
a. De toegepaste druktechniek van Het Unieke Boek
moet corresponderen met de inhoud en gekozen
materiaal.
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b. De toegepaste druktechniek van Het Unieke Boek
speelt in op contrast, kleur, textuur, reliëf die de
beeldvorming en ervaring verrijken.
VORM
a. Het Unieke Boek moet zijn fysieke vorm kunnen
rechtvaardigen.
b. Het Unieke Boek wordt behandeld als een
driedimensionaal object waarin de vorm optimaal
benut wordt; ~ De vorm is dan bijvoorbeeld, een
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referentie naar een statement en zegt iets over de
waarde die je toekent aan Het Unieke Boek.
c. Het Unieke Boek is een monumentaal object, met
een levensduur die de informatie waardig is.
~ Duurzaamheid.
GELAAGDHEID
a. Het Unieke Boek is voorzien van een fysieke
interactiviteit ontwikkeld vanuit de gelaagdheid
van de toegepaste materialen en druktechnieken.
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b. Het Unieke Boek wordt in de communicatie
en informatie ondersteunt door de materiële
gelaagdheid.
c. De gelaagdheid geeft de mogelijkheid om de
lezer te sturen in de wijze waarop informatie moet
worden gelezen.
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FUNCTIONALITEIT
a. Het Unieke Boek dient het ontwerp van duidelijke
leesbaarheid en efficiënte informatie overdracht
te voorzien. ~ Bijvoorbeeld doormiddel van
duidelijke systemen en overzichtelijke hiërarchie.
b. Het Unieke Boek speelt in op de actuele
leescultuur en de behoefte die hieruit voorkomt.
4. PAMFLET . B. ONTWERP
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c. Het Unieke Boek past de (nieuwe) functie en
het daarop aansluitende ontwerp, aan op het
type boek. ~ 1.Type boek; bijvoorbeeld, roman,
bedrijfsboek, atlas, woordenboek, kunstenaarsboek
etc. ~ 2.Nieuwe functie: bijvoorbeeld. digiloog en
slowdata.
DIGILOOG
a. Het Unieke Boek vanuit het perspectief van
digiloog functioneert vanuit een digitale extensie
of een analoge extensie.
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b. Het Unieke Boek legt eerste prioriteit bij het
waarborgen van de objectiviteit en waarheid
en tweede prioriteit bij ‘individualiteit’ of
‘persoonlijke expressie’ in de toepassing van
typografie, en het ontwerpen van een interface.
SLOW DATA
a. Slow data heeft duidelijke verwijzingen en
verschillende lagen in leesbaarheid die gevarieerde
methodes van lezen realiseren; ~ Bijvoorbeeld van
globaal naar totaal.
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b. Index
Het Unieke Boek bevat een index die fungeert als
analoge zoekmachine.
De index geeft een globaal overzicht over de totale
inhoud van het boek.
De index kan tekstuele en visuele aspecten
bevatten betreft de vormgeving.
c. Voetnoten
Het Unieke Boek bevat voetnoten die dienst doen
als link of koppeling en bieden verdieping en
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inzicht op het totaal.
De voetnoten kunnen zowel visuele- en tekstuele
symbolen bevatten: ~ Bijvoorbeeld; pictogrammen
of typografisch.
De voetnoten zijn makkelijk te onderscheiden
van het totaal. ~ Bijvoorbeeld door een andere
benadering in font; schreef- of schreefloos,
gewicht; bold/light, formaat, kleur en/ of vorm.
d. Bladwijzer(s)
Het Unieke Boek bevat bladwijzers die fungeren
4. PAMFLET . B. ONTWERP
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als tabbladen, die de interactie zichtbaar maken.
~ Bijvoorbeeld; in het geval dat de omvang groot is.
De bladwijzers kunnen worden ingedeeld in
categorieën. ~ Bijvoorbeeld door kleur, textuur,
tekstuele en visuele opdrukken etc.
De bladwijzers kunnen aan de snede van het boek
worden gedrukt als ‘tabbladen’.
e. Kaft
Het Unieke Boek bevat een kaft die verwijst naar
de inhoud en de toeschouwer prikkelt tot inzage.
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CONCEPTUEEL
a. Het Unieke Boek verlegt grenzen in de wijze
waarop informatieve en visuele vertaling wordt
toegepast in het ontwerp. ~ Bijvoorbeeld;
driedimensionaliteit of interactiviteit.
b. Het Unieke Boek is onbegrensd in fysieke vorm.
~ Bijvoorbeeld door uitwerking van het boek
tot een dynamische installatie, of ruimtelijke
4. PAMFLET . B. ONTWERP
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tentoonstelling.
c. Het Unieke Boek heeft een extra functie naast de
informatieoverdracht, en is dus multifunctioneel.
~ Bijvoorbeeld; Sociale interactie, of dynamische
demonstraties.
d. Het Unieke Boek is een ondersteuning van
andere artistieke uitingen, of wordt ondersteund
door andere artistieke uitingen. ~ Bijvoorbeeld;
performance.
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e. Het Unieke Boek speelt in op een unieke ervaring
en interactie met de toeschouwer. ~ De lezer gaat
een verband aan met het boek.
f. Het Unieke Boek vereist interactie van de
toeschouwer voor de volledige overdracht van de
informatie.
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ESTHETISCH
a. Het Unieke Boek is monumentaal: ~ Het
beschermt de overblijfselen van vroegere cultuur,
nijverheid of wetenschap.
b. Het Unieke Boek bevat een toegepaste esthetiek
die kenmerkend is voor de tijd waarin het is
gemaakt.
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c. Esthetiek kan worden beoordeeld in de mate van
betrokkenheid en passie vanuit de ontwerper; ~ De
optimale toewijding vanuit de ontwerper in het vak
heeft op zijn eigen manier een vorm van esthetiek.
d. Het Unieke Boek ontwerp is, ongeacht zijn functie,
concept, of doel, instaat een esthetisch boek te zijn,
een kunstwerk opzicht.
CONATIEVE WAARDE
a. Het Unieke Boek is het resultaat van goed
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doordachte keuzes met betrekking associaties die
passen bij de inhoud.
KWALITATIEVE WAARDE
a. De kwaliteit van Het Unieke Boek wordt
gewaarborgd in de materiële uitvoering. ~
Bijvoorbeeld: het maken van de juiste keuzes
met betrekking tot materiaal, duurzaamheid en
functionaliteit die de levensduur bepalen die het
boek wordt gegund.
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b. Het Unieke Boek is niet gebaseerd op het maken
van economische keuzes, maar op het waarborgen
van kwalitatieve duurzame levensduur. ~ Een
boek ontwikkeld vanuit commerciële belangen en
beslissingen is geen esthetisch boek.
UNIEKE WAARDE
a. Het Unieke Boek onderscheidt zich in het ontwerp
van standaardboeken. ~ Bijvoorbeeld; door
alternatieve drukmethodes, imperfecte perfectie of
systematische willekeur.
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333.

b. De unieke waarde van het boek is geborgen in
excentrieke eigenheid van de ontwerper zijn
aanpak en zijn ontwerpen, en de inhoud.
c. Het Unieke Boek is van uniciteit voorzien wanneer
de ontwerper het manifest op eigen wijze heeft
geïnterpreteerd en met plezier en passie heeft
toegepast.

334.

4. PAMFLET . B. ONTWERP

335.

C

PRODUCTIE

3.			

DE PRODUCTIE VAN
HET UNIEKE BOEK
IS GEFUNDEERD OP
AMBACHTELIJKE
MASSAPRODUCTIE (MODERN
CRAFT)
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a. De Unieke Ontwerper van Het Unieke Boek is in
alle stadia binnen de totstandkoming aanwezig en
betrokken.
b. Het Unieke Boek zijn ontwerp en uitingen worden
niet aangepast aan de techniek, de techniek moet
worden aangepast aan Het Unieke Boek. ~ De
ontwerper zoekt grenzen van technologische
mogelijkheden op, en laat zich niet beperken door
de tekortkomingen van de productiemethoden.
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c. De Unieke Ontwerper van Het Unieke Boek is
een moderne ambachtsman die passief of actief is
betrokken bij het productie proces.
De ontwerper is passief betrokken; gaat uit
vanuit bestaande technieken en kijkt welke
mogelijkheden passen binnen een passieve
samenwerking met derden (drukkerijen, binderijen,
etc.). ~ Hierin nemen derden het initiatief.
De ontwerper is actief betrokken; bedenkt zelf
technieken in de uitvoering van het ontwerp en
4. PAMFLET . C. PRODUCTIE
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gaat een samenwerkingsproces aan met derden
(drukkerijen, binderijen etc.). ~ Hierin neemt de
ontwerper initiatief.
De Unieke Ontwerper produceert in eerste
instantie lokaal.
d. Het productie proces van Het Unieke Boek bestaat
uit een harmonieuze balans tussen ambachtelijke
en machinale productie.
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D

POSITIONERING

4.			

			

DE UNIEKE ONTWERPER POSITIONEERT ZICH MIDDELS
SOCIALE,MAATSCHAPPELIJKE
EN CREATIEVE
VERANTWOORDELIJKHEID.
343.

a. Sociaal.
De ontwerper komt zijn sociale
verantwoordelijkheden na door in te spelen op
problemen als distantiëring, infobesitas en het
versplinterden discipline systeem.
b. Maatschappelijk.
De ontwerper van Het Unieke Boek geeft een
maatschappelijke betekenis aan het boek.
De ontwerper van Het Unieke Boek komt zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid na door
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de betrouwbaarheid, duurzaamheid, en uniciteit te
waarborgen.
c. Creatief.
De ontwerper van Het Unieke Boek creëert vanuit
creatieve autonomie.
De ontwerper van Het Unieke Boek komt zijn
creatieve verantwoordelijkheden na door een
centrale rol te spelen in het gehele proces, en
inhoud en drager zo goed mogelijk op elkaar in te
laten spelen.
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5.0 CONCLUSIE
In het onderzoeken naar het herdefiniëren van het fysieke boek, ben
ik er achter gekomen dat er veel aspecten zijn die invloed hebben op de
ontwikkelingen die de positie van het boek bepaalt. Aan de hand van een
proces dat is opgedeeld in vier fases (inspiratie, ontwerp, productie en
positionering), ben ik opzoek gegaan naar de meerwaarde van het fysieke
boek. De hoofdvraag die leidend is geweest voor het onderzoek; ‘Aan
welke aspecten moet het fysieke unieke boek(ontwerp) voldoen om een
relevante positie te bemachtigen binnen de huidige maatschappij?’ wat
heeft mij ertoe gezet een manifest te schrijven waarin ik deze meerwaarde
van het fysieke boek betoog.
Mijn manifest moet van de zelfde levensduur zijn als het boek is
geweest als medium. Dit wou ik bereiken door een manifest te schrijven
die de ontwerper zijn creatieve autonomie niet schaadt en vrij is in de
interpretatie. Want alleen zo kan een ontwerper, ontwerper zijn, en
kunnen boeken, unieke boeken zijn. Dit heeft geleidt tot vier belangrijkste
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punten van het manifest.
1. Het Unieke Boek is geïnspireerd op materiëlle bronnen, met immateriële bronnen als aanvullende bron.
De inspiratie vanuit materiële bronnen maakt dat het boek ontworpen
door ontwerpers met elk een hele andere insteek het boek benaderd
wat maakt dat de boeken een eigen unieke achtergrond bevatten. Dit
aspect speelt ook in op het relevant maken van collectieve databanken
en evenementen die het boek van een draagvlak voorzien; bijvoorbeeld
bibliotheken, lezingen, culturele instituten etc.
2. Het Unieke Boek is een fysiek boek, ontworpen vanuit materialiteit,
functionaliteit, conceptueel en-of esthetisch perspectief.
Dat wat deze aspecten met elkaar gemeen hebben is het inspelen van
een unieke ervaring. Die niet vertaalbaar is met gestandaardiseerde
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massaproductie, of digitale reproductie. Om dat er niet een antwoord
is op waar het ontwerp aan moet voldoen zijn deze vier perspectieven
een richtlijn voor het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden die
inspelen een positie voor het fysieke boek die betekenisvol kan zijn
voor de maatschappij.
3. De productie van Het Unieke Boek is gefundeerd op ambachtelijke
massaproductie.
Omdat de productie alles bepalend is voor de fysieke uiting van een
ontwerp voor Het Unieke Boek wat het belangrijk om te benadrukken
hoe de ontwerper kennis moet nemen van alle aspecten van het vak.
Juist de fysieke aspecten maken het boek waardevol in het huidige
digitale tijdperk. Door massaproductie, en ambachtelijk vakmanschap
te verbinden ontstaat er een productie die is gefundeerd op ambachtelijke normen en waarden. Hierbij wordt de techniek aan het ontwerp
aangepast, en niet andersom.
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4. De Unieke Ontwerper van Het Unieke Boek voldoet aan de sociale-,
maatschappelijke- en creatieve verantwoordelijkheden.
Het nemen van verantwoordelijkheid is essentieel doordat het uiteindelijk de positie en visie van de ontwerper bepaalt die zichtbaar is
in alle fases van het boek. In hoofdstuk 1 is te zien hoe het gebrek aan
verantwoordelijkheid of een duidelijke positionering van de ontwerper
heeft geresulteerd in het standaard boek.
Het boek is pas Het Unieke Boek wanneer het van deze vier aspecten is
voorzien. Wat het boek definieert is afhankelijk van de wijze waarop
The Unique Book Manifest wordt toegepast, en de context waarop het
inspeelt.
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5.1

FYSIEKE UITING VAN
THE UNIQUE BOOK
MANIFEST
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5.1 FYSIEKE UITINGEN THE UNIQUE BOOK MANIFEST
Een manifest verkondigt een ideologie die tegendraads is, waardoor ik
het formaat heb gebaseerd op een dwarsligger. Een dwarsligger is een
klein boekje dat overal mee naartoe genomen kan worden, en is voorzien
van grote hoeveelheid informatie gevat in een kleine drager. Het lezen
van een dwarsligger gaat van boven naar beneden, wat ik associeerde aan
het lezen van een website volgens de verticale integratie.
Het binnenwerk van het manifest is voorzien van een index die visuele
en tekstuele elementen bevat waardoor er een doelmatige methode van
informatie verzamelen mogelijk. Daarnaast zorgen de gekleurde pagina’s
dat er een duidelijke afbakening in de hoofdstukken is, die de lezer
helpen oriënteren in het boek. Doordat de tekst van het manifest veel
voetnoten bevat, met verschillende opties in het verwijzen en lezen van
de inhoud zijn er iconen gekoppeld die elk naar een andere functie voor
de voetnoot verwijst.
De materiële uitvoering is ontworpen vanuit de gedachte dat het in
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massa te produceren is, maar toch het boek van de ambachtelijke beleving
voorziet. Door de broodtekst te drukken op verschillende soorten papier
die in willekeurige volgorde zijn gedrukt is elk exemplaar uniek. Het
gewicht en het formaat is hetzelfde waardoor de productie in veelvoud
te behalen is. Door de open rug van het boek is deze variatie aan papier
zichtbaar, maar is het boek ook voorzien van een gebruiksvriendelijke
waarde. Door het kleine formaat is een openruk flexibeler dan een
dichte rug.
Het binden in katernen zorgt ervoor dat het boek een langere levensduur heeft dan toepassing van een losbladig systeem. Door de harde kaft
is het boek beschermd en geef ik als ontwerper aan dat het boek waardevol is van inhoud. De linnen bekleding verwijst naar de materialiteit die
vanuit de traditie veel is toegepast, en daarmee associeert aan ambachtelijk
ontworpen boeken.
Zo zijn er nog veel meer uitingen in het boek die refereren naar verschillende punten in het manifest, en maken dat The Unique Book Manifest de visuele en fysieke belichaming is van de inhoud die het verkondigt.
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5.2 PERSOONLIJKE REFLECTIE
In het onderzoek naar wat voor mij het unieke boek is, heb ik te maken
gehad met een te ambitieus plan. Zo ben ik tot een manifest gekomen,
omdat ik op een duidelijke manier mijn visie over het boek wou verkondigen. Het manifest heeft me aan het denken gezet wat ik als de ontwerper wil betekenen voor mijn vak. Voor mij is Esthetisch ontwerpen
altijd een factor geweest dat leidend is voor het werk dat ik maak. Op
de academie ben ik me gaan realiseren dat met alleen esthetiek je als
ontwerper niet van toegevoegde waarde bent in de huidige maatschappij.
In het laatste jaar ben ik me gaan focussen op het conceptuele en functionele aspect waarmee ik mijn ontwerpen van meerwaarde heb kunnen
voorzien. Toch is de esthetische waarde nog steeds belangrijk voor mij en
heb ik met het schrijven van mijn scriptie me weten te verdiepen in, een
voor mij, ideale visie voor het boek, en de ontwerper. Het manifest en de
visie die ik erin verkondig, is een weerspiegeling van de positie die ik als
grafisch ontwerper het liefste zou willen innemen. Om te ontdekken of
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dit een realistische visie is, wil ik het manifest verwerken in de praktische
uitvoering van het eindexamen.
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5.3 EINDEXAMEN
Met het eindexamen wil ik verder in op een visie waarin ik esthetiek en
boekproductie verbind aan het terug brengen van de menselijke maat
in het grafische ontwerp. Hoe kan ik mijn ideologie in een realistische
setting uitvoeren, waarin ik als ontwerper de centrale rol aanneem, die
ik in het manifest verkondig. En in de uitvoering een samenwerking
aan ga met derden. Hierin zou ik graag iets willen betekenen voor de
ontwerpers van de nieuwe generatie, die zich minder bewust zijn van de
meerwaarde die het fysieke boek in zich heeft. Hierin zie ik mijn rol als
grafisch ontwerper, en mijn passie voor het verbinden van vakmanschap,
machinale productie, en digitale ontwerpen, als een relevante meerwaarde
voor het vak.

362.

5.3 REFLECTIE . EINDEXAMEN

363.

6.0
INFORMATIEVE
		 BRONNEN

365.

HFST 1 - URGENTIE
1.1 MASSAPRODUCTIE
Geoffrey Moorhouse on John
man’s biography. (2002).
The font of all wisdom: The Gutenberg Revolution, a salute to the
western father of printing, Johann
Gutenberg.
(essay). Geraadpleegd van:
https://www.theguardian.com/
books/2002/may/04
historybooks.highereducation. (20
december 2019).
Max Bruinsma, Chris Keulemans. (2000).
De Groene Amsterdammer: De
kolonisatie van alles: de cultuur als
markt.
(essay). Geraadpleegd van: https:/
www.groene.nl/artikel/de-cultuur-

als-markt. (3 januari
2019).
Mathieu Lommen. (2012).
Het boek van het gedrukte boek: een
visuele geschiedenis.
(analoge publicatie) (p.16 - p.17).
(11 december 2019).
Wikipedia. (2018).
Massaproductie.
Geraadpleegd van: https://nl.wikipedia.org/wiki/Massaproductie].
(digitaal encyclopedie). (2 Januari
2020).
Encyclo. (2019)
Standaardisatie.
Geraadpleegd van: https: www.
encyclo.nl/begripstandaardisatie.
(digitaalwoordenboek). (20 december 2019).
Arjan den Boer. (2015).
Van Boekhoven-complex: oude

drukkerij aan de Breedstraat
opnieuw gerenoveerd.
(digitale publicatie). Geraadpleegd
van: https://www.duic.nl/cultuur/
van-boekhoven-complex-oudedrukkrij-aan-de-breedstraat-opnieuw-gerenoveerd/.
Rob Hartemans. (2011).
Johannes Gutenberg en de boekdruk
kunst: De eerste echte boekendrukker.
(digitale publicatie) Geraadpleegd
van:https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/27170%20johannes-gutenberg-en-de-boekdrukkunst.html.
Herman Pleij, Joris Reynaert.
(2004).
Geschreven en gedrukt: Boekproductie van handschrift naar druk in de
overgang van Middeleeuwen naar
moderne tijd.

The Craftsman.
(analoge publicatie). (5 oktober
2019).
Cornel Bierens. (2013).
De Handgedaagde Ziel, over de
terugkeer van de ambachtelijkheid
in de kunst en omstreken.
(essay). (4 februari).

(analoge publicatie). (5 oktober
2019).

366.

(analoge publicatie). Geraadpleegd
van: https://books.google.nl/books?
id=nl3buM3hmsgC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=mechanisering+in
+boekproductie&source=bl&ots=eI4_jFSaj_&sig=ACf
U3U3n2l57FdSkIEWE5_Kqb1FtYciyw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiLvM2I48TnAhVSKewKHaMpCk8Q6AEwAXoECAoQAQ#v=onepage&q=mechanisering%20
in%20boekproductie&f=false.
Creatieve autonomie
Michalis Pichler. (2019).
Publishing manifesto: an international anthology from artist and
writers edited by Michalis Pichler.
(analoge publicatie). (p.12 - p.19)
(2 januari 2020).
Richard Sennet (2008).

Automatisering
Max Bruinsma. (2000).
Dutch design graduates: De toekomst als kunstwerk.
(issue paper). Geraadpleegd
van: http://dutchdesigngraduates.
org/infodrome2.html. (3 januari
2020)
Distantiëring
Richard Sennet (2008).
The Craftsman.

Reproductie
Walter Benjamin, Hannah
Arendt. (1969).
Illuminations: The work of art in the
age of mechanical reproduction.
(essay). Geraadpleegd van: https://
web.mit.edu/allanmc/www/benjamin.pdf. (2 januari 2020).
William Morris (1893).
Transactions of the Bibliographical
Society: The ideal book.
(manifestatie, digitale publicatie).
Geraadpleegd van: https://www.
marxists.org/archive/morris/
works/1893/ideal.htm. (14 november 2019).
https://www.trouw.nl/
nieuws/standaardisatie-drukt-

6.0 BRONVERMELDING . INFORMATIEVE BRONNEN

367.

de-kosten-maar-afwijken-vande-standaard-drukt-de-kosten-nog-meer~b5323d78/?
referer=https%3A%2F%2Fwww.
google.com%2F.
1.2. DIGITALISERING
Max Bruinsma. (2000).
Dutch design graduates: De toekomst als kunstwerk.
(issue paper). Geraadpleegd van:
http://dutchdesigngraduates.org/
infodrome2.html. (3 januari 2020).
Substitutie
Wieteke van Zeil. (2017).
Volkskrant: Zo is onze beeldcultuur
otstaan.
(digitale kranten artikel). Geraadpleegd van: https://www.volkskrant.
nl/cultuur-media/zo-is-onze-beeld-

cultuur-ontstaan~b041ab79/.
Twan Akkers. (2016).
Infobesitas.
(digitale publicatie). Geraadpleegd
van: https://www.ensie.nl/twan-akkers/infobesitas.
De-Materialisatie
Freek Lomme, Alessandro
Ludivico, (2016).
Can you feel it: effectuating tactility
and print in the contemporary.
(analoge publicatie). (P.79) (11
november 2019).
Max Bruinsma. (2000).
Dutch design graduates: De
toekomst als kunstwerk.
(issue paper). Geraadpleegd
van: http://dutchdesigngraduates.
org/infodrome2.html. (3 januari
2020).

Alessandro Ludovico. (2012).
Post-Digital Print.
(analoge publicatie). (5 januari
2020).
Digitale Reproductie
Walter Benjamin, Hannah
Arendt. (1969).
Illuminations: The work of art in the
age of mechanical reproduction.
(essay). Geraadpleegd van: https://
web.mit.edu/allanmc/www/benjamin.pdf. (2 januari 2020).
Michalis Pichler. (2019).
Publishing manifesto: an international anthology from artist and
writers edited by Michalis Pichler.
(analoge publicatie). (p.16) (2
januari 2020).

368.

HFST 2 - UNIEKE PIONIERS
2.1 WILLIAM MORRIS
William Morris (1893).
Transactions of the Bibliographical
Society: The ideal book.
(manifestatie, digitale publicatie).
Geraadpleegd van: https://www.
marxists.org/archive/morris/
works/1893/ideal.htm. (14 november 2019).
Mathieu Lommen. (2012).
Het boek van het gedrukte boek: een
visuele geschiedenis.
(analoge publicatie). (p.16 - p.17).
(11 december 2019).
Huis van het Boek.
Cabinet of books from the
Kelmscott Press of William Morris.
(digitale publicatie). Geraadpleegd
van: https://www.meermanno.nl/

cabinet-of-books-from-the-kelmscott-press-of-william-morris. (13
december 2019)
Antiekexperten.
Arts and Craftsbeweging.
(digitale publicatie). Geraadpleegd
van: https://antiekexperten.com/design-van-1850-tot-nu/design-tussen-1850-en-1910/arts-crafts-beweging/.
International Community
(2014).
The Private Press Movement in
Britain and America.
(digitale publicatie). Geraadpleegd
van: https://bookbindersmuseum.
org/the-private-press-movementinbritain-and-america/.
2.2 EL LISSITZKY
Yve-Alian Bois, (1988).

Art in America - El Lissitzky:
Radical Reversibility.
(artikel/essay). Geraadpleegd
van: https://monoskop.org/images/9/93/Bois_Yve-Alain_1988_El_
Lissitzky_Radical_Reversibility.pdf.
(p.160-p.181). (6 januari 2020).
P. Dormer (1995).
Design na 1945.
(analoog handboek). (p.91-p.111)
(29 augustus 2019).
Michalis Pichler. (2019).
Publishing manifesto: an international anthology from artist and
writers edited by Michalis Pichler.
(analoge publicatie). (p.12 - p.19)
(2 januari 2020).
Wikipedia. (2019).
Biografie van El Lissitzky.
(digitale encyclopedie) Geraadpleegd van: https://en.wikipedia.

6.0 BRONVERMELDING . INFORMATIEVE BRONNEN

369.

org/wiki/El_Lissitzky (14 januari)
El Lissitzky. (1923).
Topographie der typographie.
(manifest). Geraadpleegd van:
https://monoskop.org/El_Lissitzky/Topographie_der_Typographie_1923 (6 januari 2020).
Kent Boyer. (2013).
Walter Gropius: The History and
Legacy of the Bauhaus.
(digitale publicatie/essay) Geraadpleegd van: https://www.academia.
edu/5058717Walter_Gropus_The_
History_and_Legacy_of_the_
Bauhaus. (16 januari 2020)
Kunstkennis.
Suprematisme.
(definitie). Geraadpleegd van:
https://www.kunstkennis.nl/
kunstgeschiedenis/1890-1940/
Suprematisme.htm.

Liubov Timonina. (2018).
“Conquered Modernity”: The Soviet
Arctic Pavilion at the World’s Fair
in 1939.
(digitale publicatie). Geraadpleegd van: https://www.
thearcticinstitute.org/conquered-modernity-soviet-arctic-pavilion-wolds-fair-1939/. (16 januari
2019)
Barrie Tullett (2010).
Manifesto: El Lissitzky.
(digitale publicatie). Geraadpleegd
van: http://researchmagdalenawerner.blogspot.com/2013/03/
manifesto-el-lissitzky.html. (16
januari 2019).
2.3 JAN TSCHICHOLD
P. Dormer (1995).
Design na 1945.

(analoog handboek). (p.91-p.111)
(29 augustus 2019).
Jan Tschichold (1928).
The principles of the new typography.
(manifestatie). Geraadpleegd van:
http://t-y-p-o-g-r-a-p-h-y.org/MEDIA/PDF/ThePrinciplesoftheNewTypography.pdf (5 januari 2020).
Wikipedia. (2019).
Biografie van Jan Tschichold.
(digitale encyclopedie). Geraadpleegd van: https://en.wikipedia.
org/wiki/Jan_Tschichold. (5 januari
2020).
Mathieu Lommen. (2012).
Het boek van het gedrukte boek: een
visuele geschiedenis.
(analoge publicatie). (p.16 - p.17).
(11 december 2019).
Max Bruinsma. (2004).
Wim Crouwel: de vormvoorbereider.

370.

(digitale publicatie). Geraadpleegd
van: https://maxbruinsma.nl/
index1.html?crouwel.html. (15
januari 2020).
Moma.
Piet Zwart: Dutch, 1885–1977.
(digitaal cultureel platform).
Geraadpleegd van: https://www.
moma.org/artists/6592?=undefined&page=&direction=(6 januari
2020).
2.4 WALTER BENJAMIN
Walter Benjamin, Hannah
Arendt. (1969).
Illuminations: The work of art in the
age of mechanical reproduction.
(essay). Geraadpleegd van: https://
web.mit.edu/allanmc/www/benjamin.pdf. (2 januari 2020).
Wikipedia.(2019).

The work of art in the age of mechanical reproduction.
(digitale encyclopedie). Geraadpleegd van: https://en.wikipedia.
org/wiki/The_Work_of_Art_in_
the_Age_of_Mechanical_Reproduction (2 januari 2020).
Michalis Pichler. (2019).
Publishing manifesto: an international anthology from artist and
writers edited by Michalis Pichler.
(analoge publicatie). (p.12 - p.19)
(2 januari 2020).
2.5 IRMA BOOM
Anne Miltenburg (2014).
Eye: Reputations-Irma Boom.
(tijdschrift). (no.88 vol.22).
Geraadpleegd van: http://www.
eyemagazine.com/feature/article/
reputations-irma-boom (6 januari

2020).
Irma Boom (2011).
TED X: Manifesto for the book.
(lezing). Geraadpleegd van: https://
www.youtube.com/watch?v=RVstIKKiYqo (6 januari 2020).
Mathieu Lommen (2014).
Johannes Vermeer Prijs 2014: Irma
Boom.
(analoge publicatie). (p.7-p.42) (26
augustus 2019).
Mathieu Lommen. (2012).
Het boek van het gedrukte boek: een
visuele geschiedenis.
(analoge publicatie). (11 december
2019).
Sander Pleij. (2014).
Irma Boom: De vrouw die het boek
redt.
(digitale publicatie). Geraadpleegd
van: https://www.vn.nl/irma-

6.0 BRONVERMELDING . INFORMATIEVE BRONNEN

371.

boom-de-vrouw-die-het-boekredt/ (11 december 2019).
2.6 WALTER GROPIUS
Fiona MacCarthy. (2019).
Walter Gropius: Visionary Founder
of the Bauhaus.
(analoge publicatie, gedigitaliseerd). Geraadpleegd van: https://
id=npJ5DwAAQBAJ&pg=PT85&lpg=PT85&dq=“Together+let+us+desire,+conceive,+and+create+the+new+structure+of+the+future,+which+will+one+day+rise+toward+heaven+from+the+hands+of+a+million
+workers+like+the+crystal+symbol+of+a+new+faith.”.&source=bl&ots=n_tkCbDis1&sig=ACfU3U37yvaL7HArvuVc9gm0z_AhgvYeg&hl=en&sa=X&ved=2ahU-

KEwimiKW2LjnAhUMJlAKHaxBDoAQ6AEwAHoECA0QAQ#v=onepage&q=“Together%20
let%20us%20desire%2C%20
conceive%2C%20and%20create%20the%20new%20structure%20
of%20the%20future%2C%20
which%20will%20one%20day%20
rise%20toward%20heaven%20
from%20the%20hands%20
of%20a%20million%20workers%20like%20the%20crystal%20
symbol%20of%20a%20new%20
faith.”.&f=false (4 januari 2020).
Antiek Experten.
Design van 1850 tot nu: Modernisme.
(digitale publicatie). Geraadpleegd
van: https://antiekexperten.com/
design-van-1850-tot-nu/designtussen-1850-en-1910/modernisme/

HFST 3 - THE UNIQUE BOOK
MANIFESTO

van: http://dutchdesigngraduates.
org/infodrome2.html. (3 januari
2020).
Mathieu Lommen. (2012).
Het boek van het gedrukte boek: een
visuele geschiedenis.
(analoge publicatie). (p.440-p.441).
(11 december 2019).
Freek Lomme, Alessandro
Ludivico, (2016).
Can you feel it: effectuating tactility
and print in the contemporary.
(analoge publicatie). (P.79) (11
november 2019).
Yve-Alian Bois, (1988).
Art in America - El Lissitzky: Radical Reversibility.
(artikel/essay). Geraadpleegd van:
https://monoskop.org/images/9/93/
Bois_Yve-Alain_1988_El_Lissitzky_Radical_Reversibility.pdf. (p.

160-p.181). (6 januari 2020).
Brett Ramsey.
Worden papieren boeken snel
vervangen door e-books? Dit zal u
verrassen.
(digitale publicatie). Geraadpleegd
van: https://nl.shareandco.fr/article/will-paper-books-be-replacedby-e-books-soon-this-will-surprise-you. (3 januari 2020).
Margriet Schavemaker. (2003).
Het kunstenaarsboek: een vergeten
planeet uit de Gutenberg Galaxy.
(digitale publicatie). Geraadpleegd
van: https://www.dewitteraaf.be/
artikel/detail/nl/2587. (2 januari
2020).

3.1.1MATERIALITEIT
Bob Witman. (2016).
Volkskrant: ‘Ik probeer auto’s te
ontwerpen die verleiden’.
(interview). Geraadpleegd van:
https://www.volkskrant.nl/
economie/ik-probeer-auto-s-te-ontwerpen-die-verleiden~b50dbea1/?referer=https%3A%2F%2Fwwwgoogle.com%2F] (22 december
2019).
Renault tv. (2016).
Renault=Present.
(filmpje). Geraadpleegd van: https://
www.youtube.com/watch?
v=OrbiPuVVbf4. (22 december
2019).
Joost Grootens.

372.

Metropolitan world atlas.
(grafisch archief). Geraadpleegd
van: http://www.joostgrootens.nl/
archive/297_metropolitan_world_atlas
Toon Michiels TMO, Mark
van den Eijnden, Eddy van Dijk,
Brigitte Slangen, Paul Hefting.
(2006).
Best verzorgde boeken 2006.
(analoge publicatie).
Huis van het Boek.
SHV 1896-1996 Irma Boom. Paul
Fentener van Vlissingen, Irma
Boom, Johan Pijnappel.
(digitale publicatie). Geraadpleegd
van: https://www.meermanno.nl/
bzv-shv. (13 december 2019).
Max Bruinsma. (2000).
De toekomst als kunstwerk.
(online interview). Geraadpleegd

3.1.2 FUNCTIONALITEIT
Max Bruinsma (2004).
Wim Crouwel: De ‘vormvoorbereider’.

6.0 BRONVERMELDING . INFORMATIEVE BRONNEN

373.

(digitaal artikel). Geraadpleegd
van: https://maxbruinsma.nl/
index1.html?crouwel.html.
(9 januari 2020).
Alex Coles, Experimental
Jetset. (2005).
Design and art: Interview with
Lucienne Roberts.
(interview, analoge publicatie).
(p.100-p.103) (5 januari 2020).
P. Dormer (1995).
Design na 1945.
(analoog handboek). (p.91-p.111)
(29 augustus 2019).
Amy Guijt. (2018).
Hybride Publication. Blind Georiënteerd.
(portfolio website). Geraadpleegd
van: https://www.amyguijt.nl/
portfolio/hybrid-publication-wdka-blind-geordend/

Hansje van Halem.(2009).
De Best Verzorgde Boeken 2009,
Catalogue.
(ontwerpers Portfolio). Geraadpleegd van: http://www.hansje.net/
Best-Dutch-Book-Designs-Catalogue. (10 Januari 2020).
Herman Stil. (2018).
Het Parool: De papieren Telefoongids stopt na 138 jaar.
(digitaal nieuwsartikel). Geraadpleegd van: https://www.parool.
nl/nieuws/de-papieren-telefoongids-stopt-na-138-jaar~b5d20aa0/?referer=https%3A%2F
%2Fwww.google.com%2F. (15
december 2019).
Stedelijk Museum. (2018).
Best Verzorgde Boeken 2018.
(digitale publicatie). Geraadpleegd
van: https://www.stedelijk.nl/nl/

tentoonstellingen/de-best-verzorgde-boeken-2018. (15 december
2019).
Ben Schwartz. (2018).
OASE 100: An Interview with Marius Schwarz on Karel Martens.
(digitaal interview) Geraadpleegd
van: https://walkerart.org/magazine/oase-100-an-interview-withmarius-schwarz-on-karel-martensand-100-issues-of-oase. (19 januari
2020).
Studio Lin. (2020).
Chamber #1.
(studio archief). Geraadpleegd
van:https://chambernyc.com/artist/
studio-lin/ (19 januari 2020).

2020).
Karel Martens (2013).
Full Color.
(analoge publicatie) Geraadpleegd
van: https://www.typotheque.com/
authors/karel_martens. (10 februari
2020).
Takahiro Kurashima.
Poemotion 3.
(portfolio website). Geraadpleegd
van: http://www.takahirokurashima.com/poemotion3-.html
(10 februari 2020).
Lava Design. (portfolio
website). Geraadpleegd van: https://
lava.nl/projects/bjdw. (10 februari
2020).

Dikke Van Dalen.
(digitale publicatie). Geraadpleegd
van: https://www.vandale.nl/
het-best- verzorgde-boek-2015dikke-van-dale#.XkfrsJNKjUI. (16
februari 2020).
Though Matter. (2016).
The constitution for a modern era.
(portfolio). Geraadpleegd van:
https://www.thoughtmatter.com/
about-us. (16 februari 2020).
Die Keure. (2018).
De best verzorgde boeken 2018:
W.
(digitale publicatie). Geraadpleegd
van: https://www.diekeure.be/engb/printing/news/best-dutch-bookdesigns-2018. (16 februari 2020).
Van Dalen. (2015). (digitale
publicatie). Geraadpleegd van:
https://www.vandale.nl/dikkevan-

3.1.3 CONCEPTUALITEIT
Yuri Veerman. (2017).
Boekverbrandingen: een

374.

bloemlezing. Performance and book.
(portfolio website). Geraadpleegd
van: https://yuriveerman.nl/Boekverbrandingen-een-bloemlezing.
(24 januari 2020).
Isabel Dingle. (2016).
Frame: Lava Design pours vibrancy
and colour into Beijing Design Week
2016.
(digitaal Nieuwsartikel). Geraadpleegd van: https://www.frameweb.
com/news/lava-design-pours-vibrancy-and-colour-into-beijing-design-week-2016. (6 januari 2020).
Karel Martens. (2017).
Motion.
(analoge publicatie). (10 februari
2020).
Karel Martens. (2016).
Prints.
(analoge publicatie) (10 februari

3.1.4 ESTHETIEK
Van Dalen. (2015).
Best verzorgde boeken 2015: De

6.0 BRONVERMELDING . INFORMATIEVE BRONNEN

375.

dale15. (16 februari 2020).
Extra Pool. (2020).
Risoprint.
(website). Geraadpleegd van:
https://extrapool.nl/. (16 februari
2020).
Though Matter. (2016).
Geraadpleegd van: http://www.
frenchsampleroom.com/?.
sampleroom_printing=risograph.
(Website) (16 februari 2020).
Sander van Walsum. (2015).
Volkskrant: Is dit de laatste dikke
Van Dale?
(internet artikel) Geraadpleegd van:
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/is-dit-de-laatste-dikke-vandale~b63b8f4e/ (16 februari 2020).
W.K. Gnirrep, J.P. Gumbert,
J.A. Szirmai. (1992).
Kneep en binding: een terminologie

voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden.
(digitale publicatie). Geraadpleegd
van: https://wptest.boekbinderij-papyrus.nl/pdf/KneepBinding.
pdf. (17 feruari 2020).
3.2 PRODUCTIE
Emma Tucker. (2016).
Dezeen: Wooden machine produces
“handwritten” version of Bodoni
typeface.
(digitale publicatie) Geraadpleegd van: https://www.dezeen.
com/2016/12/05/sooji-lee-design-academy-eindhivon-graduate-how-to-write-bodoni-lowercase-typeface-machine/. (17
februari 2020).
Sooij Lee. (2016).
In proces.

(digitaal portfolio website). Geraadpleegd van: http://eelijoos.com/#/
in-proce/. (17 februari 2020).
Kent Boyer. (2013).
Walter Gropius: The History and
Legacy of the Bauhaus.
(digitale publicatie/essay) Geraadpleegd van: https://www.academia.
edu/5058717Walter_Gropius_The_History_and_Legacy_of_
the_Bauhaus.
Fiona MacCarthy. (2019).
Walter Gropius: Visionary Founder
of the Bauhaus.
(analoge publicatie, gedigitaliseerd). Geraadpleegd van: https://
id=npJ5DwAAQBAJ&pg=PT85&lpg=PT85&dq=“Toget
her+let+us+desire,+conceive,+and+create+the+new
+structure+of+the+futu-

376.

re,+which+will+one+day+rise
+toward+heaven+from+the+hands+of+a+million+workers+like+the+crystal+symbol+of+a+new+faith.”.&source=bl&ots=n_tkCbDis1&sig=ACfU3U37yvaL7HArvuVc9gm0z_AhgvYeg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwimiKW2LjnAhUMJlAKHaxBDoAQ6AEwAHoECA0QAQ#v=onepage&q=“Together%20
let%20us%20desire%2C%20
conceive%2C%20and%20create
%20the%20new%20structure%20
of%20the%20future%2C%20
which%20will%20one%20day%20
rise%20toward%20heaven%20
from%20the%20hands%20
of%20a%20million%20workers%20like%20the%20crystal%20
symbol%20of%20a%20new%20

faith.”.&f=false
Marc Gijzen.
Lithografie en beeldbewerking.
(digitale portfolio website). Geraadpleegd van: https://marcgijzen.nl/
werk.html. (17 februari 2020).
Marieke Giele. (2019).
De Architect: 100 jaar Bauhaus
in Nederland.
(digitale publicatie). Geraadpleegd
van:https://www.dearchitect.nl/architectuur/artikel/2019/02/100-jaar
-bauhaus-in-nederland-101205522.
(19 februari 2020).
Studio Renate Boere. (2018).
Department of Search.
(digitale portfolio website). Geraadpleegd van: http://www.renateboere.nl/2018/03/05/department-of-search/. (19 februari 2020).

6.0 BRONVERMELDING . INFORMATIEVE BRONNEN

377.

6.1

VISUELE BRONNEN

379.

HFST 1 - URGENTIE
1
1. https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/4/42/Chodowiecki_Basedow_Tafel_21_c_Z
.jpg
1.1 https://www.bl.uk/britishlibrary/~/media/bl/global/highlights/printing/gutenberg1%20
title%20page%20c%209%20d%204.
jpg.
1.2 https://dogearmagazine.
wordpress.com/
2015/04/24/pointing-out-passages-in-gutenbergsbible/
2.
2. https://platform-duic.imgix.
net/app/uploads/sites/2/2015/07/
foto-03.jpg?auto=fomat&ch=Width

%2CDPR%2CSave-Data&fit=max&ixlib=php-1.1.0&q=35/
2.1 https://lh3.googleusercontent.
com/proxy/RLrAbsrH0zporrnlsMG5TYcBWSRxuGm1Y8FRFY12t
XYdQ1KwRw2SuwgI_oNZR0m2YCgMPLSyxrv_pxsfqhI2kVD9m_trV_8a7I3H.
2.2 https://philipegeorge.com/
wp-content/uploads/2020/01/paradiso1.png.
3.
3. https://images.nrc.nl/
f4bNpv8_AKMydRUIGSqram16YKQ=/1280x/filters:no_upscale()/s3/static.nrc.nl/
wp-content/uploads/2019/04/gn42458486643436181img.

4.
4. https://goodmockups.com/
wp-content/uploads/2017/12/FreeBook-Promo-Template-with-Ereader-Mockup-PSD.jpg.
5.
5. http://eejournal.no/
home/2017/5/11/alessandro-ludovico-on-post-digital-print
6.
6. https://images.nrc.nl/
Fcx_R100ku5azAWcvFQ17FOxdVk=/1280x/filters:no_upscale()/
s3/static.nrc.nl/images/stripped/
1104kunirma_jamesjennifer.jpg.
7.
7. https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/7/75Sou-

380.

thern_Life_in_Southern_Literature_text_page_322.jpg.
HFST 2 - UNIEKE PIONIERS
8.
8. https://cdn.shopify.com/s/
files/1/1087/8400/files/0118_Mortise_and_Tenon_Magazine_William_Morris_George_Nakashima-2.jpg?v=1547866219.
8.1 https://www.branchcollective.org/wp-content/uploads/2012/01/800px-KelmscottPressColophone.jpg.
8.2 https://www.peterharrington.
co.uk/blog/wp-content/uploads/
8.3 https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91gus-

q5%2BaML.jpg.
9.
9. https://arthistoryproject.
com/site/assets/files/20877/el-lissitzky-the-constructor-1924-trivium-art-history.jpg.
9.1 https://www.google.com/
imgres?imgurl=https://i.pinimg.
com/originals/81/28/e9/8128e916d8ee7fd142168ad386121aec.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.
co.uk/pin/653373858414525865/
&h=338&w=450&tbnid=Bx9JVQnf12GR9M&tbnh=194&tbnw=259&usg=AI4_-kTKRxykYYRysV7BguC0FzmMWrkNw&vet=1&docid=rWhT5med
OSuhOM&hl=en.

6.1 BRONVERMELDING . VISUELE BRONNEN

9.2 https://pbs.twimg.com/media/
CYzFHrMVAAA3XZZ.jpg/
10.
10. https://pmcinto5.files.wordpress.com/2014/03/.
10.1 https://i.pinimg.com/originals/48/70/8b/48708ba5318ff389081f2d2bc3641455.png.
10.2 https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjkwNDkiXSxbInAiLCJjb252ZXJ0IiwiLXJlc2l6ZSAyMDAweDIwMDBcdTAwM2UiXV0.
jpg?sha=cdd18f8d3f751088.
10.3 https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjc3NDgiXSxbInAiLCJjb252ZXJ0IiwiLXJlc2l6ZSAyMDAweDIwMDBcdTAwM2UiXV0.

381.

jpg?sha=a0cc799018e09fb5, https://
www.google.com/.

ginals/43/3b/b3/433bb3458e2ffc9a9dcddd8aa5300086.jpg.

10.4 https://d21buns5ku92am.
cloudfront.net/67296/images/295532-23-437d4e-large-1541768112.jpg.

12.2 https://i.pinimg.com/originals/9a/49/f0/9a49f0a21846f1febd343e2c4f6b4e48.jpg/

11.
11. https://rhystranter.files.wordpress.com/2014/09/b109a-walter-benjamin.png
12.
12. https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/f/fe/Der_Architekt_Walter_Gropius%2C_Begründer_des_Staatlichen_Bauhauses_Weimar%2C_um_1919.jpg.
12.1 https://i.pinimg.com/ori-

13.
13. https://farm4.staticflickr.com/
3866/14848536324_b063b0447a_b.
jpg
13.1 https://www.artic.edu/
iiif/2/4607a237-7e5c-880b-fba927adf4152aa5/full/1200,/0/default.
jpg?w=1200&h=800&fit=crop.
13.2 https://assets.fontsinuse.com/
static/use-media-items/14/13452/
full-168
0x1050/56702721/3993484536_

13ca24125d_o.jpeg?resolution=0.
13.3 https://debestverzorgdeboeken.nl/wp-content/uploads//2
018/11/catalogus_voor_CB-4.jpg.
HFST 3 - THE UNIQUE BOOK
MANIFESTO
14.
14. https://i.pinimg.com/originals/70/a0/54/70a0547e4f1bf5fac674b64e61e9e601.jpg.
14.1 https://www.kunstmuseum.
nl/sites/default/files/styles/1200x/
public/images/Tentoonstellingen/
old/media/tentoonstellingen/2015/
ouborg_prijs/1christievanderhaak.
jpg?itok=kHN8sMGa.
15.

382.

15. https://catalogue.drouot.com/
images/perso/full/
LOT/124/94188/68.jpg.

16.1 http://adventurequilter.
com/old-blog/wp-content/uploads/2010/01/good2.JPG.

17. https://images.collection.
cooperhewitt.org/230297_30540f5ff1820f8a_b.jpg.

15.1 https://images4.persgroep.
net/rcs/0ltH2BWhNKsmRkSp7V952KWyWX0/diocontent/
112721687/_crop/0/0/1580/1053/_
fitwidth/763?appId=93a17a8fd81db0de025c8abd1cca1279&quality=0.8.

16.2 https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5bb33f0bda50d362bb7f50fe/
1538558573834-624BDBOUUI13QKOYXXDU/
ke17ZwdGBToddI8pDm48kGrtIeKsOfd9a0AJJi67jhF7gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z5QPOohDIaIeljMHgDF5CVlOqpeNLcJ80NK65_
fV7S1UQnrI-3xsPSpakPxYLXMu9ia1WTtlUn7s4Al9ypso6BMF1vA5CSM5PdRfXN4Fo7PTw/378-2jpg?format=2500w.

18.
18. https://www.artic.edu/iiif/2/7f725fbe-6528-e952-999e-4fcb77f0f650/full/1200,/0/default.jpg?
w=1200&h=800&fit=crop.

15.2 https://binderij.hexspoor.nl/
files/renault.jpg.
16.
16. https://nyamcenterforhistory.
files.wordpress.com/2014/12/
maxfield_blindchild_1928_p54_
watermark.jpg.

17.

6.1 BRONVERMELDING . VISUELE BRONNEN

18.1 https://pbs.twimg.com/media/
EBdPwSqW4AQvh_V.jpg
18.2 https://scontent.fams1-2.fna.
fbcdn.net/v/t1.09/56713063_30786
11808830964_582860322293
940224_o.jpg?_nc_cat=105&_
nc_ohc=8VVcK1ZgiUkAX-NbtgW&_nc_ht=scontent.fams1-2.
fna&oh=db021219927eb389b3a1fabeb167967f&oe=5EB87A63

383.

18.3 https://scontent.fams1-1.fna.
fbcdn.net/v/t1.0.9/57133732_30786
11958830949_490616610027
5757056_o.jpg?_nc_cat=109&_
nc_ohc=co94Jrou1KEAX_vUpWZ&_nc_ht=scontent.fams1-1.
fna&oh=75a04fd2fb95587670d4786c432d7ac0&oe=5EC9F455
19.
19. https://sites.nd.edu/rbsc/
files/2017/08/BOO_004598249006.jpg.
19.1 https://1.bp.blogspot.
com/-LMUKEXx7HFw/WN-JXnm5i4I/AAAAAAAE1UYK0YwSxUalgwZn6ooqt5I_dJmJEzBdcEEwCLcB/s1600/0104hbm-ishv-1.jpg
19.2 https://thebleedingtomato.

files.wordpress.com/2010/10/
irma_boom02.jpg.
20.
20. https://i.pinimg.com/originals/ef/2b/e9/ef2be9ec0b7f460abcf3eb3c1f25d5d7.jpg.
20.1 https://www.abramsandchronicle.co.uk/wp-content/uploads/
books/9780810905979.jpg.
20.2 https://2.bp.blogspot.com/-K8By0TzXHE/U-uPrIvardI/
AAAAAAAAAIs/Dw91_p8O24I/
s1600/sagmeister_2.jpg.
21.
21. https://payload.cargocollective.com/1/4/141896/1884835/
Mark-Inside2_o.jpg

21.1 https://payload.cargocollective.com/1/4/141896/1884611/
NBKS-cover.jpg.
22.
22.1 https://mir-s3-cdn-cf.behance.
net/project_modules/max_1200/
a8a12b23343479.5633792582342.
jpg.
22.2 https://mir-s3-cdn-cf.
behance.net/project_modules/fs/
c0ad7f23343479.5634455e750ba.
png.
22.3 https://mir-s3-cdn-cf.behance.
net/project_modules/fs/1c1ddd23343479.5632266827506.png
23.
23. https://limpingmessenger.files.

384.

wordpress.com/2019/09/amsnote7020.09.jpg.
24.
24. https://www.amyguijt.nl/
wp-content/uploads/2018/07/
wdka-hybridpublication-sophiedirven-blindgeordend-1-1612x1075.
jpg.
24.1 https://www.amyguijt.nl/
wp-content/uploads/2018/07/
wdka-hybridpublication-sophiedirven-blindgeordend-5-1612x1075.
jpg.
25.
25. https://payload.cargocollective.com/1/4/141896/1884039/
BVB_Index_o.jpg.

25.1 https://debestverzorgdeboeken.nl/wp-content/uploads//2018/11/catalogus_lores-3.
jpg.
25.2 https://payload.cargocollective.com/1/4/141896/1884039/
BVB_Inside_o.jpg.
26.
26. https://walker-web.imgix.net/
cms/oase_.jpg?auto=format,compress&w=1920&h=1200&fit=max
&dpr=1.5.
26.1 https://static.mercdn.
net/item/detail/orig/photos/
m65274973486_1.jpg?1555476844
26.2 https://auctions.c.yimg.jp/
images.auctions.yahoo.co.jp/

6.1 BRONVERMELDING . VISUELE BRONNEN

image/dr000/auc0409/users/60ea0afe5120769ad606eed09ea77c4d9edd6888/i-img1200x900-1536546442foihgc196832.jpg
27.
27. https://mir-s3-cdn-cf.behance.
net/project_modules/
2800_opt_1/4feaf126088643.5634f70d731f2.jpg.
27.1 https://mir-s3-cdn-cf.
behance.net/project_modules/1400/0a40f726088643.
5634f700a0c5e.jpg
27.2 https://mir-s3-cdn-cf.behance.
net/project_modules/2800opt_1/70
587f26085207.5634f62d675db.jpg.

385.

27.3 https://mir-s3-cdn-cf.behance.
net/project_modules/2800_opt_1/2
5213926088643.5634f7048255b.jpg.
28.
28. https://i.pinimg.com/originals/ab/43/2f/ab432f3361e478df012dde33faeb53ce.jpg.
28.1 https://y5u0w455msf3jeabwzlyprni-wpengine.netdna-ssl.
com/wp-content/uploads/2017/02/
chamber-collection-1.jpg.
28.2 https://y5u0w455msf3jeabwzlyprni-wpengine.netdna-ssl.
com/wp-content/uploads/2017/06/
BOOK_context-2460x3454.jpg.
28.3 https://i.pinimg.com/originals/2b/29/35/2b293517c7fa71c1f-

f1696863a8e644f.jpg
29.
29. https://cdn.shopify.com/s/
files/1/1681/2497/products/
TBDBD2014_17s_1024x1024.jpg?
v=1486258525
30.
30. https://steemitimages.
com/640x0/https://i.imgur.com/
eBXt7eX.jpg.
30.1 https://kellianderson.
com/blog/wp-content/uploads/2017/10/06.jpg
30.2 https://kellianderson.
com/blog/wp-content/uploads/2017/10/04.jpg

30.3 https://kellianderson.
com/blog/wp-content/uploads/2017/10/03.jpg
31.
31. https://jaumeplensa.com/
gestorPlensa/images/entradas/entrada-225/6-Song%20of%20Songs1.
JPG.
31.1 https://jaumeplensa.com/
gestorPlensa/images/entradas/entrada-222/4-NY4.jpg.
31.2 https://jaumeplensa.com/
gestorPlensa/images/entradas/entrada-81/4-IMG_8001.jpg.
32.
32. https://www.ecns.cn/hd/
2017/06/12/0136f95dbe6c42c3a4b-

386.

c2c8991eed7cf.jpg
32.1 https://www.chinadaily.com.
cn/culture/art/img/attachement/
jpg/site1/20170612/b083fe96faac1aa880ea01.jpg.
33.
33. https://freight.cargo.site/w/1140/q/94/i/6093688bfc613b9a0ff941df6cee39e7d2ebeb2af0a49e
70c0d1d3539b512ef9/boekverbrandingen-image-27.jpg, https://
yuriveerman.nl/Boekverbrandingen-een-bloemlezing.
33.1 https://freight.cargo.site/t/
original/i/045662f4dff4717e91d9c4c2748316cb94cce7b0b8ac3
e863113460d39ae8e5c/boekverbrandingen-cover-dicht.jpg

33.2 https://freight.cargo.
site/t/original/i/f012a2d377b9b3750870402f3fdca8b1c1aeb968dad56206a82de87e71297378/boekdicht-spread-p38.jpg.
33.3 https://freight.cargo.
site/w/1140/q/94/i/f91b1c8c4fbd4e0541ffc87a34a3b4ce24c4c481db7fdb5316992834920f1754/
boek-open-scheuren.jpg, https://
yuriveerman.nl/Boekverbrandingen-een-bloemlezing.
34.
34. https://page-spread.com/
wp-content/uploads/39-4.jpg
35.
35. https://cdn.shopify.com/s/
files/1/0752/8831/produ

6.1 BRONVERMELDING . VISUELE BRONNEN

cts/poemotion-1_1600x.jpg?v=1556552142.
35.1 https://heishing.files.wordpress.com/2013/12/78e75-poemotion_04.jpg
35.2 https://vironevaeh.files.wordpress.com/2014/10/dsc00928.jpg
35.3 https://i.pinimg.com/
originals/f6/84/ff/f684ffded6a916160c5eac667f26ad2b.jpg
36.
36 https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/
I/612G0MNIojL._SX356_
BO1,204,203,200_.jpg.
36.1 https://cdn.shopify.com/s/

387.

files/1/2567/7220/products/KAREL-2.jpg?v=1572286135.
36.2 https://www.sulki-min.com/
wp/wp-content/uploads/2019/04/
KM-catalogue-cover-2.png
37.
37. https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3/extralarge/
FC/8/8/9/1/1001004002761988.jpg
37.1 https://lerudite.com/wp-content/uploads/2017/10/bu-logo_design-image_05_45451.jpg.
38.
38. https://images.squarespace-cdn.com/content/
v1/5bb33f0bda50d362bb7f50fe/1538727069866-3MG-

92M2XDAF0PNKAHLJ3/
ke17ZwdGBToddI8pDm48kDHPSfPanjkWqhH6pl6g5ph7gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z4YTzHvnKhyp6Da-NYroOW3ZGjoBKy3azqku80C789l0mwONMR1ELp49Lyc52iWr5dNb1QJw9casjKdtTg1_y4jz4ptJBmI9gQmbjSQnNGng/
mondriaan-+002.jpg?
format=2500w.
38.1 https://payload.cargocollective.com/1/4/141896/1884839/
AKR_02-Impression-crop_o.jpg.

38.3 https://images.squarespace-cdn.com/content/
v1/5bb33f0bda50d362bb7f50fe/1538727170990-XKKMRQCHAL3FUOQNVNSJ/
ke17ZwdGBToddI8pDm48kDHPSfPanjkWqhH6pl6g5ph7gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z4YTzHvnKhyp6Da-NYroOW3ZGjoBKy3azqku80C789l0mwONMR1ELp49Lyc52iWr5dNb1QJw9casjKdtTg1_-y4jz4ptJBmI9gQmbjSQnNGngmondriaan-+004.
jpg?format=2500w.

38.2 https://payload.cargocollective.com/1/4/141896/1884839/
AKR_03-Inside_o.jpg.

39.
39. http://www.joostgrootens.nl/
archive/1883_van_dale_pocketwoordenboek

39.1 https://images.squarespace-cdn.com/content/
v1/57e0d6ade6f2e1f209be44f1/1485253921954-1N6
H9ZRCLMEJY24ZF79Ske17ZwdGBToddI8pDm48kNU9E6NAO0fTmrGwqCE0Zl0UqsxRUqqbr1mOJYKfIPR7LoDQ9mXPOjoJoqy81S2I8N_
N4V1vUb5AoIIIbLZhVYxCRW4BPu10St3TBAUQYVKcs4NdQ4Fz08A92Fj97H16ebtOGBJVSMdiLj
IGxBSex_aFaAWp_aFhZtYHf1fYh6KR/2015_Van-Dale_01.
jpeg?format=2500w.

pace-cdn.com/content/
v1/57e0d6ade6f2e1f209be44f1/1485253937210U4F68B4CY31R5E1JR1SS/
ke17ZwdGBToddI8pDm48kAjkaFTyBy8qANmErpxxnawUqsxRUqqbr1mOJYKfIPR7LoDQ9mXPOjoJoqy81S2I8N_
N4V1vUb5AoIIIbLZhVYy7Mythp_T-mtop-vrsUOmeInPi9iDjx9w8K4ZfjXt2drtm2QGwqrGwDbYQ
LbBdiOKFRoiG18sEQh82yb7Mc1UsbSexTd1-frD7527z4SM9QQ/2015_Van-Dale-model_03.
jpg?format=2500w.

G_9538-medium.jpg

39.2 https://joostvantol.nl/blog/
wp-content/uploads/2016/11/Dikke-van-Dale2_1400px.jpg.

39.4 https://www.marketingtribune.nl/design/nieuws/
2016/06/dikke-van-dale-door-studio-joost-grootensopnieuw-in-de-prijzen/IM-

388.

39.3 https://images.squares-

6.1 BRONVERMELDING . VISUELE BRONNEN

40.
40. https://webwinkel.vandale.nl/
media/catalog/product/cache/
b66b030344e806ea0880d9ced16e16d7/5/a/5a8d749aa6b0c6.79814672_8117e1d77f4e8b92184f313bea399810_1.jpg,
https://webwinkel.vandale.nl/vandale-pocketwoordenboek-nederlands-9789460774225?channable=e35748Mjg3Mzgx&gclid=Cj0KCQiAyp7yBRCwARIsABfQsnQB1BwGj2XFuaYfu-do-acEO06Nhu1bFRAAggQfJOSKQL-wtZN1EhQaAjsBEALw_wcB.
40.1 https://s.s-bol.com/
imgbase0/imagebase3/large/
FC/9/4/8/1/9200000085931849.jpg

389.

40.2 https://www.bol.com/nl/p/
van-dale-pocketwoordenboeknederlands/9200000085931849/
?Referrer=ADVNLGOO002028IMG-5009483470.5S-294505072980
-9200000085931849&gclid=Cj0KCQiA7aPyBRChARIsAJfWCgIGW6odE_7nT-0YZrX8nXM
O6Zrzf6iRUT93HOqSYPkeb9ow
UmwZotgaAiowEALw_wcB#modal_open
41.
41. https://www.diekeure.be/
cmsfiles/nieuwe_website/printing/
boeken/show_yourself/design_museum_den_bosch_11(1200x800c).
jpg, https://www.google.com/.
41.1 https://www.diekeure.be/
cmsfiles/nieuwe_website/printing/

boeken/show_yourself/
design_museum_den_
bosch_1(1618x1080_5794).jpg,
https://www.google.com/.
41.2 https://debestverzorgdeboeken.nl/wp-content/uploads//2019/03/Show-2.jpg, https://
www.google.com/.
41.3 https://www.diekeure.be/
cmsfiles/nieuwe_website/printing/
boeken/show_yourself/design_museum_den_bosch_10(1200x800c).
jpg, https://www.google.com/.
42.
42. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/antenneimages/antenne/wp-content/uploads/2018/11/
AB-3923.jpg, https://www.google.

com/
42.1 https://viceversaartbooks.com/
media/items/978-94-91677-86-1_3.
jpg.1100x700_q85.jpg, https://
www.google.com/
42.2 https://viceversaartbooks.com/
media/items/978-94-91677-86-1_2.
jpg.1100x700_q85.jpg, https://www.
google.com/
43.
43. https://cdn.shopify.com/s/
files/1/1595/5453/products/01_746d4d06-2cac-4746-aad9d13643809297_900x.
png?v=1564225499
43.1 https://cdn.shopify.com/s/
files/1/1022/3793/products/NO_

390.

MAGIC_IN_RISO-2_1024x1024.
jpg?v=1569081077
43.2 https://cdn.shopify.com/s/
files/1/1595/5453/products/02_
cd562372-e33b-45d6-8581e586e2fd0ad6.png?v=1564225499.
43.3 https://images.squarespace-cdn.com/content/
v1/512949dae4b0df88da707130/1570042991764NI3RWKNA7HVH7P8DC8CR/
ke17ZwdGBToddI8pDm48kJUlZr2Ql5GtSKWrQpjur5t7gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z5QPOohDIaIeljMHgDF5C
VlOqpeNLcJ80NK65_fV7S1UfNdxJhjhuaNor070w_
QAc94zjGLGXCa1tSmD-

VMXf8RUVhMJRmnnhuU1v2M
8fLFyJw/No_Magic_Riso_41.
jpg?format=1500w
43.4 https://cdn.store-assets.
com/s/178087/f/3674192.jpeg.
44.
44. https://daf9627eib4jq.cloudfront.net/app/
uploads/2019/02/06_bauhaus.jpg
44.1 https://www.essentialhome.
eu/inspirations/wp-content/
uploads/2017/02/ba46cfc6b18aa720143479b0cadc321e.jpg
45.
45. https://images.squarespace-cdn.
com/content/v1/56a63cada2bab8bce6ca28d4/1473550424862-

6.1 BRONVERMELDING . VISUELE BRONNEN

OYY9WIIXTQHFL0KV3RJ8/
ke17ZwdGBToddI8pDm48kJlTYcXfeEZrDzO5yzJkrl7gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z4YTzHvnKhyp6DaNYroOW3ZGjoBKy3azqku80C789l0luUmcNM2NMBIHLdYyXL-JyTM9mXklQ7q-acNlUulzgDYBNH2n9neF-dffCi8VRODg/_DSC0020.
jpg?format=1500w.
45.1 https://images.squarespace-cdn.com/content/
v1/56a63cada2bab8bce6ca28d4/1549859312599N0MVBF57RJ9DRHNDJDBQ/
ke17ZwdGBToddI8pDm48kIOgWRwzkEi3Uiu35ewhSQB7gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMK-

391.

kDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z5QPOohDIaIeljMHgDF
5CVlOqpeNLcJ80NK65_fV7S1UY6DfDCw6P5pXUdRTZltG96jesZ8UFY69fsojxyyNbH456IsUfqYeaFCWhavyiPmtQ/4+copy.
jpg?format=1500w
45.2 https://images.squarespace-cdn.com/content/
v1/56a63cada2bab8bce6ca28d4/1565193180734-SAL5V29XUTOWS5IOKXP9/
ke17ZwdGBToddI8pDm48kMfePWlcoV6uceZHXztHMt57gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z5QPOohDIaIeljMHgDF
5CVlOqpeNLcJ80NK65fV7S1UapswsVu5aGodHxj2
VeNC4b-

ChJ0y0Lm7KVy9a7w41mk4efaCTcuuF9ObEVCjnsoH Q/paper-01.
jpg?format=1500w
45.3 https://images.squarespace-cdn.com/content/
v1/56a63cada2bab8bce6ca28d4/1565193219404E41I1269XGOG4MJDGEBR/
ke17ZwdGBToddI8pDm48kHTVpH1BsTuPLh1ifLeK5r
V7gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z5QPOohDIaIeljMHgDF5CVlOqpeNLcJ80NK65_fV7S1UVZ67ThrwO2hX7PaZEhxrfCAXAN93Grc4_1F-0g_s5s2hMNhSClprbddOHo
9kllY8A/IMG_8314.jpg?format=1500w

45.4 https://images.squarespace-cdn.com/content/
v1/56a63cada2bab8bce6ca28d4/1473550556594YYWIN2OLSLAFR9UT5AXJ/
ke17ZwdGBToddI8pDm48kLkXF2pIyv_F2eUT9F60jBl7gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z4YTzHvnKhyp6Da-NYroOW3ZGjoBKy3azqk80C789l0iyqMbMesKd95J-X4EagrgU9L3Sa3U8cogeb0tjXbfawd0urKshkc5MgdB
eJmALQKw/IMG_8913m.jpg?format=1500w
46.
46. Eigen archief.
46.1 Eigen archief.

392.

46.2 Eigen archief.

ges/9789462085466/foto01.jpg

46.3 https://images.squarespace-cdn.com/content/
v1/56a63cada2bab8bce6ca28d4/1565190810453GZUXD9J7XQ5NP041UA2F/
ke17ZwdGBToddI8pDm48kITbITgdWC6C7oa0Pn6YDV97gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z5QPOohDIaIeljMHgDF
5CVlOqpeNLcJ80NK65_fV7S1UTmSDyLsczewg7ZFx4OtT-7t6vsbedA8U-nbpGKZWTp8nTcRs_B4oRYwWhhGXcwDKw/ipc_g-05.
jpg?format=1500w, http://eelijoos.
com/.

47.1 https://www.instagram.com/p/
BgOqgA3D7RT/.

48.
48. https://www.cornelbierens.nl/
img/463/Cover%20Ziel%20totaal.
jpg, https://www.google.com/.

47.2 https://lh3.googleusercontent.com/proxy/
RNxoHbJ81iQg677U6h_
Z3T3IxXiwxlxxtqIxIPCOhy8XfkyUmQMsNdk51BPW0NNcAPgXflDmhGT2_OBHbpZCpvVNyrj12eU5eubOKBLUUQy8s4DXlnpZ939I7M7TSbZRlJKhMk_3TWBn5KOhXkXU2Fk

49.
49. https://mitpress.mit.edu/sites/
default/files/styles/large_book_cover/http/mitp-content-server.mit.
edu%3A18180/books/covers/cover/
%3Fcollid%3Dbooks_covers_0%26isbn%3D9780262532891%26type%3D.
jpg?itok=zFY4gcEE.

47.3 https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3/extralarge/
FC/0/2/7/6/9200000091606720_9.
jpg.

50.
50. https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3/extralarge/
FC/8/7/2/6/666766278.jpg, https://
www.google.com/.

47.
47. https://www.nai010.com//ima-

HFST 6 - BRONNEN

6.1 BRONVERMELDING . VISUELE BRONNEN

393.

51.
51. https://www.onomatopee.net/
wp-content/uploads/2018/07/canyou-feel-it-_19.jpg.
52.
52. https://cdn.shopify.com/s/
files/1/1681/2497/products/
BestDutchBookDesigns200919s_1024x1024.jpg?
v=1577761501.
53.
53. https://s.s-bol.com/
imgbase0/imagebase3/large/
FC/6/3/2/5/1001004002065236.jpg,
https://www.google.com/
54.
54. https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3/extralarge/

FC/0/7/9/3/9200000001153970.jpg
55.
55. https://s.s-bol.com/
imgbase0/imagebase3/large/
FC/0/9/5/1/9200000034981590.jpg,
https://www.google.com/
56.
56. https://images.copyrightbookshop.be/site/wp-content/
uploads/2019/01/23204557/46661.
jpg.
57.
57. https://pbs.twimg.com/media/
DldDU-jXsAAHRNK.jpg, https://
www.google.com/.
58.
58. https://s.s-bol.com/img-

base0/imagebase3/extralarge/
FC/6/7/9/7/9200000065827976.jpg,
https://www.google.com/.
59.
59. https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3/extralarge/
FC/7/4/9/6/9200000013996947.jpg,
https://www.google.com/.
60.
60. https://www.naibooksellers.nl/media/catalog/
product/9/7/9780262537186_
publishing-manifestos-an-international-anthology-from-artists-and-writers-michalis-pichler_800.jpg, https://www.google.
com/
61.

394.

61. https://lh3.googleusercontent.com/proxy/bhF7BdRJT6sGY2V7TeqeTo5_dv0PE0KCT7igDgnnejiyp0ws93XPEZt2S_
u1k0YRvE-cNjghiF1DBEnSX84nqswW4ZbNSd1JByVQMmIn6
4c3DyddPvK4F1tUnYbRiqcsZw.
62.
62. https://s.s-bol.com/imgbase0/
imagebase3/extralarge/FC/1/0.

6.1 BRONVERMELDING . VISUELE BRONNEN

395.

6.3

LITERATUUR

397.

B

Amsterdammer. 12 augustus 2000
(nr. 32).

C

Coles, A. Nelson, G. Hamilton,
R. Greenberg, C. Potter, N. Rand,
P. Graham, D. Judd, D. Flusser,
V.Pardo, J. H. Scanlon, J. Foster, H.
Kwon, M. Dorst, K. Schouwenberg,
L. Poynor, R. Experimental Jetset.
Cook, P. Tafuri, M. Rams, D. Weil,
B. Design and Art (Documents of
Contemporary Art). Eerste druk.
Londen: The MIT Press, 2007.

D

Bierens, C. De handgezaagde ziel
(Over de terugkeer van ambachtelijkheid in de kunst en omstreken).
Essay 008, Mondriaan Fonds,
Amsterdam, 2013.
Bruinsma, M. Keulemans, C. ‘De
kolonisatie van
alles (De cultuur als markt)’. De
Groene

398.

H

Dormer, P. Design na 1945. Eerste
Editie. Amsterdam: Sun Uitgeverij,1995.

Drucker, J. Ludovico, A. Lomme,
F. Can you feel it? Can you feel it?
Tweede Druk. Eindhoven: Onomatopee Projects - Public Gallery And
Publisher (2017).

6.3 BRONVERMELDING . LITERATUURLIJST

Van Halem, H. De best verzorgde
boeken 2009. Eerste Editie. Amsterdam: Stichting CPNB, 2010.

399.

K

L

Koningsbruggen, P.H. Grafisch
Nederland (Mobiliteit). Eerste Editie. Amstelveen: Grafische Cultuur
Stichting, 2003.

Lommen, M. Het boek van het
gedrukte boek (Een visuele geschiedenis). Eerste druk. Amsterdam:

Amsterdam University Press, 2016.

Lommen, M. Johannes Vermeer
Prijs 2014 (Irma Boom). Eerste
Druk. Amsterdam: Boekmanstichting, 2014.

400.

M

Ludovico, A. Post-Digital Print
(The Mutation of Publishing sinds
1894). Editie 1000. Eindhoven:
Onomatopee, 2012.

Martens, K. Fitzpatrick, C. Motion.
Eerste Druk. Amsterdam: Roma
Kunstverein München, 2017.

6.3 BRONVERMELDING . LITERATUURLIJST

Martens, K. Prints. Eerste Druk.
Amsterdam: Roma
Publications, 2016.

401.

P

Michalis Pichler). Tweede Editie.
Berlijn, Cambridge, Duitsland,
USA: Miss Read, The MIT Press,
2019.

S

Martens, K. Senior, D. Full Color.
Eerste Druk.
Amsterdam: Roma Publications,
2013.
Pichler, M. Publishing Manifestos
(An international Anthology from
artists and writers edited by

402.

V

Sennet, R. The Craftsman. Eerste
Druk. Londen: Penguin Books
Ltd, 2009.

Eerste Editie. Almere: Antalis,
2016.

Vienne, V. Creative Paper in the
digital age. (By 12 iconic designers).

6.3 BRONVERMELDING . LITERATUURLIJST

403.

