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De blad- en zetspiegel 
als picturaal fenomeen
Hoe kijken we naar een bladspiegel? Hoe lezen we? Zien we alleen de woorden 
of ook het ‘beeld’ van de pagina? Is vernieuwing wenselijk of zelfs noodzakelijk? 
In hoeverre hebben wij boekenvakkers zeggenschap over de ontwikkeling van 
dat typografische ‘beeld’?

We zijn geneigd te denken dat de 

vormgeving van het boek, met name 

het binnenwerk, al vaak opnieuw is 

uitgevonden en uitgevoerd. Het is 

goed zoals het nu is en voor een deel 

klopt dat ook. Uitgevers, drukkers, 

redacteuren en vormgevers; we dienen 

allemaal de lezer en de cultuur in het 

algemeen. We bieden de literatuur en 

het grafisch product aan. We zorgen 

voor toegang tot de inhoud en voor 

leesgenot. We hebben aandacht voor 

tekst, leescomfort, het belang van de 

uitgever (herkenbaarheid) én het belang 

van de auteur (leesbaarheid). We zoeken 

naar balans tussen de belangen van de 

boekhandel en de interesses van een 

specifiek lezerspubliek. We maken 

structuur in het boekwerk zichtbaar 

en bewaken deze. In de loop der jaren 

werken inventieve boekenmakers 

continue aan verbeteringen, dankzij 

nieuwe inzichten en betere technieken. 

Was het veertig jaar geleden dan zo 

beroerd? Of keken we er gewoon anders 

tegenaan? Trek eens een boek uit de kast 

dat zo’n veertig jaar geleden is gedrukt 

en vergelijk het met nu.1

“Enkele decennia geleden kocht ik een 

biografie (uitgave 1981) van een Nederlandse 

kunstenaar en ik las dit met plezier. Ruim 

dertig jaar later gaf een andere uitgeverij 

het opnieuw uit en ik las het voor de 

tweede keer. Met nog meer plezier; betere 

boekverzorging!”

Er is de laatste decennia wel wat ver-

anderd. Het idee ‘veel tekst op weinig 

papier’ heeft plaats gemaakt voor meer 

‘typografische lucht’. Er zijn betere pa-

pierrecepten voor de papierproductie en 
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1 Voor de blog ‘Ervaar het boek’ klik hier

https://damiaanrenkens.nl/ervaar-het-boek/
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nieuwe bind- en afwerkingstechnieken. 

En er is sowieso meer keuze. Ook zijn er 

de laatste jaren prachtige en evenwich-

tige letterfonts uitgebracht (die hun 

oorsprong hebben in het traditioneel 

humanistische schrift) die de boektypo-

grafie zichtbaar ten goede komen. Bij 

iedere opmaak van een nieuw binnen-

werk is er altijd wel iets zó aan te passen 

wat de typografie nóg beter maakt. Een 

tiende van de corpsgrootte of een mini-

male aan- of afspatiëring kan een groot 

verschil maken. De lezer zal het niet op-

merken, want wij kijken en lezers lezen. 

Kringloop of boekenkast? 

Enerzijds wordt van de boekverzorger 

verwacht dat zijn werk voldoet aan de 

typografische conventies. Anderzijds 

is het de vormgever die het boek 

onderscheidend en aantrekkelijk in de 

handel moet zien te brengen. Hierbij zijn 

visuele experimenten acceptabel, zolang 

de boekvorm niet ter discussie staat. 

Maar wat wil de lezer met een boek? 

Bestuderen, verslinden of koesteren? 

De ene lezer is de andere niet. We 

kopen een boek om ervan te leren, om 

te consumeren; er snel en gulzig van 

genieten en weer weg te geven of we 

kopen het om te bezitten. Om het op een 

regenachtige avond uit de kast te trekken 

en te dwalen in andermans woorden. 

Er zijn dus verschillende soorten lezers. 

Hun overeenkomst? De meeste lezers 

verwachten – bewust of onbewust – van 

een boek uit een bepaalde categorie een 

overeenkomstige vormgeving.

Wat zouden wij, werkzaam in het 

boeken vak, zelf willen als we mochten 

kiezen? En waarom lijken bladspiegels 

van literaire uitgaven zo op elkaar? Is het 

pure gemakzucht of is er sprake van een 

bewezen kwaliteit waar niet meer aan 

geklungeld hoeft te worden? We moeten 

er kritisch naar blijven kijken en onszelf 

vragen blijven stellen. Het kan namelijk 

altijd beter. Persoonlijk houd ik stee vast 

het volgende criterium in mijn achter-

hoofd: ‘hoe wil ík het als lezer aange-

reikt krijgen?’ Het beeld van een pagina 

of spread kan er uiterst verzorgd uit-

zien, zonder dat het afleidt van het le-

zen. Integendeel. Een tekstpagina moet 

regelmaat en comfort uitstralen, zonder 

dat de ogen al na enkele pagina’s begin-

nen te knipperen. En we willen ook onze 

vingers graag ergens kwijt. In de marge 

of in de rug. Kom maar op met dat wit.

Er zijn nog veel meer typografische 

instrumenten om het leescomfort te 

verbeteren. En uitgevers en vormge-

vers hebben wel degelijk invloed op het 

leescomfort van een boek. Dat moeten 

we niet willen afdoen als een futiliteit. 

Als we hier aandacht aan blijven schen-

ken dan is het vandaag niet alleen goed, 

maar morgen zelfs beter.

Op de volgende pagina staan voorbeel-

den van twee verschillende spreads met 

Lees verder op pagina 4
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A  Spread met een paginaformaat van 125 x 210 mm. 
Gebruikte letter: Arnhem Normal, Corps 10,2 punt / 
interlinie 14,1 punt. Uitgevuld zetsel. 

B Spread met een paginaformaat van 135 x 215 mm. 
Gebruikte letter: Lexicon No1, Roman. Corps 9,6 punt / 
interlinie 14,1 punt. Linkslijnend zetsel. 
De tekst ‘Voor de wet’ is afkomstig uit Franz Kafka, 
Verzameld werk, E.M. Querido’s Uitgeverij, Amsterdam 
1983. Beide figuren zijn afgebeeld op 50% van de ware 
grootte.



Studio voor boekverzorging en (typo)grafische vormgeving 4

dezelfde tekst: het begin van Voor de wet 

van Franz Kafka. Dit is niet objectief; dat 

is boektypografie nooit. Hier worden 

appels met peren vergeleken, maar 

ik vraag je toch om het te beoordelen 

op verdeling van witruimte, maat en 

regelmatigheden en om een voorkeur 

uit te spreken. Schroom niet jouw visie 

als b0ekenvakker met mij te delen.  

Ik kijk ernaar uit om hier notie van te 

nemen en ik ga, indien wenselijk, een 

discussie zeker niet uit de weg. 

Ik spreek je nog, vakgenoot.

Wil je verder praten over (typografische)

vormgeving van boeken? Neemt contact op met: 

Damiaan Renkens

info[at]damiaanrenkens.nl 

www.damiaanrenkens.nl

06 1014 6774
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