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FRANS DE JONG (1921-2010) 
 

‘Ongeveer tien jaar geleden schafte deze typograaf zich een eenvoudige 
handpers aan, waarmee hij wonderen verricht. […] Het lijkt allemaal speels 
tot stand gekomen, maar in werkelijkheid is het een resultaat van grondige 

typografische en grafische kennis en een groot artistiek talent.’ 
M.V., De Waarheid, 26 september 1962 

  



 

 

1  
 
[Frans de Jong] – (Gerda van der Laan)  (Kalender voor 1953). Amsterdam: Uitgevers en 
Drukkers Maatschappij van F. van Rossen, (1952). 391 x 252 mm. Zes planovellen, gebonden met 
koordje door twee perforatiegaatjes. Gezet uit de Gill en de Bodoni en gedrukt [door Frans de 
Jong] in vele kleuren in een beperkte oplage. Geïllustreerd door Gerda C. van der Laan. Eerste 
druk. Enkele kreukjes langs de bovenrand. € 320 
¶ Even fraaie als zeldzame kalender: op elk blad staan twee maanden en een door Gerda van der 
Laan verlucht gedicht. Bevat achtereenvolgens ‘Herinnering aan Holland’ van H. Marsman, ‘De 
schalmei’ van J. Slauerhoff, ‘Wat doe jij?’ van Gerrit Jan van der Veen, ‘Een liefde’ van Lucebert, 
‘Afsluitdijk’ van M. Vasalis en ‘Ik, kleine slaaf…’ van Gerard den Brabander. 
Gerda C. van der Laan ontwierp en illustreerde in de jaren vijftig verschillende uitgaven van F. 
van Rossen. Gedurende haar loopbaan bij het Stedelijk Museum zou ze ook de typografie van 
catalogi verzorgen. 
‘In de jaren vijftig drukt Frans de Jong ook een aantal kalenders. In 1952 ontstaat er een 
samenwerking met Gerda van der Laan en in 1956 vervaardigt hij de kalender van vrije en vrolijke 
dagen’ (Gerrit Jan de Rook, Frans de Jong. Schilderen met de drukpers, p. 11). 
In de rechtermarge van elk blad staat gedrukt: ‘ontwerp Gerda C. van der Laan, GKf’. De naam 
van Frans de Jong wordt nergens op deze kalender genoemd, maar het zetwerk verraadt hem. 
Net als voor de eerste door De Jong vervaardigde boekjes is hier de vette Gill gebruikt, met 
opmerkelijk brede spaties, alsof er in de zetkast geen pasjes maar alleen vierkanten of quadraten 
voorhanden waren. 
Vermoedelijk werd deze kalender rond de jaarwisseling verspreid als relatiegeschenk. 
Een van de allereerste door Frans de Jong typografisch verzorgde uitgaven. Geen andere 
exemplaren getraceerd. Niet in Stadsarchief Amsterdam. Niet in Worldcat. 
  



 

 

2  
 
(Frans de Jong) - Heere Heeresma  kinderkamer. [Amsterdam: Stichting Le Chat-quipelote], 
(1954). 200 x 103 mm. Losbladig met omslag. (16) p. Gezet uit de Gill en de Garamond en 
gedrukt door Frans de Jong in blauw, geel, wit, rood en zwart in een oplage van 200 
exemplaren. Geïllustreerd met vignetten van Gerrit Stapel. Eerste druk. Les cahiers du chat qui 
pelote 1. Omslag herhaaldelijk gevouwen. Scheurtjes op de vouw van het buitenste vel. € 240 
¶ Zeldzaam debuut van Heeresma, verschenen in mei 1954, acht jaar voor zijn eerstvolgende 
uitgave zou verschijnen. Achttien vrije verzen, verlucht met vijf tekeningetjes van de jonge Gerrit 
Stapel, die voor Toonder Studio’s werkte. 
Het donkergrijze omslag is door Frans de Jong meermaals in verschillende kleuren bedrukt. De 
sterk modern ogende typografie van het binnenwerk, met zijn vette initialen in onderkast bij elk 
vers, doet wonderwel denken aan de vormgeving van de latere poëzie van Gerrit Kouwenaar. 
Dit cahier was, volgens een mededeling gedrukt naast het colofon, verkrijgbaar ‘uitsluitend voor 
de begunstigers fl. 2,50’. Volgens Hein Aalders bleef de oplage grotendeels in de kast van de 
uitgever staan, waarop Heeresma besloot zelf ‘zingend langs de straten’ te venten. 
Le chat qui pelote (‘De kaatsende kat’) was het op Zeedijk 16 gevestigde restaurant van Klaas de 
Vries. In de kelder was enige tijd een dependance van galerie Le Canard gehuisvest. Nadat het 
contract met Le Canard was ontbonden, zette De Vries de artistieke activiteiten zelf voort. In het 
bestuur van de Stichting Le Chat-quipelote zaten Gerrit Stapel, Wicher Voerman en Frans de 
Jong. 
Ongenummerd exemplaar. 
De eerste publicatie van Heere Heeresma en de eerste door Frans de Jong gedrukte 
boekuitgave, die alleen in bibliografieën lijkt te bestaan. Niet in Worldcat. 
De Rook 1. 
  



 

 

3  
 
[Frans de Jong?] - Estéban Lopez  op handen en voeten. grafiek Lense Elzinga. (Amsterdam: 
Stichting Le Chat-quipelote, 1954). 198 x 147 mm. Geniet met omslag. (20) p. Gezet uit de Gill 
en de Falstaff en gedrukt [door Frans de Jong?] in bruin, wit en zwart op twee soorten papier in 
een oplage van 200 exemplaren. Geïllustreerd met vignetten van Lenze Elzinga. Eerste druk. Les 
cahiers du chat-qui-pelote 2. Voorzijde omslag licht verschoten. Ex libris op titelpagina. € 70 
¶ Debuut van Lopez, verschenen in april 1954. De dichtbundel is verdeeld in drie afdelingen 
(‘Ochtend’, ‘Middag’, ‘Avond’), gevolgd door een ‘Voorwaardelijk verweer’ van de auteur, 
gedateerd ’11 Maart 1954’. 
De typograaf of drukker van deze uitgave wordt niet genoemd, maar de typografie wijst sterk in 
de richting van Frans de Jong, die immers ook het eerste deel in de reeks van Le Chat-quipelote 
verzorgde. Opnieuw is hier voor het binnenwerk de vette Gill gebruikt, met opmerkelijk ruime 
spatiëring. 
Ongenummerd exemplaar. 
De eerste publicatie van Estéban Lopez. 
Niet in De Rook. 
  



 

 

4  
 
(Frans de Jong) - Johan van Nieuwenhuizen  op vrije voeten. (Amsterdam: de Cyclopen-pers, 
1955). 266 x 195 mm. Japanse bindwijze (Frans de Jong). (44) p. Gezet uit de Gill en gedrukt 
door Frans de Jong in blauw, roze, wit en bruin op verschillende soorten en kleuren papier in een 
oplage van 50 exemplaren. Geïllustreerd met druksels op het omslag van Frans de Jong. Eerste 
druk. Omslag verbruind en hier en daar gevouwen of gescheurd. € 120 
¶ Zeldzame debuutbundel van de inmiddels vrijwel vergeten dichter en vertaler Van 
Nieuwenhuizen. 
Het omslag is door Frans de Jong in drie kleuren bedrukt met lijnen en blokken. De patronen 
doen denken aan stapels stenen, muren, schoorstenen. Op de achterzijde is bovendien een 
eikenblad in groen afgedrukt. Het smalle gedicht ‘nijmegen’, op pagina (9), is door De Jong in 
een kader geplaatst. 
Nummer 9 van 50 Arabisch genummerde exemplaren. 
Opdracht van de auteur in blauwe inkt onder het colofon: ‘[nummer 9] is voor Ad den Besten - | - 
in vriendschap. | Johan van Nieuwenhuizen’. 
Tweede (of derde) door Frans de Jong met eigen letters gezette en op eigen pers gedrukte 
boekje. Eerste en enige uitgave van de Cylopen-pers, dat een van de eerste naoorlogse private 
presses is. 
De Rook 2. 
  



 

 

5  
 
Frans de Jong  gestoord mens. Originele kleurenprent. 339 x 317 mm. Niet gedateerd. 
Genummerd ‘4/14’ en gesigneerd ‘Frans de J’. Achter passe-partout. Enkel krasje in het papier. € 
140 
¶ Kleurrijk portret van een, zoals een potloodaantekening op de achterzijde vermeldt, ‘gestoord 
mens’, opgebouwd uit allerlei materiaal uit de zetkast. 

  



 

 

 
 

C.A.B. BANTZINGER (1914-1985) 
 

‘Deze knappe teekenaar […] Er is een moderne zwier in dit vlotte teekenwerk, 
een zwier die op werkelijk „kunnen” berust wat niet van alle modernen gezegd 

kan worden, bij velen moet de vlag een tekort aan lading dekken.’ 
Johan Dijkstra, Nieuwsblad van het Noorden, 31 januari 1947 

  



 

 

6  
 
(C.A.B. Bantzinger) - Gerrit Achterberg  Afvaart. (Ingeleid door Roel Houwink.) Bussum: C.A.J. 
van Dishoeck, 1931. Soepel heellinnen. 72 p. Niet afgesneden. Eerste druk. Band met 
gebruikssporen. € 40 
¶ Ex libris H.B.A. Bantzinger op het schutblad, 131 x 72 mm, in druk gesigneerd: ‘CAB 
Bantzinger’. Oosterse voorstelling: kerktoren, sultan met Perzisch tapijt. 
Ex libris niet in Museum Meermanno. 
H.B.A. (‘Henny’) Bantzinger, een broer van Cees, handelde in Perzische tapijten. Van Cees 
Bantzinger zijn slechts enkele ex librissen bekend. Lambert Hermkens, in een inventarisatie voor 
Exlibriswereld (2013), traceerde er zeven. De ex librissen voor broer Henny waren hem niet 
bekend. 
Gerrit Achterberg en Cees Bantzinger kenden elkaar. In juli 1943 verschenen niet alleen 
clandestien twee dichtbundels van Achterberg met illustraties van Bantzinger, maar de dichter 
poseerde ook voor een portret. Voor Spinx (1946) tekende Bantzinger het omslag. 
  



 

 

7  
 
(C.A.B. Bantzinger) - Matthias Grünewald  Grünewalds Handzeichnungen. Herausgegeben von 
Richard Graul. Leipzig: Insel, [1938]. Karton. (4), 36 p. Geïllustreerd met 24 zwart-wittekeningen. 
Latere druk. Insel-Bücherei 265. Beetje roest. € 60 
¶ Opdracht van Cees Bantzinger aan zijn broer in zwarte inkt op het schutblad: ‘Om te leeren 
zien [tekening van oog] | dat op het eerste gezicht | „gekke”, „slechte” of „rare” | teekeningen 
toch altijd | de beste en meest zeggende | zijn, maar je moet ze | „zien” en dat leer je | door veel 
te kijken | voor Henny Bantzinger | 25 Januari 1941 | C.A.B.Bantzinger’. 
  



 

 

8  
 
(C.A.B. Bantzinger) - Jan H. de Groot  Herfstvacantie. Negen sonnetten. Den Haag: D.A. 
Daamen, 1940 [= 1943]. Karton met stofomslag. (16) p. Niet afgesneden. Gezet uit de Bodoni en 
gedrukt door ANDO op Haesbeek Imperium [in een oplage van 1000 exemplaren]. Geïllustreerd 
met tweekleurentekeningen door C.A.B. Bantzinger. Eerste druk. Iets roestvlekkig. € 25 
¶ Ex libris H.B.A. Bantzinger op het schutblad, 131 x 72 mm, in druk gesigneerd: ‘CAB 
Bantzinger’. Oosterse voorstelling: kerktoren, sultan met Perzisch tapijt. 
Gesigneerd in zwarte inkt onder het colofon: ‘C.A.B.Bantzinger’. 
Ex libris niet in Museum Meermanno. 
De Jong 341. 
 
  



 

 

9  
 
(C.A.B. Bantzinger) - Charles Baudelaire  Douze poèmes. Les fleurs du mal. Den Haag: D.A. 
Daamen, 1939 [= 1943]. Ingenaaid met omslag. (36) p. Niet afgesneden. Gezet uit de cursief van 
E.R. Weiss en gedrukt door J. van Boekhoven in een oplage van 500 exemplaren. Geïllustreerd 
met zwart-wittekeningen en initialen door C.A.B. Bantzinger. Eerste druk. Vouwtjes in rechterrand 
ex libris. € 140 
¶ Opdracht van Cees Bantzinger aan zijn broer in zwarte inkt onder het colofon: ‘voor HBA 
Bantzinger’. 
Nummer 12 van de 25 door Bantzinger gesigneerde exemplaren, die niet voor de handel 
bestemd waren. 
Ex libris H.B.A. Bantzinger op het schutblad, 131 x 72 mm, in druk gesigneerd: ‘CAB Bantzinger’. 
Oosterse voorstelling: kerktoren, sultan met Perzisch tapijt. 
Ex libris niet in Museum Meermanno. 
De Jong 71. 
 
  



 

 

10  
 
(C.A.B. Bantzinger) - Ed. Hoornik  Tweespalt. Gedichten. [Den Haag]: Mansarde Pers [= Bert 
Bakker, C.A.B. Bantzinger, F. Tamminga], [1943]. Ingenaaid met flappen. [Omslagvignet C.A.B. 
Bantzinger.] 24 p. Niet afgesneden. [Gedrukt door F. Tamminga op Haesbeek Imperium in een 
oplage van 750 exemplaren.] Met een portret van de auteur door A.C. Willink als frontispice. 
Eerste druk. Omslag roestvlekkig. € 40 
¶ Opdracht van Cees Bantzinger aan zijn broer in blauwe inkt op pagina (24): ‘voor mijn broeder 
Henny | op zijn verjaardag | 25 - I - 1944. | C.A.B.Bantzinger’. 
Ex libris H.B.A. Bantzinger op het schutblad, 44 x 44 mm, niet gesigneerd [ontwerp C.A.B. 
Bantzinger]. Oosterse voorstelling: contouren van een moskee, sultan met tulband en Perzisch 
tapijt. 
Ex libris niet in Museum Meermanno. 
De Jong 402. 
 
  



 

 

11  
 
(C.A.B. Bantzinger) - Anton van Duinkerken  Waaiend pluis. [Den Haag]: Mansarde Pers [= Bert 
Bakker, C.A.B. Bantzinger, F. Tamminga], [1944]. Ingenaaid met flappen. (16) p. Niet afgesneden. 
Gezet uit de Libra [en gedrukt door F. Tamminga op Van Gelder en Zonen in een oplage van 700 
exemplaren.] Geïllustreerd met twee houtsneden door R.U.T. de Paauw [= Roeland Koning]. 
Eerste druk. Omslag enkel roestvlekje. € 40 
¶ Opdracht van Cees Bantzinger aan zijn broer in zwarte inkt op de binnenzijde van de voorflap: 
‘voor H.B.A. Bantzinger | C.A.B.’. 
Ex libris H.B.A. Bantzinger op de Franse titel, 44 x 44 mm, niet gesigneerd [ontwerp C.A.B. 
Bantzinger]. Oosterse voorstelling: contouren van een moskee, sultan met tulband en Perzisch 
tapijt. 
Ex libris niet in Museum Meermanno. 
De Jong 220. 
 
  



 

 

12  
 
(C.A.B. Bantzinger) - Muus Jacobse  Vuur en wind. Gedichten 1941-1945. Den Haag: D.A. 
Daamen, (1946). Karton. 84 p. Derde druk. Insel-Bücherei 265. Deukjes in de randen. € 30 
¶ Opdracht van Cees Bantzinger [aan zijn broer] in potlood op het schutblad: ‘vuur en wind 
waarin | de indische sigaret | haar einde vindt. | CAB | coby. | nov 1946’. 
Naam van Henny Bantzinger in inkt op binnenzijde voorplat: ‘Bantzinger’. 
Coby van der Weijde was in de oorlog de muze van Bantzinger. Zij waren van 1940 tot en met 
1951 getrouwd. 
 
  



 

 

13  
 
(C.A.B. Bantzinger)  Twee uitnodigingen voor de opening van een tentoonstelling en een 
catalogus van een tentoonstelling. Kunstzaal van Lier, 1947 | De Paardenburg, 1961 | Cultureel 
Centrum De Beyerd, 1970. Drie vouwbladen. Geïllustreerd. € 25 
¶ De uitnodiging uit 1947 is geadresseerd aan ‘Mevrouw Bantzinger’, de moeder van Cees 
Bantzinger. Op de achterzijde ervan staat een in pochoir gekleurde uitnodiging voor een 
tentoonstelling van gouaches van André van der Vossen. Op de uitnodiging uit 1961 wordt 
Godfried Bomans aangekondigd als openingsspreker. 
 
  



 

 

14  
 
(C.A.B. Bantzinger)  Geboortekaart, handgeschreven uitnodiging voor een verjaardagsfeestje en 
een handgeschreven dankkaart van Mary Anne Rose Bantzinger. Twee uitnodigingen voor de 
opening van een tentoonstelling en een catalogus van een tentoonstelling. 1959 | ± 1961 | ± 
1961. Drie vouwbladen. Geïllustreerd. € 50 
¶ De geboortekaart van de enige dochter van Cees Bantzinger en Jetty Bantzinger-Paerl is 
geïllustreerd met een in drie kleuren gedrukte tekening van Bantzinger. De uitnodiging voor 
Anne Rose’ feestje is met waterverf opgehoogd door Bantzinger, die er ook een zwart-witfoto 
van zijn dochter bijplakte. Het in kindertaal door Bantzinger geschreven bedankje (‘Hier is mu | 
vujaadagsfootoo’) heeft eveneens een originele zwart-witfoto, waarop niet alleen een 
kinderschare is te zien, maar ook Simon Carmiggelt, aan het eind van wat een privévoorstelling 
moet zijn geweest. 
Persoonlijke efemera uit het bezit van de moeder van Cees Bantzinger. 
 
  



 

 

15  
 
(C.A.B. Bantzinger)  Originele zwart-witfoto van Cees Bantzinger met een tekenblok op het Sint-
Pietersplein. 179 x 130 mm. 1962. € 30 
¶ Aantekening van Bantzinger in balpen op de achterzijde: ‘CAB Bantzinger | Roma | concilium 
vaticanum II | oct 1962’. 
  



 

 

 
 

EWALD SPIEKER (1950) 
 

‘[…] die in het kielzog van Werkman heel mooie, 
abstracte druksels maakt. Zij zijn niets meer of minder dan strikt 

persoonlijke, artistieke uitingen. Typografie als pure kunst.’ 
Jan Bart Klaster, Het Parool, 25 mei 1984 

  



 

 

16  
 
Ewald Spieker  Werkman in de werkwinkel. (Affiche.) [Amsterdam: Ewald Spieker, 1978]. 309 x 
251 mm. Gezet uit een houten letter en gedrukt door Ewald Spieker in een beperkte oplage. 
Eerste druk. Vage vouw in rechterrand. € 30 
¶ Poster voor de tentoonstelling ‘Werkman in de werkwinkel’ in Wageningen. De opening zou op 
10 mei 1978 worden verricht door prof. dr. A.J. Zuithoff. 
  



 

 

17  
 
Ewald Spieker  A Printer’s Dream. (Met bijdragen van Rinus de Vringer en Frans A. Janssen.) 
[Eemnes: De Oude Degel], (1979). 291 x 209 mm. Cahiersteek. (8) p. Geïllustreerd met zwart-
witfoto’s. Eerste druk. € 25 
¶ Feestelijke uitgave ter gelegenheid van de ingebruikneming van de kniehevelpers van Geuze 
door Spieker, die tevens het omslag ontwierp. 
Opdracht van Spieker aan Ruud Broens in balpen op de binnenzijde van het omslag: ‘voor Ruud 
Broens | Ewald Spieker’. 
  



 

 

18  
 
Ewald Spieker  expositie typoezie. (Affiche.) [Amsterdam: Ewald Spieker, 1980]. 326 x 250 mm. 
Gezet uit de Mercator en gedrukt door Ewald Spieker in blauw, rood en zwart in een beperkte 
oplage. Eerste druk. Kreuk in rechterrand. € 25 
¶ Poster bij wijze van uitnodiging voor de ‘opening in informele sfeer’ van Spiekers 
solotentoonstelling bij uitgeverij Reflex in Utrecht. In dansende letters de mededeling: ‘tijdens 
small press festival geopend’. 
  



 

 

19  
 
Ewald Spieker  Vrede. Paix. Peace. Friede. (Amsterdam: Rainbowland, 20 december 1980). 300 
x 216 mm. Cahiersteek met omslag. (8) p. Gezet uit de Egyptienne en een houten letter en 
gedrukt door Ewald Spieker in blauw, geel en rood in een oplage van 20 exemplaren. 
Geïllustreerd met rasterdrukken. Eerste druk. Miniem vlekje op achterzijde omslag. € 200 
¶ Ontroerende uitgave op groot formaat, een in memoriam John Lennon, gezet en gedrukt 
daags na het overlijden van de briljante muzikant en vredesactivist. De oplage van twintig 
exemplaren, bestemd voor gelijkgestemden en ‘not for sale’, kwam gereed op 20 december. 
Typografisch rouwen: vier verstilde rasterdrukken, ingeleid door de regel ‘only a day’ en 
afgesloten met ‘give peace a chance’. 
Opdracht van Spieker aan Ruud Broens in zwarte inkt op het colofon: ‘voor Ruud’. 
Nummer 13 van de 20 Arabisch genummerde exemplaren. 
  



 

 

20  
 
Ewald Spieker  de trap naar zee. (Nieuwjaarswens voor 1981.) [Amsterdam]: Ewald Spieker, 
1980. 137 x 135 mm. Vouwblad + tweemaal gevouwen plano. Gezet uit de Egyptienne en 
gedrukt door Ewald Spieker in blauw, rood en groen in een oplage van 60 exemplaren. 
Geïllustreerd. Eerste druk. Onbeduidend vlekje. € 40 
¶ Deze nieuwjaarswens borduurt wat voort op het drukwerk dat Spieker net voltooid had: op de 
plano is in donkerblauw een cliché gedrukt met in het midden een lichtblauw en een groen vlak, 
waarin de tekst: ‘imagine’. 
  



 

 

21  
 
(Ewald Spieker) - S. Carmiggelt  Illegale helden. Een oorlogsherinnering. (Toegelicht door Jaap 
Binsbergen.) (Amsterdam: Drukwerk in de Marge, 1982). 209 x 210 mm. Vouwblad + plano (los) 
in omslag. (6) p. Gezet uit de Gill en gedrukt door Ewald Spieker in een oplage van 375 
exemplaren. Geïllustreerd. Eerste druk. € 60 
¶ Drukkersvers van Carmiggelt bij wijze van Koppermaandagprent ‘in het honderdste 
geboortejaar van Hendrik Nicolaas Werkman’. De toelichting gaat over de geschiedenis van 
Koppermaandagprenten. Dit is de tweede door Drukwerk in de Marge uitgegeven 
Koppermaandagprent. 
Nummer 69 van de 75 Arabisch genummerde en door Carmiggelt en Spieker gesigneerde 
exemplaren. 
Met een ‘Bewijs van goed gedrag’, die recht geeft op aankoop van een exemplaar van Illegale 
helden, vermoedelijk eveneens gedrukt door Spieker. 
  



 

 

22  
 
Ewald Spieker  Original Heidelberg Drukwerk. [Amsterdam]: Ewald Spieker, 1982. 308 x 218 
mm. Negen plano’s + originele krant (los) in omslag en map. Gezet uit diverse corpsen en 
gedrukt door Ewald Spieker in blauw, rood, oranje, groen, paars en zwart in een oplage van 300 
exemplaren. Geïllustreerd. Eerste druk. € 250 
¶ In 1982 maakte saxofonist Rob Hauser furore met Original Heidelberg, een muziekstuk voor vijf 
saxofoons, twee gitaren, slagwerk en een drukpers. De drukpers was een originele Heidelberg 
Degel Automaat van omstreeks 1914. Volgens De Telegraaf (2 juli 1982) stond de Heidelberg ‘als 
een automatische dirigent’ voor de muzikanten, ‘zonder mededogen verschillende ritmes’ 
aangevend. 
Drukker van dienst bij de eerste reeks uitvoeringen in Amsterdam was Ewald Spieker. Hij drukte 
het nieuws van de dag, gebruikmakend van de originele drukplaten van de voorpagina’s en 
sportpagina’s van Het Parool en de Volkskrant. 
De voorstelling leidde tot deze uitgave: acht kleurrijk gedrukte nieuwspagina’s, een pagina 
toelichting en een pagina credits. Tijdens de voorstelling legde Spieker de bladen, vers van de 
pers, op een tafeltje: een uitnodiging voor het publiek om er van elk een af te nemen. 
De oplage van Spiekers individueel te vullen map was beraamd op driehonderd exemplaren. 
Hoeveel bezoekers van de voorstelling hebben toen de moeite genomen om alle bladen te 
verzamelen? 
Niet in Worldcat. 
  



 

 

23  
 
Ewald Spieker  lichtende zee. (Nieuwjaarswens voor 1986.) Amsterdam: Ewald Spieker, 1985. 
210 x 148 mm. Vouwblad. Gezet uit de Gill en de Mercator en gedrukt door Ewald Spieker in wit 
en zwart op blauw papier in een oplage van 100 exemplaren. Eerste druk. € 15 
¶ De ‘zeespiegelende tekst’ van deze nieuwjaarswens is tevens van Spieker. 
  



 

 

24  
 
Ewald Spieker  Perplex. Nummer 1. (Amsterdam: Ewald Spieker, mei 1987). 299 x 283 mm. 
Cahiersteek met kartonnen achterplat. (8) p. Gezet uit de Annonce en gedrukt door Ewald 
Spieker in blauw, geel, rood, groen en zwart in een oplage van 50 exemplaren. Geïllustreerd. 
Eerste druk. Minieme vlekjes op voorzijde omslag. € 70 
¶ Deze eerste en waarschijnlijk enige aflevering van Spiekers eenmanstijdschrift bevat citaten uit 
de verhalenbundel Het periodiek systeem (1987) van Primo Levi. 
NCC: ‘Niet beschikbaar’. 
  



 

 

25  
 
Ewald Spieker  ewald spieker typografie. (Affiche.) [Amsterdam]: Ewald Spieker, 1987. 642 x 498 
mm. Gezet uit de Annonce en gedrukt door Ewald Spieker in een beperkte, gesigneerde oplage. 
Eerste druk. Opgerold. € 50 
¶ Poster voor Spiekers solotentoonstelling bij boekhandel Bas in Amsterdam. Spiekers werk was 
over drie verdiepingen uitgespreid: in de etalage stond ‘het alfabet heeft apekool’, terwijl in de 
parterre ‘typografie in het kwadraat’ te zien was. Uitgesneden in dit reusachtige affiche zijn de 
woorden ‘typo’ en ‘expo’. 
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Ewald Spieker  (Nieuwjaarswens voor 1988.) [Amsterdam]: Ewald Spieker, 1987. 174 x 104 mm. 
Vouwkaart. Gezet uit de Gill en gedrukt door Ewald Spieker in blauw, rood en zilver op 
spiegelkarton in een beperkte oplage. Eerste druk. Vaag vlekje. € 15 
¶ Twee halve achten worden heel, wanneer de kaart in een hoek van negentig graden wordt 
gevouwen. 
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Ewald Spieker  MetAmorFose. (Amsterdam: Ewald Spieker, 1989). 211 x 122 mm. Cahiersteek. 
(12) p. Gezet uit de Arsis en gedrukt door Ewald Spieker in blauw, rood, zilver en zwart in een 
oplage van 70 gesigneerde exemplaren. Geïllustreerd. Eerste druk. € 100 
¶ Magisch sprookje over ‘een mooie mond’, die het verlangen heeft ‘te vliegen hoog boven de 
horizon’. In de vierde tekstpagina heeft Spieker een glimlachende mond uitgestanst: twee 
vuurrode vrouwenlippen. Een prins verwezenlijkt de droom van de mond: ‘hij kuste haar en sloeg 
het blad om waarop zij stond’. Vervolgens wordt de kus is een vlinder, gestanst uit de 
middenpagina’s, die fladdert met de beweging van de bladzijden. 
Nummer 46 van de 70 Arabisch genummerde exemplaren. 
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(Ewald Spieker) - Primo Levi  Decoderen. Vertaald door Frida De Matteis-Vogels. Amsterdam: 
Pantheon & Bonardi, 1989. 200 x 160 mm. Cahiersteek met flappen. 16 p. Gedrukt in een oplage 
van 500 exemplaren. Eerste druk. € 5 
¶ Het omslag is ontworpen en in boekdruk gedrukt door Ewald Spieker. 
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Ewald Spieker  (Nieuwjaarswens voor 1991.) [Amsterdam]: Ewald Spieker, 1990. 105 x 149 mm. 
Plano. Gezet uit de Mercator en gedrukt door Ewald Spieker in blinddruk op blanco karton in 
een beperkte oplage. Eerste druk. € 25 
¶ Om het jaartal ‘1991’ te maken zijn de eerste ‘1’ en ‘9’ uitgestanst en ernaast op het karton 
geplakt. De zonder inkt gedrukte wens luidt dan ook: ‘veel geluk en haal eruit wat erin zit!’. 
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Kees van Kooten, Willem van Malsen & Ewald Spieker  Het Schaampaard. Amsterdam | 
Antwerpen: De Harmonie | Standaard, (1999). 326 x 247 mm. Karton. Vormgeving Ewald Spieker. 
40 p. Geïllustreerd met papiersneden van Willem van Malsen. Eerste druk. € 40 
¶ Opdracht van ‘rijmschrijver’ Kees van Kooten aan Ivan Sitniakowsky in zwarte inkt tegenover de 
Franse titel: ‘De Kleine Komedie, | 6 december 1999, | voor Ivan, met zoveel | dank en sympathie 
| dat ik de rest van | deze pagina maar | blank laat! | KeesvanKooten’. 
Opdracht van ‘letterheer’ Ewald Spieker aan dezelfde in blauwe inkt: ‘Veel groeten | van de 
letterheer | Ewald Spieker’. 
  



 

 

31  
 
(Ewald Spieker) - Willem Wilmink  Groet allen die je tegenkwam. (Amsterdam: Willem 
Vleeschouwer & Ewald Spieker, 2004). 210 x 148 mm. Leporello (los) in omslag. Gezet en gedrukt 
door Ewald Spieker in rood, zilver en zwart in een oplage van 100 exemplaren. Eerste druk. € 80 
¶ Melancholische brief-op-rijm van Wilmink, gedateerd ‘22 november 2002’, aan Willem 
Vleeschouwer. De toelichtende brief van Vleeschouwer aan Spieker is in facsimile afgedrukt. 
Niet in Worldcat. 
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Ewald Spieker  (Nieuwjaarswens voor 2006.) [Amsterdam]: Ewald Spieker, 2005. 174 x 122 mm. 
Plano. Uit karton gesneden door Ewald Spieker in een beperkte oplage. Eerste druk. € 25 
¶ Een gele ‘6’ met grijze opvulling in een blauw stuk karton. Demontabel. 
Gelukwens van Spieker in zwarte inkt op de achterzijde: ‘De beste wensen voor | 2006, | en houd 
het simpel!’.  
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