
 ‘HET  MOOISTE  VAN  EEN  BOEK  ZIJN  DE  KATERNSIGNATUREN’   
 

In memoriam Piet Verkruijsse (1943-2012) 
 

Op 20 februari jl. overleed Piet Verkruijsse, oud-docent Neerlandistiek en 
Boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, oud-conservator a.i. van de 
Artis Bibliotheek en recensent van margedrukwerk. Ruim een jaar daarvoor was hij 
ernstig ziek geworden, hoewel je dat nauwelijks aan hem merkte. Uiteindelijk bleek 
zijn strijd vergeefs te zijn.  
Eind jaren tachtig leerde ik Piet kennen. Bert van Selm stelde hem aan mij voor na 
een bijeenkomst in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Dat moment is me altijd 
bijgebleven. Nog zie ik hem staan, omhuld door sigarettenrook, met een sceptische, 
wat afstandelijke, onderzoekende blik en, heel opvallend in die omgeving, in een 
driedelig grijs pak. Alleen de rook vervloog in de loop der tijd.  
Sindsdien ontmoette ik hem regelmatig. Bert was vol lof over Piet en raadde mij in 
1990 aan om hem te vragen een tekstje te leveren voor een demonstratiedruk ten 
behoeve van de manifestatie ‘Papieren Erfgoed’ in de Zeeuwse Bibliotheek. Prompt 
leverde hij een toepasselijke, beknopte tekst van de Zeeuw Johan de Brune, die hij 
kort toelichtte en besloot met: ‘Opgedragen aan Jo Ritzen’.               

Piet Verkruijsse, ‘Over het behoud van de Nederlandse taal, Bijdrage aan de manifestatie 
Papieren Erfgoed’, Middelburg, De Ammoniet 1990 



Die opdracht typeerde hem. Hij was een ongeëvenaarde purist, niet alleen in de 
analytische bibliografie, maar ook in taalgebruik. ‘Op onderwijs kan best nog flink 
bezuinigd worden’, had minister Jo Ritzen kort daarvoor nog in een NRC-artikel 
beweerd. Piet was het daar dus volslagen mee oneens, hij ervoer in zijn docentschap 
de achteruitgang in kennis en vaardigheden van het Nederlands bij zijn studenten 
en met zijn bekende grijns voegde hij de ‘opdracht’ toe. Tot zijn voldoening viel zijn 
opdracht bij het uitdelen van het vlugschrift tijdens de manifestatie op en gaf  
aanleiding tot aangename discussies. Helaas heeft het niet mogen helpen getuige de 
hedendaagse oordelen over het onderwijs. 
Het was niet toevallig dat Piet met een tekst van de Zeeuw Johan de Brune kwam. 
Hij was zelf in Zeeland geboren, op een boerderij in Groede. Zeeuwse boer is hij niet 
geworden, zo’n bestaan trok hem totaal niet. ‘Liever met boek in een hoek, dan 
achter de koeien of op het land’, zoals hij zijn keuze voor Neerlandistiek fundeerde. 
Wel schreef hij veel over Zeeuwse zaken, waarvan hier op zijn minst zijn 
doorwrochte, descriptieve bibliografieën van Mattheus Smallegange en Johan de 
Brune genoemd moeten worden.  
Niet lang na mijn eerste kennismaking met Piet, overleed Bert van Selm in het 
voorjaar van 1991 na een kortstondiger, maar vergelijkbaar ziekbed. Het vlugschrift 
over Johan de Brune was mijn eerste samenwerking met Piet, na deze Zeeuwse 
manifestatie en het overlijden van Bert volgden andere drukavonturen.  
 
Ik, het boek 

De samenwerking met Piet werd in de 
loop der tijd steeds hechter. Al onze 
activiteiten bleken voor mij inspirerend 
te zijn, maar sommige projecten 
springen er uit. Bij enkele ervan wil ik 
hier stilstaan. 
Als eerste Ik, het boek. Onwillekeurig 
voel ik me altijd blij als ik dit boek zie, 
een werk waaraan voor mij zóveel 
dierbare herinneringen kleven. Het 
begon met een werkgroep analytische 
bibliografie, waarin Piet zijn eigen 
fascinerende ‘boekwiskunde’ doceerde. 
Van die kunst wilde ik meer weten, 
maar mijn conclusie na afloop van zijn 
colleges was dat ik boeken toch liever 
maak dan beschrijf. Voor hem gold het 
omgekeerde. Het was mij namelijk na 
lang aandringen één keer gelukt hem 
met een zethaak aan de bok te krijgen. 
Vanachter mijn computer zag ik dat 
wonder in de drukkerij aan. Niet 
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hoorde ik hem roepen dat hij van dat zetten ‘een lam handje’ kreeg. Hij legde de 
zethaak voorgoed neer. Hij gaf mijn vak op, zoals ik het zijne, toen ik hem bij het 
einde van de werkgroep voorstelde om als alternatieve eindopdracht een boekje te 
maken dat zichzelf zou beschrijven, in plaats van vele boeken in bibliotheken te 
gaan beschrijven. Hij stemde in en dat heb ik vervolgens geweten. Ik wilde namelijk 
iets maken dat zich volgens zijn systeem niet fatsoenlijk in zijn formules zou laten 
vangen. Hij leverde een geestige tekst, die mij op mijn beurt bijzonder veel 
onvoorziene zet- en drukproblemen opleverde en die mij uiteindelijk heel wat meer 
tijd gekost heeft dan nodig geweest zou zijn voor het beschrijven. Maar na maanden 
zetten, lukte het uiteindelijk wel. Precies op zijn verjaardag kon ik hem op 27 januari 
1995 de uitgave overhandigen en ook Gisella, zijn partner, die op de achtergrond als 
‘Sint[e] Mecoenates’ fungeerde, haar eigen 25 bijzondere exemplaren.  
Het was een buitengewoon inspirerende ervaring geweest. Enige tijd daarna 
maakten we samen een ‘bibliografische boekenlegger’. In die tijd had ik een fraai 
plaatwerk gevonden met meer dan duizend zeer goed clicheerbare lijnafbeeldingen 
uit de vijftiende tot de negentiende eeuw. Daarin vond ik een fraaie gravure van 
Hans Burgkmaier (1473-1531), maar in de summiere beschrijving ontbrak de bron. 
We wilden die achterhalen en besloten dat door middel van een prijsvraag te doen. 
Piet leverde een tekst waarin hij opmerkte dat het mooiste van een boek de 
katernsignaturen zijn, echt een opmerking die je alleen van hem kon verwachten. 
We stuurden de boekenlegger rond en Anna Simoni (van de British Library) was de 
eerste die met de oplossing kwam en zo een exemplaar van Ik, het boek won. 
 

                                               
Voor- en achterzijde van de ‘bibliografische boekenlegger’ 



Groeiboek 
Het boekenverleden is een goudmijn voor de historisch geïnteresseerde 
margedrukker en Piet verraste vaak met vondsten en voorstellen. Zo ontstonden 
geregeld nieuwe, spannende producties. Een bijzondere herinnering bewaar ik aan 
zijn Groeiboek-bijdrage. ‘Ja, ik heb wel iets’, was zijn wat peinzende reactie op de 
uitnodiging een hoofdstuk te verzorgen. Korte tijd daarna kwam hij met een bundel 
papier langs. Ik wist niet wat ik zag toen hij zijn verhaal toelichtte aan de hand van 
een reeks eindeloze, volstrekt ontoegankelijke tabellen op aan elkaar geplakte A-
viertjes. Dat kon toch niet de bedoeling zijn van opname in het hoofdstuk, maar hij 
leek bloedserieus te zijn of was het toch een grap? Wat later kwam hij langs met 
samenvattende tabellen, die niet alleen met de hand gezet zouden kunnen worden, 
maar ook de lezer in één oogopslag informeerden. 
Piet deed in die tijd onderzoek naar variaties in formaat en toegepast lettertype in 
diverse genres drukwerk, waarbij hij op zijn eigen wijze gebruik maakte van het nog 
steeds groeiende STCN-bestand. Hij zocht naar omslagpunten in het formaat van 
uitgaven en van toegepaste lettertypes als indicatie voor veranderende ideeën van 
uitgevers en drukkers over het leespubliek. Volgens de geldende opvattingen zou 
voor Nederlandstalige teksten die een groot publiek moesten bereiken, tot ver in de 
achttiende eeuw altijd het gotische lettertype gebruikt zijn. Tot zijn eigen verbazing 
bleek uit zijn omvangrijke uitdraaien de romein dominant te zijn (zelfs drie keer 
vaker toegepast zijn dan gotisch!). Zo vond hij meer opvallende zaken met zijn 
benadering en op zijn bekende ironische manier zette hij in dat hoofdstuk 
vervolgens kritische vragen bij zijn vondsten.   
Voor mij was deze bijdrage een kenmerkend voorbeeld van de minutieuze, kritische 
en scherpzinnige wijze waarop hij onderzoek deed. Vaak verbaasde ik me ook over 
zijn ongelooflijke productie, die in contrast leek te staan met zijn doorgaans luchtige 
verwijzing naar zijn nieuwste vondsten.       
 
Plaatjes Kijken  
Als derde voorbeeld zijn Bert van Selm-lezing Plaatjes Kijken uit 2003. Daarvan zou 
ik een boekuitgave maken. Toen hij met de eerste versie van zijn lezing de drukkerij 
binnenkwam, had hij, net als bij zijn Groeiboek-bijdrage, een overweldigende 
hoeveelheid materiaal bij zich. Ik stond perplex, want hij legde naast een uitgebreide 
tekst ook nog eens dertig afbeeldingen op tafel. Of ik dat maar even wilde opnemen. 
Het krappe budget van de Stichting Neerlandistiek bood nauwelijks mogelijkheden 
voor meer omvangrijke uitgaven en deze hoeveelheid tekst en beeld leek me niet 
haalbaar. Uiteindelijk lukte het gelukkig toch door er twee boekjes in één omslag van 

te maken, waarbij tekst en afbeeldingen naast elkaar raadpleegbaar waren. Binden tegen 

hoge kosten kon vermeden worden, door beide boekjes met de cahiersteek in te naaien. 

Bij verschijning van de uitgave in 2003 was Plaatjes Kijken meteen uitverkocht. Al 

langer had Piet behoefte aan een herdruk en in oktober afgelopen jaar besloten we de 

mogelijkheden voor herdruk echt te onderzoeken. Hij voerde een snel ‘marktonderzoek’ 
uit en Drukkerij Mostert & Van Onderen in Leiden bleek nog over de bestanden van 
de eerste uitgave te beschikken. In november voltooiden we herdruk en afwerking. 
Het was heel verademend om, ondanks zijn ziekte, toch nog als vanouds samen iets 
te maken en niet te blijven steken in machteloze overpeinzingen over het lot.  



Eind november bracht ik samen met een vriend de voltooide oplage naar 
Nieuwkoop. Piet zat klaar met de enveloppen en gedrieën hebben wij de verzending 
gereedgemaakt. Aan Piet was weinig te merken van zijn ziekte, althans, hij deed 
gewoon alsof er niets aan de hand was. Wel had hij had last van zijn handen (en 
voeten), een gebruikelijke bijwerking van de medicatie, maar ook dat liet hij niet 
merken We brachten daarna de verzending naar het postkantoor en samen met 
Gisella gingen we de goede afloop van deze heruitgave vieren met een etentje in zijn 
favoriete restaurant in Nieuwkoop. We hebben die avond heerlijk gegeten en vooral 
veel gelachen. Geen mens die ons daar zag zitten, kon vermoeden dat Piet op dat 
moment zeer ernstig ziek was. 
 
Afscheid 
Op 11 februari vertrokken mijn vrouw en ik naar San Francisco om onze jongste, 
pasgeboren kleinzoon te verwelkomen. Donderdagmiddag 10 februari belde ik hem 
nog voor ‘een update’ zoals hij dat noemde. Zij waren net teruggekomen van het 
ziekenhuis en Gisella nam op. De kleur van haar stem verried de uitslag. ‘Het is 
afgelopen’, waren zijn eerste woorden. Verbijsterd luisterde ik, maar kon het niet 
geloven. Net als het afgelopen jaar was de discrepantie tussen de wetenschap van 

zijn ziekte en zijn verschijning 
en stemgeluid te groot. 
Noodgedwongen namen we 
telefonisch afscheid. In het 
vliegtuig nam ik me voor hem 
te schrijven en uitvoeriger te 
bedanken voor alle genoten 
vriendschap, collegialiteit en 
inspirerende hulp. Voor mijn 
gevoel had ik daar nog tijd 
voor, maar via de webmail 
bereikte me bij aankomst een 
uitnodiging voor een bijdrage 
aan een Liber Amicorum. Ik 
begreep dat er nauwelijks tijd 
resteerde en pas toen drong 
echt door dat ons telefonische 
afscheid definitief geweest 
was. Op zaterdag 25 februari 
werd Piet onder 
overweldigende belangstelling 
in Driehuis gecremeerd. 

 

                                     Piet Verkruijsse  
                              (foto: Gisella Klein, 20-08-2011)     
 
 
 



Betekenis 
Piet heeft vele sporen nagelaten in de margewereld. Zo was hij een van de 
medeoprichters van de ‘Stichting Minotaurus Boekwinkel’ en zat hij in het bestuur 
daarvan. Ook stond hij altijd klaar voor het openen van tentoonstellingen – 
bijvoorbeeld in de Zeeuwse Bibliotheek – én kon je altijd een beroep op hem doen 
voor een toespraak bij speciale gelegenheden. Vanuit zijn grote kennis van boek- en 
drukgeschiedenis wist hij dan steeds weer een boeiend en geestig betoog te houden. 
Bovendien was hij al vanaf de jaren zeventig een enthousiast, maar kritisch 
recensent van margedrukwerk. 
Als docent was hij inspirerend, als je tenminste je zaken deed. Hij kon ook heel 
onderkoeld, maar bijzonder duidelijk zijn mening over gebrek aan kwaliteit of inzet 
naar voren brengen. Zoiets wilde je niet meemaken. Ik heb hem niet alleen als  
inspirerend, maar ook als buitengewoon stimulerend ervaren. Zo  toonde ik hem 
een keer een net aangetroffen uniek, negentiende-eeuws inventarisatiecahier van 
verguldmaterialen van de ‘Drukkerij Wed. P. van Waesberge en Zoon’. Het betrof 
achttiende- en negentiende-eeuwse fileten, handrollen, stempelletter e.d. Met 
behulp van dat cahier had ik een belangrijk deel van de daarin afgedrukte 
handmaterialen kunnen traceren. Uitbundig had ik hem nog niet eerder 
meegemaakt, maar dat was op dat moment anders. ‘Hierover moet je schrijven in De 
Boekenwereld’, riep hij (als redacteur van dat tijdschrift). Dat leek me eenvoudiger 
gezegd dan gedaan, maar hij wees me op vakliteratuur en hield me voor dat ik 
gewoon moest beginnen. Ik liet me meevoeren in zijn enthousiasme en daarna ging 
het heel snel. Als het nodig was, bleek hij bereikbaar en gaf dan prompt werkzame 
hints. Het artikel groeide als vanzelf en in korte tijd was het klaar. Achteraf gezien 
heb ik door zijn stimulans en vooral door zijn geschonken vertrouwen, mijn grenzen 
kunnen verleggen. Voor mij een onvergetelijke ervaring. 
Het heengaan van Piet betekent voor mij het verlies van een vriend die altijd met 
raad en daad klaar stond en op wie ik altijd als ‘vanzelfsprekend’ een beroep kon 
doen voor bijzondere teksten en speeches. De margewereld verliest in Piet een 
warm pleitbezorger voor alles rond ‘margedrukken’ en de boekwetenschap verliest 
in hem een erudiete, uiterst kundige en scherpzinnige onderzoeker. Wat blijft zijn 
dierbare herinneringen, talloze publicaties, bijzondere margedruksels én 
onuitwisbare indrukken die hij op vrienden en studenten maakte.   
 

Gerard Post van der Molen 
(27 maart 2012) 

 


