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Brief aan Renate Rubinstein, tekening in pen en penseel, 17 juni 1986.
Rijksmuseum, Amsterdam
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2a

Pagina uit een schetsboek met schetsen voor de lay-out van Drie liedjes en het s

gedicht ‘L’infidèle’ van Maurice Maeterlinck, voor Jes van Vonderen, mei 1956.

2b
Pagina uit dagboek met opzet van het album Van je geheugenm , voor Ninon le
Grand, 7 december 1984.

De tekenaar als boekenmaker
Eddy de Jongh

In de literatuur en historische anekdotiek figureert een aantal ge-
renommeerde kunstenaars die terecht of ten onrechte een zekere gierig-
heid wordt aangewreven. Daartoe behoren ook beroemde Hollanders als
Maerten van Heemskerck, Rembrandt en Karel Appel.1 Over het tegendeel
van de ondeugd in kwestie is zelden gerapporteerd maar er is alleszins
reden om in dit verband aan de in 2010 overleden Utrechtse tekenaar 
Peter Vos te denken. Want zeker wanneer het om zijn tekeningen ging,
is Vos verre van gierig geweest. Vele van zijn prachtige bladen heeft hij
zonder aarzeling weggegeven, bij zijn volle verstand dan wel na enkele
 alcoholische consumpties. ‘Misschien doe ik zulke dingen om mijn schuld 
tegen over de wereld af te betalen’, heeft hij daarover eens opgemerkt.2 Een 
interessante uitlating, ofwel aanlokkelijke kost voor psychologen en ana-
lytici. Aan het geven van geschenken, ook wanneer dat gebeurt uit schuld-
gevoel, is door vertegenwoordigers uit deze disciplines menig diepzinnige
verhandeling gewijd.3

Vos wist mensen, doorgaans vrienden, trouwens ook nog op andere
manieren te verrassen. Niet alleen met tekeningen, maar ook met schitte-
rend verluchte brieven die evenzeer kunstwerken op zichzelf zijn en waar-
van een selectie (uit vele honderden) enkele jaren geleden werd uitgegeven 
(afb. 1). ‘Bij het bladeren door Peter Vos’ Getekende brieven werd ik door een n
onbedaarlijke afgunst overvallen. Wat een mazzel had je als je met die man 
bevriend was!’ schreef Sylvia Witteman in de Volkskrant.4

De tekenaar grossierde ook nog in een derde soort geschenken, be-
staande uit ingenieus gemaakte boeken of boekjes, waarvan de oplage
 zelden meer dan één exemplaar bedroeg en die uiteraard voorzien waren 
van illustraties in pen en penseel, in veel gevallen gecompleteerd met on-
dersteunende tekst.5 We zouden een dergelijk gewrocht – ván een vriend 
vóór een vriend, een vriendin, echtgenote of kind – een album amici kunnen i
noemen, naar analogie van het beter bekende album amicorum, een boek 
met bijdragen van een verzameling vrienden. Met dien verstande dat bij
het album amicorum de ontvanger, en in het geval van het m album amici de i
schenker de hoofdrol speelt. Onder de door Vos eigenhandig gemaakte
boeken bevinden zich enkele die, hoewel cadeau gegeven aan een vriend of 
vriendin, tevens als handelsuitgave op de markt zijn gebracht.

Het eerste album van Vos dateert uit het begin van de jaren vijftig van 
de vorige eeuw, kort voordat hij zijn opleiding aan de Rijksakademie van 
beeldende kunst in Amsterdam zou beginnen. Het laatste ontstond een 
halve eeuw later. In slechts enkele van deze getekende geschenken wordt 
de ontvanger zoals in een brief persoonlijk aangesproken.

Als fysieke drager voor zijn geïllustreerde albums koos Vos meer dan 
eens dummy’s, boeken met blanco pagina’s, door uitgevers gebruikt om 
een indruk te krijgen hoe hun producten er uiteindelijk uit komen te zien.
Hij verwierf ze bij de uitgeverijen waarvoor hij werkte. Er zijn ook albums
die tot stand kwamen door het in elkaar vouwen van vellen tekenpapier.
Hoe zo’n boekje in elkaar moest worden gezet, is te zien in enkele schets-
boeken, waarvan er talloze zijn nagelaten (afb. 2a). Handvaardigheid zat a

Vos in het bloed, zoals hij ook bewees met een stel ingenieus vervaardig-
de vouwbrieven.6 In een dagboek dat hij jarenlang bij hield, noteerde hij6

soms ook het een en ander over het maakproces, het in elkaar  knutselen 
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3
Lucebert, ‘Geleerden zeggen dat mijn liefde beffen moet dragen’, uit
het gedicht ‘Lente-suite voor Lilith’, 1949.

4
Alice Horodisch-Garman, twee pagina’s uit miniatuurboekje voor haar 
echtgenoot, 1953. 
Huis van het Boek, Den Haag

5
Rogier van der Weyden, Aanbieding van het boek aan Philips de Goede, frontispice van 
Jacques de Guise, Chroniques de Hainaut, ca. 1448. 
Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel
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6
Zelfportret met jack, potlood, uit Portretten Peter Vos, 29 april 1980.

van een cadeau te geven album. Over de inhoud ervan werd grondig nage-
dacht en in het dagboek werden concepten vastgelegd en een aantal malen 
een lay-out beschreven (afb. 2b).7

Lucebert
Of veel andere kunstenaars hun creativiteit in zulk soort giften hebben ge-
stoken, laat zich moeilijk vaststellen. Van enkele weten we zeker dat ze dat 
hebben gedaan. Lucebert maakte tussen 1949 en 1951 acht unica, boekjes
met gedichten en tekeningen die, net als bij Vos, alle bestemd waren voor 
één enkele persoon (afb. 3).8 Cees Nooteboom fabriceerde ooit een boekje
in een oplage van één voor Remco Campert.9 En dan was er de aquarelliste
en grafica Alice Horodisch-Garman (1905-1984). Zij maakte jaarlijks een 
miniatuurboekje voor haar echtgenoot, Abraham Horodisch, de geleerde
eigenaar van het sinds lang verdwenen antiquariaat Erasmus aan het Spui
in Amsterdam (afb. 4). Soms schreef en illustreerde ze zelfs twee of drie44

boekjes per jaar. De collectie is nagelaten aan Huis van het boek, voor-
heen Museum Meermanno.10 Misschien hebben ook andere schrijvers of 
beeldende kunstenaars in de afgelopen decennia nog wel eens  dergelijke
papieren eenlingen ontworpen en in elkaar gezet, maar waarschijnlijk 
nooit zoveel als Alice Horodisch heeft geproduceerd. Of als Peter Vos die
de maker is van naar schatting meer dan zestig unica.

Uit het verre verleden, met name uit de Bourgondische vijftiende eeuw,
kennen we nog de iconografie van de auteur of kopiist die, al of niet knie-
lend, een door hem zojuist voltooid geïllumineerd boek aan een vorst of 
andere hooggeplaatste figuur presenteert (afb. 5).55 11 Een werk vervaardigd 
voor één individu, dat is de overeenkomst, en dan meteen ook de enige
overeenkomst met de boekproductie van Vos, die bij het overhandigen 
van zijn giften ook zeker niet op zijn knieën zal hebben gelegen.

Peter Vos was een gecompliceerde persoonlijkheid. Generositeit was
daar een facet van, al of niet gegrond op wat door hem ooit gekenschetst 
werd als afbetaling van schuld aan de wereld. Genereus was hij in elk geval
ook met zijn ad hominem vervaardigde boekjes. Wat Vos als boeken maker m
bij gelegenheid weggaf was een vossiaans unicum, in feite precies dát wat 
de negentiende-eeuwse Amerikaanse schrijver Ralph Waldo Emerson 
heeft omschreven als een deel van iemands identiteit: ‘The only gift is a 
portion of thyself’, en met ‘only’ bedoelde Emerson het echte, het enig 
ware geschenk.12

Geste
Nu waren niet alle unica die uit Vos’ handen kwamen bedoeld als ca-
deau. Een klein stel kreeg een andere bestemming. Enkele hield hij voor 
 zichzelf, waaronder een boek met een grote variatie aan zelfportretten 
(afb. 6). Enkele andere werden niet voor een bepaald iemand vervaardigd 6

maar vonden later alsnog onderdak bij mensen tegenover wie Vos een aar-
dige, zo niet verleidelijke, geste wilde maken.

Incidenteel wierp hij zich met pen en penseel op een reeds verschenen 
publicatie. In 1958 zelfs een aantal malen. Zo stoffeerde hij een dichtbun-
del van Christian Morgenstern voor twee geliefden (afb. 7), en – als verras-77

sing en uit vriendschap – het debuut van twee tijdgenoten: Pasmunt, een 
boekje met aforismen van Joop Goudsblom, en de poëziebundel Kunst- en 
vliegwerk van Jan Emmens (k afb. 8).13

Driemaal, in 1956 en 1957, illustreerde hij een bundel niet om cadeau te
doen of vooralsnog zelf te houden, maar bij uitzondering in opdracht. Het 
zouden ook weer unica blijven. Bij twee hiervan ging het om een collectie
limericks, geschreven door de organist en componist Hendrik Andriessen 
(afb. 9). In het ene geval was Andriessen zelf de opdrachtgever, in het an-
dere geval was dat zijn dochter Heleen.14 Peter – Hendrik sprak over ‘onze4
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Getekende illustraties
in pen en penseel op 
dubbele pagina, in
Palmström van Christian 
Morgenstern, voor Jes
van Vonderen, 1958.

8
Getekende illustratie in 
pen en penseel, in Kunst-
en vliegwerk van en voor 
Jan Emmens, 1958.
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