
Zilverdistel Kloos 

 

 

Toen ik weer eens keek naar de Zilverdistel Kloos (Verzen uit de Jaren 1880-1890, 1919 

[1920]) dacht ik: een beetje té, die initialen, bij nadere beschouwing – wat aardig, en wat 

een vakmanschap. In deze periode (alleen Van Royen met eigen letters, Zilvertype van De 

Roos en Disteltype van Lucien Pissarro) laat Van Royen nog de initialen, beter gezegd, de 

sier-initialen door De Roos snijden. Later, maar dan heet zijn pers De Kunera Pers, doet hij 

dat zelf. En als je goed kijkt, dan zeg je: De Roos kan dat beter – natuurlijk, hij was geen 

amateur, zoals Van Royen met al zijn zorgvuldigheid – een ‘spread’ van bijv. de Péguy 

Kunera is prachtig – toch bleef. Nu stap ik mogelijk mensen op de tenen, want tegen de 

gevestigde opinie – ik zou zeggen: kijk zelf.  
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En afgezien van schoonheid en vakmanschap, zie dat de (sier)initialen die De Roos voor de 

Verzen van Kloos maakte - ogenschijnlijk zijn het alleen de O en de I, beide tweemaal 

gebruikt, waarbij deze twee aan twee - elk subtiele, maar duidelijke verschillen vertonen.  

Kleine grapjes als het ware; het geheel geeft iets feestelijks aan dit boek, verder op fraai 

papier [van Van Houtum, ook gezien roestvlekken, zie Van Capelleveen in Het Ideale Boek, 

2010 p.70, watermerk is een soort aangevulde ruit], uitmuntend door Van Royen gedrukt in 

De Roos’ Zilvertype. 

 

 
 

De tekst werd verzorgd door ex-compaan van de vroege(re) Zilverdistel Van Eyck, die de 

gedichten uit De Nieuwe Gids selecteerde, waardoor deze de oude titels hebben bewaard, 

welke zij in de bundeling: Verzen [I], 1894, verloren hadden – en in welke bundel tevens de 

scheldsonnetten waren gepubliceerd, die in de Zilverdistel uitgave terecht ontbreken. 

 
Ter vergelijking ziet U hieronder ook afgebeeld de (sier)initialen, ontworpen en gesneden door Van 

Royen zelf voor Péguy – La Tapisserie de Notre Dame, een uitgave van diens Kunera Pers uit 1929, 

de enige variatie die hij zich daarin getroost, is een kleurwisseling: wat rood was, wordt blauw en 

andersom. Qua vorm, hoe goed bedoeld ook, haalt het niet bij De Roos’ producten. Het is 

onbegrijpelijk dat van een groot man, een pionier als De Roos, die ons als eerste weer een 

Nederlandse (lees –sche) letter gaf: de Hollandsche Mediaeval 1912 en wiens naam zelden tot nooit 

in de door hem verzorgde boeken voorkomt – geen goede oeuvre catalogus – bibliografie is 

verschenen. 
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De Roos heeft bijna zijn hele leven tot aan zijn pensioen gewerkt voor de Lettergieterij 

Amsterdam voorheen N. Tetterode – vele letters ontworpen – elke drukkerij had zijn 

Hollandsche Mediaeval – van veel boeken, banden (c.q. omslagen) het ontwerp verzorgd – 

voor veel uitgaven van Charles Nypels, de Maastrichtenaar, de initialen, boekmerken en 

wapens etc. getekend. Weer iemand die men geheel ten onrechte links laat liggen. 

Afgezien daarvan was het ook nog een alleraardigst en vriendelijk mens – ik voelde me zeer 

vereerd toen hij mij hier op de Gelderse Kade kwam complimenteren met het feit dat ik in 

onze, zojuist verschenen catalogus 103 bibliofiele uitgaven (1958 – gezien bespreking M.A. 

Groenendijk), door mij niet alleen beschreven, maar ook zelf gestencild – een aantal boeken 

onder het hoofdje typographie S.H. de Roos had samengebracht. Het stond er immers 

meestal niet in, zei hij. Maar zo een boek, zo een oeuvrecatalogus/bibilografie wordt spitten 

en ploegen – vereist veel geduld en vooral een goed oog, dat bovendien ook nog eens 

getraind moet zijn. 

 

Naschrift – het zou kunnen dat ik niet helemaal eerlijk ben geweest inzake de sierinitialen in 

Péguy, La Tapisserie de la Notre Dame. Ik blijf – vooral de PD combinatie niet mooi 

vinden, maar het tot driemaal toe gebruik van deze PD – bij de eerste drie gedichten, alle 

drie met Paris beginnend, kan zeker zo expres door Van Royen gewild zijn. Wat de PN 

betreft – die tweemaal in dezelfde vorm voorkomt – ook dus weer rood-blauw, blauw-rood 

– deze wordt gevolgd door een PN combinatie met nu een twee anders gevormde initialen – 

wel weer verstrengeld – zoals steeds. Hoe vaker men kijkt, hoe meer men ‘ontdekt’, hoe 

‘spannender’! 


