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A key impulse in the development of typography in the years around rgoo came from architects. In Amsterdam it was the young protagonists of the Àmsterdam School with their
enthusiasm for 'decorative architecture'who infused new life into the Dutch design world.
One such architectwas Hendrikus TheodorusWijdeveld (r885-1987). Hewas the

edítor ofWendinyen ('T:urrrín;gs'),

a

fourding

magazine published by the Amsterdam architectural

society'Architectura et Amicitia'. Between r9r8 and r93r, rr6 issues of this ground-breaking publication saw the light ofday. Its editorial board devoted special issues not only to
contemporary architecture but also to the applied arts, painting, dance and theatre. The
cover designs were invariably entrusted to leading designers, artists and architects. One
of the peaks ofWendin7enwas the series devoted to the work of the American architect
FrankLloydWright(t9z5lryz6), forwhichWiideveld designed everything himself.
Typical features ofhis designs are the game played with brass rules taken from the type case
and stacked together to form letters, and the page layout in Lines and blocks, what his con-

temporaries called' typographical brickwork'.
The principal reasons for mounting a Wijdeveld exhibition are the special place occupied by his graphic work in the design of the inter-war years and its unmistakable influence
on later practitioners. In The Hague, Museum Meermanno has taken uP that challenge despite the fact that De Beyerd in Breda held avery fine retrospective exhibition on Wendinmore on the graphic design
6ez a short while back in zoor. Yet Wijdeveld made a great deal

front, including book covers, books, posters, lettering for buildings and iobbing work.
The present exhibition also includes workby such spiritual successors as Fré Cohen and

AntonKurvers.
MuseumMeermanno has in its possession a full set of the magazineWendin7enatda
modest collection of books designed by Wijdeveld. It is partly thanks to the efforts of the
Stedelijk Museum in Amsterdam and the Netherlands Architecture Institute in Rotterdam
that this exhibition has become a virtually complete overview ofWijdeveld's graphic work;
both institutions were extremely generous in loaning to us their valuable collections.
Guest curator of the exhibition is Hans Oldewarris, co-director of oro Publishers.
He has not only provided books from his own collection for display at the exhibition, but
wrore the caralogue essay and published the catalogue into the bargain. Graphic designer
Piet Gerards designed both book and exhibition. I am exrremely grateful to both of them
for their valuable input.
Exhibitions like 'H.Th. Wijdeveld. Art Deco design on paper' are of tremendous importance for Museum Meermanno. Our aim is to present Western book design and typography to a wide, interested audience, and we would like to organize more exhibitions on
the work ofavant-garde graphic artists. The research done for the present show

vividly

brought to light the gaps in the museum collection. It is a challenge to frll these gaps, in close
collaboration with our very active Society of Friends of the Museum of the Book.
Marie Christine van der Sman

Director of Museum Meermanno -Westreenianum
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Rond rgoo hebben architecten een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van
de typografische kunsten. In

Amsterdam waren het de jonge architecten van de Amster-

damse School met hun interesse voor 'decoratieve architectuur' die een frisse wind door
de Nederlandse

vormgevingswereld lieten waaien. Architect H.Th. Wijdeveld (r885-1987)

was de initiatiefnemer van het

tijdschrift Wendingen,

een uitgave van het

genootschap 'Architectura et Amicitia'. Van r9r8 tot r93r werden

116

Amsterdamse

nummers van dit baan-

brekende blad uitgebracht. De redactie wijdde niet alleen themanummers aan eigentijdse

architectuur, maar ook aan toegepaste kunsten, schilderkulst, dans en theater. De vormgeving van de omslagen was altijd in handen van toonaangevende ontwerpers, kunstenaars en architecten. Tot de hoogtepunten behoort de serie die gewijd is aan het werk van

Amerikaanse architect Frant Lloyd Wri

(t9z5lryz6), waarvoor Wiideveld de gehele
vormgeving verzorgde. Karakteristiek voor zijn ontwerpen ziin het spel met loodzetsel,
waarmee letters worden opgebouwd, en de vlakr.ulling door middel van lijnen en blokken,
de

g}irt

door zijn tijdgenoten ook wel aangeduid als 'typografisch metselwerk'.
De bijzondere plaats die het typografrsch werk van Wijdeveld binnen de vormgeving
van het interbellum inneemt en zijn onmiskenbare invloed op latere ontwerpers, is de

voornaamste reden om een tentoonstelling aan zijn werk te wiiden. Museum Meermanno
doet dit ondanls het feit dat De Beyerd in Breda in zoor nog een fraaie overzichtstentoonstelling aan Wendin7enwijdde. Wijdeveld deed echter meer op typografisch gebied; hij
maakte boekomslagen, boeken, affiches, belettering voor gebouwen en gelegenheidsdrukwerk. Bovendien wordt werk van navolgers als Fré Cohen en Anton Kurvers getoond.

Museum Meermanno beschikt over een volledige set van het tijdschrift Wendungen et
Wijdeveld vormgegeven boeken. De tentoonstelling is mede

een bescheiden collectie door

dankzij het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Nederlands Architectuurinstituut
geworden tot een nagenoeg volledig overzicht van het rypograf,sch werk van.Wijdeveld;
beide musea waren zeer royaal in het uitlenen van hun kostbare collecties.
Hans Oldewarris, uitgever van oro, heeft als gastconservator de tentoonstelling samengesteld; hii leende boeken

uit zijn privé-verzameling, schreefde catalogustekst

en is tege-

liikertijd de uitgever van de publicatie. Grafisch ontwerper Piet Gerards verzorgde de vormgeving van het boek en de tentoonstelling. Beiden ben ik zeer erkenteliik voor hun waardevolle bijdrage.

Tentoonstellingen als 'H.Th. Wijdeveld. Art deco-ontwerpen op papier' zijnvoor
Museum Meermilmo van groot belang. Het museum, dat zich ten doel stelt westerse boeken drukkunst aan een breed geinteresseerd publiek te presenteren,

wil meer exposities

organiseren die aandacht besteden aan uitingen van de grafische avant-garde. Het onderzoek dat voor deze tentoonstelling werd gedaan, maakt duidelijk welke lacunes de collectie van het museum vertoont. Het is een uitdaging deze te vullen in nauwe samenwerking
met de actieve Stichting Vrienden van het Museum van het Boek.

Marie Christine van der Sman
Directeur Museum Meermanno-'Westreenianum

The first issue ofWendín1en, 'magazine for the decorative arts and architecture', was pubJ,S ,

lished in fanuary r9r8 by the Amsterdam society Architectura et Àmicitia. Its editor-inchief and designer was the 33-year-old architect Hendrikus Theodorus Wijdeveld.
The Netherlands was in a flurry of activity. With the First World War over, the general
desire was to quickly blot out the memory of its horrors and look to the future

with opti-

mísrt.Wendingeflwas the mouthpiece for these aspirations andWi.jdeveld the perfect Íigure
to give shape to them. With boundless energy and more than a dash of naivety, Wijdeveld
applied his whole mind and body to the magazine. And the result came as something of a
shock to the Dutch art world.

Everything abortWendingeí was extravagant. There was its generous format of
33 x 33 cm, and its pages princed on one side àlajaponois, double-folded and stitched with
raffia as in a fapanese book block. Further, each issue had its cover design specially com-

missioned from an architect or artist. A scarcity ofpaper in those years placed

a

restriction

on the kinds that could be used. The 'unarristic "art paper"'was avoided like the plague,
a

temporary solution being to princ the illustrations on a smoother paper and glue them

between the text blocks.

Not that the magazine always Iooked the same - far from it, there were thousands of
possibilities and this was just one of them. On the other hand, the printing and ornamentation surrounding the text were unrelievedly and exclusively typographical. These decorations were assembled from basic elements taken from the case of display tvpes, mainly

After a number of experiments with the title page during the flrst year, Wijdefgstr,ur,rv veldturnedfromthesecondyearontoassemblingtexts,andmostparticularlyheadings,
from ingredients from the printer's case. This creates a taut unity between text and ornabrass rules.

ment, but the results are often diffrcult to read

-

all the more so because the type is often

arranged in vertical columns like Chinese characters. The text face is in sans-serif.

t
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In januari r9r8 verscheen het eerste nummer vanWendingen, een
aJb

t

tiidschrift dat zich richtte

op de toegepaste kunsten en architectuur. De ondertitel luidde 'maandblad voor sieren en

bouwen'. De uitgever was het architectengenootschap Architectura et Amicitia, verantwoordelijk hoofdredacteur, tevens vormgever, was de 33-jarige architect H.Th. Wijdeveld.
Het bruiste in Nederland. De Eerste Wereldoorlog was net achter de rug en men wilde
de

verschrikkingen daarvan zo snel mogelijk vergeten en met optimistische blik de toe-

komst tegemoet treden. Het tljdschriítWendingenwas de spreekbuis van dit streven en
Wijdeveld was de perfecte flguur om daar vorm aan te geven. Vol energie en met de nodige

naïviteit stortte hij zich op het blad. En het resultaat shockeerde kunstminnend Nederland.
ATles ratWendingenwas extravagant. Het luxueuze formaat van 33 x 33cm, de |apanse
bindwijze, waarbij de vellen aan een zijde werden bedrukt en in de rug gebonden met
raffia als b!' een |apans boekblok, en voor ieder nummer werd een architect ofkunstenaar
gewaagd een omslag te ontwerpen. De papierschaarste beperkte de keuze van het papier
en het

'kunstlooze "kunstdrukpapier"' werd angstvallig vermeden, wat leidde tot een tiide-

Iijke oplossing om de illustraties op een gladdere papiersoort te drukken en te plakken
tussen de tekst.

Men moest vooral niet veronderstellen dat de uiterlijke verschijning van het blad onveranderlijk was; er waren duizenden mogelijkheden en dit was er slechts een van. Wel zou
er steeds voor worden gezorgd dat de druk en de versiering rondom de tekst uitsluitend
aJb

l,tu,tv

typografischwas. Deze typografische versieringen zijn opgebouwd uit eenvoudig zetkastmateriaal, vooral lijnen, en na enkele experimenten met de titelpagina in de eerste jaargang
gaat Wijdeveld vanafde tweede jaargang ook teksten, en dan vooral koppen, opbouwen

uit zetkastmateriaal. Hierdoor ontstaat een hechte eenheid tussen tekst en versiering, die
echter vaak ten koste gaat van de leesbaarheid. Eens temeer omdat de letters vaak onder
elkaar staan als Chinese karakters. De tekstletter is schreefloos.
Lauweriks en hettijdschrift Ring VeelvandekenmerkenvanWendingenzlittertgte
aJb

v,vt

vinden in het tijdschrift Ring dat de architect I.L.M. Lauweriks in r9o8 en r9o9 uitgafin
Diisseldorf en Hagen. In die periode oefende Lauweriks met het door hem ontwikkelde

'ontwerpen op systeem' veel invloed uit op de ontwikkeling van de moderne vormgeving
en architectuur.

afb vrr

krRi.ngzlj:raldrie belangrijke kenmerken vatWendingenaanwezig: de fapanse manier
van binden, de ornamentiek naast de tekst en het gebruik van een schreefloze als tèkstletter. En in later typografisch werk van Lauweriks (bijvoorbeeld naamkaarties uit rgu) ge-

bruikt hij zetmateriaal om

de letters mee op te

bouwen en laat hij het wit van de bladzijden

meespelen in de compositie.
Voordat Lauweriks zich met Ringbezigbield,was hij al jaren werkzaam geweest als boekverzorger in de periode van de 'versierders'. Onder deze noemer worden die boekverzorgers geschaard die de decoratie centraal stellen. In deze periode, die duurde van r89z

tot

r9o3, bestaat een grote belangstellingvoor de oosterse kunsten. Eenbelangstelling die voortkwam uit de invloed van de wereldtentoonstellingen in het midden en aan het eind van de

negentiende eeuw in Engeland en Franlrijk. Dit oriëntalisme heeft als bron van inspiratie

f.6sv,vt

Lauweriks and Ring magazine Many of the characteristics ofWendingen catbetraced
backto the magazírreRingprblished in Dtisseldorf andHagenin 19o8 and 19o9 bythe
Dutch architect f .L.M. Lauweriks. At that time Lauweriks's theory of 'designing from a
systematic basis' was a major influence on the development of modern design and archi-

tecture.

f.6 vrr

All three key fe a:r;res ofWenilingen are tobe found in Rln6: the |apanese method of
binding, the ornamentation alongside the text and the use ofa sans-serifas text face. Arrd
in Lauweriks's later graphic work (such as the visiting cards of rgrr) he used ingredients
from the case to assemble the typeface and allowed the white of the page to play a part in
the composition.
Pxior to Ring,Lauweriks had spent many years working as a book designer in the days
of the 'ornamentalists'. These were book designers who gave ornamentation pride
place.

of

During this period, whichlasted from r89z to r9o3, the arts ofthe Orient enjoyed
Britain

great popularity. This was largely due to the two World Exhibitions, one in Great

in the mid rgth century and the other in France at century's end. This orientalism was of
major influence worldwide on Art Nouveau and later Art Deco. In the Netherlands we
can see this influence in the architecture of the 'Amsterdam School' and in the magazine
Wendin7en.

Typography: the sans-serif The sans-seriftype was introduced in about r83o. Though not
invented by architects - it was initially used mainly for printed work and for text headings

-

architects were certainly instrumental in stimulating its use.
Of this the noted Dutch typographer G.W. Ovink wrote: 'The use in an art book ofwhat

was then regarded as a vulgar, lumpen advertising type, was

a

pioneering act that was not

followed up at the time. Elevating the sans-serif to anideal of simplicity, purity and direct
expression began with its contrivance for use in architecture by Berlage, De Bazel and
Lauweriks; and as text face (ifwe leave aside Stefan George) only in r9o9, in Lauweriks's
magazine "Riog" at the end of his tirne teaching in Dtisseldorf.'r In a note Ovink adds that
the German poet Stefan George frrst used a sans as text face in r89o.

It is interesting to compare Ovink's opinion with that of the Dutch artist fan Poortenaar, who wrote: 'In recent years, the influence ofmodern architecture has been very strong:
succinctness, an aversion to decoration, the aim to level up the principal architectural forms

themselves to a state of natural beauty

-

most importantly adding nothing to them, no

murals to lead the attention away from the wall as such, no ornamentation or paneling to
conceal the architectural element. We see this same aim reflected in the style of type: the

serifs have been left off. The existing "Grotesque", which has no variation in thick or thin
and

little to recommend it visually, was improved, and [German typographer] Paul Ren-

ner's modern "Futura" type satisfied the Zeitgeist so much that imitations proliferated on
all sides. The sans-serifis snappy enough for titles, but entire pages set thatway are not

ofthe lack ofthe word-connecting serif.''
In reaLity, that illegibiliry could be a lot worse. This holds only for headings assembled

easy to read because

from ingredients from the case. The text face, although in sans, is eminently readable.
As for Poortenaar's remark over Renner's Futura so effectively satisfying the spirit

of

the age, it should be said that this certainly did not hold for a functionalist like Piet Zwart,

who remained faithful to the original rgth-century Grotesque. W!'develd too never used
the Futura or derivatives of it. We cal trace the current preference for types like Helvetica
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internationaal veel invloed uitgeoefend op de Art Nouveau en later de Art Deco. In Nederland zien we deze invloed terug in de architectuur van de Amsterdamse School en in het

tij ds chr ift We ndin 6e n.
Typografie: de schreef oze letter De schreefloze letter is weliswaar niet uitgevonden door
architecten - omstreeks r83o werd deze letter voor het eerst toegepast, maar yoornamelijk

voor drukwerk en voor koppen boven een tekst - zij hebben het gebruik ervan in ieder
geval enorm gestimuleerd.
G.W. Ovink schrijft daarover: 'Het gebruik in een kunstboek van wat toen beschouwd
werd als een vulgaire, bonkige advertentieletter, is een pioniersdaad geweest, die trouwens
vooreerst zonder navolging bleef. De verheffing van de schreefloze tot ideaal van eenvoud,
zuiverheid en onmiddellijke zeggingskracht begint bij de constructies voor architectonisch

gebruik door Berlage, De Bazel en Lauweriks; voor de schreefloze als tekstletter pas bij
Lauweriks' tijdschrift "Ring" aan het einde van zijn Diisseldorfer leraarsperiode in 19o9,
als men afziet van Stefan

Georg'.' In een noot voegt hij hietaan toe dat de dichter Stefan

Georg in r89o voor het eerst een schreefloze als tekstletter gebruikt.

Het is ilteressant om de menirg van fan Poortenaar hiernaast te zetten: 'In de laatste
jaren is de invloed der moderne architectuur zeer merkbaar: de zakelijkheid, wars van versiering, het streven, de bouwkunstige hoofdvormen zèlftot een schone vanzelfsprekendheid op te voeren en daaraanvooralverder niets toe te voegen, geenwandschildering, die
de

aaldacht van de wand als wand afleidt, geen ornamentiek of betimmering, achter welke

het architectonische element schuilgaat. Dat streven zien we ook bij de lettervorm weerspiegeld: de schravering vervalt. Het reeds bestaande 'grotesk'-type dat tevens geen dik en
dun kent, weinig fraai, werd verbeterd, en Paul Renners moderne 'futura'-letter bevredigde
de geest des

v IL.M

tijds zozeer, dat alom navolgingen werden geproduceerd. De schreefloze

Lauweriks,

vr I L M Lauweriks,Rin6,rgo8

Rin6,ryo8

vttt GWDijsselhof,
omslag voor/cover for:

Walter Crme. Krruter
vt

t f.L M.

Lauweriks,

nam-

kaartjes en auder drukwerk/visiting cuds md other graphicwork,
Wendinyenvur, 8, t929, p. 8
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back to that rejection ofthe sans-serifrevolution ofErbar, Renner and Gill. The new sans
series created after r95o is based almost

without exception on the principles of the rgth-

century verslons.

This elevation ofthe sans to what Ovink calls the ideal of sirnplicity, purity and direct
expression must have appealed to Wi;'develd. This is evident from the afterword to Wijdeveld's book Cultuur enkunst (Culture and art) published in 1929, which can be regarded as

Wijdeveld's typographical credo and is worth quoting in full:
'Regrettably, the design of this book could not be harmonizedwith the tonality of the
text. The type - I use it here by way of example - that approaches machine-printing is in too
short a supply at the printers' to be able to set an entire book.
'In the magazines "Wendingen" arrd "Bouwkundig V/eekblad Architectura", founded
at my behest with typographical design to my specifications, as in all other printed work
carried out under my supervision, I have always sought to express "mechanical technique".

'In rypographers' circles, however, Iittle has been done

as yet

to steer type in

a

new

direction.
'should decorative artists, bibliophiles, publishers and - alas! - our writers and poets
be unaware of the fact that Dutch typography is still influenced by the Renaissance, the day
will come when typographers will stop making "script" characters. fust as imitating old
furniture or so-called period architecture is detested today, so the traditional type with its
roots firmly in writing will come to be regarded

incorrect application in this age and
they will search for a type more compatible with the technique of machine-printing.
.And should those designers of "print" letters fail to latch onto the new life-view, then
as an

the machine will forge that link along paths of its own - those of technique and economy possibly in collaboration with psychiatrists and eye doctors; in other words, those who see
not Art but Life.'3
The response It was the magazine's

most criticism and touched

a sore

legibiliry or rather the lack of it, that came in for the

spot among right-minded typographers. The reactions

were scathing: 'You won't get typography worthy of the name from shoddy typesetting
surrounded by an artistic tangle of lines, no more than a robe can turn a monkey into a con-

vincing pulpit orator.'4
A briefbackward look is required to put this response into proper perspective.

f.g

vrtr

At the end ofthe rgth century there were the so-called ornamentalists, who gave decoration primacy of place in designing printed work. A fine Dutch example is G.W. Dijsselhof s
cover for Kunst en Samenleuing, a reworking of Walter Crane's book The Claims of Decorati^)e Art. In r9 o3 there began the era ofthe 'typographers', who saw typography as the

ofbook design. Their ideas were first to reverberate in the design S.H. de Roos
Maatschappij, the translation of a collection of lectures by William Morris .
Over the years De Roos was joined by fan van Krimpen, |.F. van Royen, A.A.M. Stols
and Charles Nypels. The typographers embody to this day the conscience of those Duich

key premiss

gave to Kunst en

graphic and type designers who consider readability to be ofparamount importance.
These men had fought long and hard to make inroads into at least part of the book mar-

ket and then along came an architect who broke all the rules and was successful to boot.

The'functionalists'were equallyunappreciative ofWijdeveld's designwork. In a 19z8
article in lro, Paul Schuitemaillustrated the ideas of the functionalists by grouping together
a

r

o

number of graphic designs in the left-hand column under the heading 'yesterday-art'
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letter heeft wel voor titels een pittige aard, gehele bladzilden daaruit gezet zijn echter niet
makkelijk leesbaar door het ontbrekenvan de woordenaaneenbindende schreef .'
In werkelijkheid valt het met de leesbaarheid wel mee. Deze geldt alleen voor de uit zet-

kastmateriaal opgebouwde koppen. De tekstletter is, hoewel schreefloos, zeer goed leesbaar.

'futura', die de geest des tijds zozeer bevredigde, valt aan te tekenen, dat dit zeker niet gold voor een functionalist als Piet Zwart, die

Bi;' de opmerking van Poortenaar over Renners

oorspronlelijke negentiende-eeuwse 'grotesk' trouw bleef. Ook Wijdeveld heeft nooit
gewerkt met de 'futura' of met derivaten daarvan. De huidige voorkeur voor letters als de
'helvetica' is terug te voeren op die afwiizing van de vernieuwing van de schreeflozen door
de

Erbar, Renner en Gill. De na r95o ontstane nieuwe schreeflozen-series berustenvrijwel
zonder uitzondering op het beginsel van de negentiende-eeuwse soorteÍr.
De verheff,ng van de schreefloze tot ideaal van eenvoud, zuiverheid en onmiddellijke
zeggingskracht, waar Ovink het over heeft, moet tot de verbeelding van Wijdeveld gesproken hebben. Dat

blijkt onder andere uit het nawoord dat hij schreef in zijn in r9z9 ver-

schenen boek Cubuur enl<unst, dat als zijn typografisch credo mag worden beschouwd en

daarom hier in zijn geheel wordt weergegeven:
'Helaas kon de verzorging van dit boek niet in harmonie met de toonaard van de tekst
worden gesteld. Het lettertype - in dit stukje toegepast - dat het Machine-drukken benadert, is teweiniginaantalbif de drukkersvoorradig omdaarvaneenboekte zetten.
In de onder mijn leiding ontstane en typografisch verzorgde tijdschriften "Wendingen"
en "Bouwkundig Weekblad Architectura", evenals bij alle onder mijn toezicht ontstane

drulwerken, is steeds getracht de "Machinetechniek" tot uitdrukking

te brengen.

In de vakkringen der typografen is echter nog weinig gedaan om de Druk-letter in
nieuwe banen te leiden.

Mogen sierkunstenaars, bibliophilen, uitgevers en helaas öok nog onze Schrijvers en
Dichters niet bemerken, dat de typografie in Nederland nog onder den invloed der Renaissance staat, de tijd zal komen, dat men het aanmaken der "schrijf"-karakters zal nalaten en
evenals de imitatie van oude meubelen of de z.g. stiil-architectuur heden wordt verfoeid,
zal men de klassiekenletter, die het schrijven nog als hoofdvorm in zich draagt, een onjuiste

toepassing achten voor onzen tijd en gaan zoeken naar een karaktervolle aansluiting aan
de techniek van het

Machine-drukken.

Mochten zij, die de ontwerpers zijn van "druk"letters niet inzien, waar ook hier de
juiste aansluiting aan de nieuwe levensvisie Jigt, zal de machine dit langs andere, haar eigen
wegen

-

de techniek en economie

- tot

stand brengen, wellicht in samenwerking met psy-

chiators en oogartsen, dus hen, die niet de Kunst... maar het Leven zien.'3
De

reactie Vooral

de leesbaarheid, of liever onleesbaarheid, moest het ontgelden en was

tegen het zere been van de rechtgeaarde typografen. De reacties waren fel: 'Waarlijk goede

typografie is niet te verkrijgen uit slecht zetwerk omgeven door nog zo'n artistieke lijnenwirwar, evenmin als de toga een aap tot een goed kanselredenaar kan maken'.a
Om hun reactie in het juiste perspectiefte zien is een korte terugblik nodig.
Aan het eind van de negentiende eeuw zijn de zogenaamde 'versierders' werkzaam.

Zij stellen
aJb.vrur

de decoratie centraal bij het ontwerpen van

van is de door

G.W Dij sselhof ontworp

drukwerk. Een goed voorbeeld daar-

en b and voor Kuru t en

S

amenlevin gvan Walter

Crane. Vanafrg o3 begint de periode van de 'typografen', die de typografie als belangrijkste

uitgangspunt van de boekverzorging nemen. De opvattingen van de 'typografen' vinden

.'

and a cluster of designs in the right-hand column headed'today-reality'. In the yesterday

columnwas afrontpage ofWenàingenandthe qualifrcations'artistic, decorative, symbolic,
fantastic, antisocial, lyrical, passive, romantic, aesthetic, craftsmanly'. The qualifications
listed under 'today' were 'reaI, direct, photographic, pragmatic, competitive, reasoning,
active, up-to-date, functional, practical, techÍfcal'.s

With moral correctness on his side, Schuitema disqualified Wijdeveld's ideas and his
work along with them. Today we know that the work of the functionalists is no more and
no less decorative than that of Wijdeveld's Art Deco designs. The 'objective' functionalist
design and architecture is itself marked by an extremely outspoken style with all the stylistic trappings that come with it. And this style, as postmodernism has convincingly shown,
can be taken up in the vocabulary

The architect as graphic

oftoday's designer or architect like any other.

designer Architecture

has been a major influence on

typog-

key Dutch example being f.M. van der Mey's Scheepvaarthuis. Other Dutchmen
besides Berlage, Lauweriks and Wif develd to have traversed the borders between architec-

raphy,

a

ture and typography include Piet Zwart and Theo van Doesburg. 'Typography, putting it
in the simplest terms, is the division of a surface,' according to Ronner, 'Just as the architect finds the right place for the closed wall surface, the windows and doors, and every
architectural part has its own function, so the typographer, if he wishes to do his work
well, must flttingly position and group his letters, words andlines.'6 TheKatholiekBouwbladpttsitrnore explicitly still: 'The title-pages ofWendingenin the first years after t9r7
are aperfect typographic formalization of Amsterdam School architecture. The page area

almost smells ofbricks, and it even seems as though standardbrick sizes have influenced
the composition... At all events, below the title is a chunky decorative layout consisting

of

none other than the tower-like corner feature of the Amsterdam Scheepvaarthuis; with the
understanding that in the typography this architectural fragment is standing on its head.'7
Although used intensively in his work, graphic design for Wijdeveld was a less important activity. In an article on the painter Gustav Klimt he has this to say: 'Like the major
artists in this country, he has too often had to search in the narrow fields ofposter art, book
illustration and paintings, fields too narrow for his mind, instead of being provided with
walls on which his labour could settle over time and with which he could more deeply

fathom and better follow the growth process ofhis artistic talents.'8
Graphic design crampedWijdeveld's work as an architect: 'Yes, I'm a decorative artist
as well these days. And circumstances give me so much time for my active interest in decorative art that many ask with a downcast look: "But you're an architect, aren't you?" "Wen-

dingen" takes
Oth er grap

h

a

particularly heavy toll on my architectural work.'e

ic des

i

gn

As early as 19 r7 Wij develd had begun making typ o graphical correc-

tions to complementary theatre tickets for Koninklijke Vereeniging het Nederlandse Tooneel, for which dramatic association he was also to design a series of purely typographical
posters for the 1918-r919 season.
The rgzos was a particularly prolific time for Wijdeveld on the graphics front: posters,
jobbing work, book plates, certif,cates, vignettes, stationary, books, covers, alphabets,
and so on. In r9r9 V/ijdeveld designed the 'Pauw' book series and two novels by Herman
Heijermans, EvaBonheur (t9r9) andDageraad (r9zo),for the publishing house ofVan

Loghum, Slaterus & Visser of Arnhem. His undisputed masterpiece, however, is Der gees-

rz

H.Th. Wijdeveld. Art Deco-ontwerpen op

papier Art

Deco design on paper

voor het eersthunneerslag inhet door S.H. deRoosverzorgde boekKarutenMaatschappij
van

William Morris. In de loop van de jaren krijgt De Roos steun van |. van Krimpen,
Royen, A.A.M. Stols en Ch. Nypels. Het zijn deze 'typografen' die tot op de dag

f .F. van

van vandaag het geweten vormen van letterontwerpers en grafisch ontwerpers in Nederland,
die leesbaarheid hoog in het vaandel voeren.

Deze 'typografen' hadden met veel moeite bevochten dat althans bij een deel van de boekproductie hun ideeën ingang hadden gevonden en dan komt daar een architect die alle regels
aan zijn laars lapt en nog succes heeft ook.

Behalve de 'typografen' stonden ook de 'functionalisten' afirvijzend tegenover Wijde-

Schuitematoontin een artikelinlto in 1928 de opvatting van de
functionalisten door in de linkerkolom een aantal grafische ontwerpen onder het opschrift
'gisteren-kunst' te scharen en in de rechterkolom een aantal ontwerpen onder het opschrift

velds vormgeving. Paul

'vandaag-werkelijkheid'. Bij gisteren staat een voorpagina vanWendingen afgebeeld met
kwalificaties 'artistiek, decoratieí symbolisch, fantastisch, on-maatschappelijk,lyrisch,

de

passief, romantisch, esthetisch, ambachtelijk'. Bij 'vandaag' staan de kwalificaties 'reëel,

direkt, fotografisch, zakelijk, concurrerend, argumenterend, actief, actueel, doelmatig, practisch, technisch'.s

Met het morele gelijk aan zijn zijde diskwali-ficeert Schuitema de opvattirgen, en daarmee het werk, van Wijdeveld. Vandaag de dag weten we dat het werk van de functionalis-

ten net zo veel of weinig decoratief is als de Art Deco-ontwerpen van Wijdeveld. Ook de
'objectieve' functionalistische vormgeving en architectuur kent een zeer uitgesproken stijl
met al de daarbij horende stilistische kenmerken. En deze stijl, zo heeft het postmodernisme overtuigend aangetoond, kan op dezelfde wijze ingezet worden in het vocabulaire
van de hedendaagse ontwerper

ofarchitect

als elke andere

stijl.

De,architectalsgrafischontwerper Dearchitectuurissterkvaninvloedgeweestopde
gpografie, met Van der Mey's Scheepvaarthuis

als

belangrijkvoorbeeld. In Nederland heb-

ben, naast Berlage, Lauweriks en Wijdeveld, ook Piet Zwart en Theo van Doesburg zich
beziggehouden met zowel architectuur als typografie. 'Typografie is op zijn eenvoudigst
gezegd, vlakindeling', aldus Ronner, 'Evenals de bouwmeester het gesloten muurvlak, ven-

functie
uitoefent, zo moet ook de typograaf, als hij zijn werk goed wil doen, de plaatsing van zijn
sters en deuren hun goede plaats geeft, elk architectonisch onderdeel een bepaalde

letters, woorden en regels indelen en groeperen.'6 En het KathokekBouwbladzegthetnog

explicieter: 'De titelpagina van Wendingen is in de eerste jaren na r9r7 een perfecte typografische stilering van het bouwen der Amsterdamse School. De bladspiegel ruikt als het
ware naar baksteen, en het lijkt alsof zelfs de geijkte baksteenmaten meegeteld hebben in
de

compositie (.. .) In ieder geval staat onder de titel een forse dekoratieve bladvulling, dat

niets anders is dan de torenachtige hoekpartij van het Amsterdamse Scheepvaarthuis; met
dien verstande, dat dit stuk architectonisch volume in de typografie op zijn kop staat.'7
Hoewel hij er zich intensief mee heeft beziggehouden beschouwde Wijdeveld het grafi.sch

ontwerpen toch als een minder belangrijke bezigheid. Zo schrijft hij in een artikel

over de schilder Gustav

Klimt: 'Hij heeft,

evenals de grooten in ons land, te veel moeten zoe-

ken op de voor zijn geest zoo enge terreinen der affiche-, boekversiering- en schilderijen-

kunst, inplaats dat hem de muren geboden werden, waarop zijn arbeid tot bezirking kon
komen en waarop hij het proces van de groeiing zijner kunstenaars-gaven beter en dieper
kon peilen envolgen'.8

ten BemoetinB. f .W. Schotman's

book about Chinese signs must have been right up Wijde-

veld's street. The cover shows stylized Chinese'arabesques'.
Besides graphics Wijdeveld designed stage sets, costumes, toys,
even

furniture, jewellery,

bathing caps. His interests were wide-ranging, and he had a particular love of the

theatre with all its drama. From the r93os onwards he made only sporadic forays into
graphic design, with none of the hallmarks of his earlier work.

lnW'rjdeveld'swake Despitetheflercecriticism,whatbecameknownas'Wendingenstyle',
'Wijdeveld typography', 'Linear school' or 'new school' soon won great popularity, particuIarly in Amsterdam. Fré Cohen did much of the graphic work for the city printing offices
in this style and the Amsterdam School of Printing would propagate it also. Even the 'typog-

raphers'were influenced by this move to confound the classical axisymmetry of the page.
It was not just the forms of the figures designed by Wijdeveld that his successors adopted.
Like him, they assembled their geometrical ornaments from brass rules taken from the
type case. Anton Kurvers (an adherent to the Theosophist doctrine), Van Geel, De Haas,

Kuiler and many architects of the

day who ventured

into book designing territory, made

covers and posters which clearly show the Wijdeveld touch.

If the influence exerted by Wijdeveld's Art Deco design was considerable, it was destined ro last no longer than the end of the rgzos. Only Fré Cohen continued on along the
Wijdeveldtrailuntil rg4o.ln 1966 Willemde Ridder andAnthonBeekerediscoveredWijdeveld's work and applied this mode of design to issues of the Dutch

They even got Wijdeveld to design

a

p

op magazír'e Hitweek.

magnificent heading in the December issue of that

year for Dutchblues legends Cuby and the Blizzards. Wijdeveld's last graphic design dates

from

1975;

avignette for the cover of the Forumissre devoted to 'Wijdeveld typography'.

Art Deco It was in 19 68 that the art historian Bevis Hillier introduced the term Art Deco.ro
This was the flrst attempt to gather the applied arts of the rgzos and'3os together under one
heading. The name comes from the 'Exposition des Arts Decoratifs et des Industrielles
Modernes' held in Paris in

1925.

The Dutch contributions to this show consisted primarily

of pieces submitted by artists of the Amsterdam School. Wijdeveld designed the

interior of

the Dutch Pavilion. Hillier neatly sidesteps the myriad definitions by labelling the entire
.fig

rx

period of r9r8-r939 Art Deco, inwhichhe distinguishes the following influences: Cubism,
RussianBallet, the Aztecs, AncientEgypt, theWildWest (Americanlndians) andmachines.
Besides these influences, he describes motifs often found in Art Deco designs, especially onbook covers; these include fountains, sunbeams, clouds and lightning flashes.It is
these motifs in particular that crop up regularly in Wijdeveld's work, most notably in his

posters and stage sets.
The Dutch have always been reticent about describing the work of designers at the end
of the rgth century

as

Art Nouveau, opting instead for the Dutch translation, Nieuwe Kunst.

That same reticence has prevented them from describing the work of inter-war period
designers such as Wijdeveld and Dudok and many other practitioners of the applied arts
as

Art Deco. A recently published British overview of Art Deco graphics includes work

by the Dutch pioneer Piet Zwart.rr That the often provincial conflict of directions in the

Netherlands has now been put in perspective is a welcome relieí giving as it does the op-

portunity to place the work and ideas ofthe 'typographers', 'functionalists' and other artists
and architects working in the inter-war years in

r4

a

H,Th. Wijdeveld. AÉ Deco'ontwerpen op papier Art Deco design on paper

broader context.

Zijn eigenlijke werk als architect komt erdoor in het gedrang: 'fa, inmiddels ben ik ook
sierkunstenaar. En de omstandigheden geven mij zoo veel tijd voor mijn bemoeiingen met
de sierkunst, - dat menigeen mij beschamend vraagt: "hé, bent u ook architect?,, Vooral
"Wendingen" eischt een groot offer van mijn bouwkundig werk.'e

Overigdrukwerk AlinrgrTisWijdeveldbegonnendetypografietevernieuwenvande
vriikaarten voor

de

voorstellingenvan de Koninklijke Vereeniging het Nederlandse Tooneel.

voor deze vereniging ontwierp hij ook een serie puur typografische affiches voor het seizoen r9r8-r9r9 . Vooral in de jaren twintig heeft Wijdeveld veel drukwerk vormgegeven:
affiches, smoutwerk (drukwerk), ex-libris, diploma's, vignetten, briefpapier, boeken, banden, alfabetten enz. Voor de uitgeversmaatschappij Van Loghum, Slaterus & Visser te

ArnhemverzorgtWijdeveld in 1919 de Pauwserie en twee boekenvanHermanHeijermans,
EtaBonheur (r9t9) enDageraad(t9zo). Zijn meesterwerkis ongetwijfeldDer geesten 6e-

moetingvatl.W. Schotman. Het boek dat over Chinese tekens handelt moet wel een kolf)e
naar de hand val Wijdeveld zijn geweest. De band vertoont gestileerde chinese 'arabesken'.
Behalve grafisch ontwerper is hii ook ontwerper van decors, kostuums, speelgoed, meu-

Zijn interesse was breed en vooral voor het theater met
zijn dramaheefthij een grote liefde. Vanafde jaren dertig houdt hij zich nog sporadisch
met dÍukwerk bezig, overigens zonder dat het de kenmerken van zijn eerdere werk vertoont.
bels, sieraden en zelfs badmutsen.
al

Navolging Vooral in Àmsterdam werd, ondanks de felle kritiek, de zogenaamde 'lijnenrichting', 'nieuwe richting', 'Wendingenstijl' of 'Wi1'develdse richting' snel populair. Voor de
stadsdrukkerij van Amsterdam verzorgde Fré Cohen een groot deel van het gemeentedrukwerk in deze stijl en ook op de Amsterdamse Grafische School werd de stijl gepropageerd.

Zelfs de'typografen'werden bernvloed door de doorbreking van de klassieke axialiteit van
Door de navolgers werd niet de vorm van de door Wijdeveld ontworpen figuren

de pagina.

overgenomen, maar evenals hij stelden zij de versieringen voor drukwerk uit lijnen samen.
Anton Kurvers, die de theosoflsche leer aanhing, Chris van Geel, C. de Haas, K. Kuiler

boekverzorging waagden, maakten boekomslagen en
affiches waaruit duidelijk de invloed vanWijdeveld blijkt.

en veel architecten die zich aan de

De invloedvanWijdevelds Art Deco-vormgeving is groot geweest, maar vanbeperkte
duur. Eind jaren twintig is het in feite afgelopen. Alleen Fré Cohen bleef tot aan r94o op

de'Wijdeveld'manierwerken. In 1966 herontdekkenWillem

de

Ridder en Anthon Beeke

het werk van Wijdeveld en pasten deze vormgeving toe in nummers van het

tijdschrift

Hitweek. Op hun verzoek heeft Wijdeveld in het decembernummer van dat jaar nog een
prachtige kop voor Cuby and the Blizzards gemaakt. Het laatste typografisch ontwerp van

Wijdeveld dateert uit 1975; het is een vignet voor de omslag van het Forrrr?x-nummer over
Wijdeveldtypografie.
Art Deco In

19

68 introduceert de kunsthistoricus Bevis

is een eerste poging de toegepaste kunsten uit de jaren

Hillier

de term Art Deco.ro Het
twintig en dertig van de rwintigste

eeuw onder één noemer te brengen. De term is afgeleid van de Exposirion des Arts Décoratifs et des Industrielles Modernes, diewerd gehoudenin r9z5 in Parijs. De Nederlandse
bijdrage aan deze tentoonstelling bestond voornamelijk uit ingezonden werkstukken van

kunstenaars van de Amsterdamse School. Wijdeveld verzorgde het interieur voor het
Nederlands pavilioen.

afb.rx

De talrijke begripsbepalingen omzeilt Hillier door de hele periode 1918-1939 J\rt IJlcD) te
noemen. waarbij hij de volgende invloeden onderscheidt: kubisme, het Russisch ballet.
Azteken, het oude Egypte, het Wilde Westen (Tndianen) en de machine.
Naast deze invloeden beschrijft hij motieven die vaak in ontwerpen-vooral bij
boekbanden - terugkomen, onder andere: fonteinmotief, zonnestraalmotief,
wolkenmotief, bliksemschichtmotief. Het zijn vooral deze motieven die we veel in het werk
van Wijdeveld, vooral in zijn affiches en toneeldecors terugvinden.
In Nederland is men altijd terughoudend geweest om het werk van ontwerpers aan het
eind van de negentiende eeuw Art Nouveau te noemen. Dat beeft geleid tot de invoering
van het begrip Nieuwe Kunst. Dezelfde terughoudendheid is altijd betracht om het werk
van o.ntwerpers uit het interbellum, :wals Wijdeveld en Du dok en vele andere toegepaste
kunstenaar , Art Deco te.noemen. Recentelijk is in een in Engeland verschenen
overzichtswerk met als titel Art Deco Graphics ook werk van Piet Zwart opgenomen.11
Deze relativering van de vaak provinciale richtingenstrijd in.Nederland is een
verademing en biedt de mogelijkheid het werk en het gedachtegoed van de 'typografen',
'functionalisten' en andere in .het interbellum werkzame kunstenaars en architecten in een
ruimer kaderte plaatsen.
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Stage and theatre
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13 Briefpapiervoor/writing
paper for Vereeniging de Neder
lan dse Afdeeling op de tentoon
stelling te Parijs, 1925
14 Briefpapier/writing paper
H.Th. Wijdeve ld

Othergraphic work
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22 H.Th. Wijdeveld. Art Deco-ontwerpen op papier Art Deco design on paper

15 Briefpapier/writing paper
Architectura
16 Enveloppe voor briefpapier/
envelope for writing paper
Wendingen

17 Einddiploma/final-year certi

ficate Maatschappij van Nijver
heid. School voor Bouwkunde,
Versierende Kunsten en Kunst
ambachten, Haarlem

Uitnodiging deelname begra
fenisstoet/invitation to join fune
ral procession ofM. de Klerk, 1923
19 Omslag herdenkingsbrochure
M. de Klerk/cover ofmemorial
booklet, 1923
18

17

18

19

zo KailtYarhet 25-luig bestam
vm dev.n.n.x./silver iubilee card,

zz

8-delige menukailt ter gele-

1929

gen}eid van het rrde Congres
Internationale des Architectes/

rr

8-part menu cud at congÍess

Uitnodiging/invitation Eere-

comité Amerika, rg3r

I
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H.Th,

Wijdweld. AÉ Deco-ontnerpen

oP PaPier Art Deco design on PaPe

Architectura

23 Bouwleu11di&e Weeleblad Architeaura, 1917. Driebondnummer
24 Architectura 3, 1925
25 Architectura 26, 1927

23

Het Genootschap Architectura

Since 1893, the Amsterdam

et Amicitia geeftvanaf1893 een
eigen tijdschrift uit: Arc/1itectura.
ln 1916 groeit het idee voor Wendi"B"'· Wijdeveld is steeds de

society Architectura et An1icitia
had had its own journal, Architectura.In 19,6 the idea for We11di11Ben was growing. Wijdeveld kept

stuwende kracht geweest achter

pushing to get the magazine pub-

de uitgave van het blad en telkens
doet hij in vergaderingen van

lished, and made regular reports

Architectura et Amicitia verslag

at n1ectings of Architectura et
Amicitia on his deliberations with

van zijn overleg met de uitgever,

the publisher, H.P.L. Wiessing,

H.P.L. Wiessing, het op te stellen
contract enz. Als voorproef had

the contract to be drawn up. and
so on. As a foretaste, Wijdeveld

Wijdeveld een Cuypers-nummer

designed aP.J .H. Cuypers issue for

gemaakt van Architectura en ook

the society's magazine Architec
tura. The cover he made for Archi
tectura's 'triple unîon issue' (Drie

het door hem ontworpen omslag
van her Driebondnummer ( 6 ok
tober 1917), dat een op te richten

bondnummer, 6 October 1917,

verbond tussen industrie, handel

on the alliance to be established

en kunst behandelt, maakte de

between industry, commerce and

ledenvergadering enthousiast.

art) was received cnrhusiastically

In 1918 maakt het weekblad plaats

at a genera! meeting of the society.

voor het maandelijks te verschij

In 1918 this weekly magazine

nen Wendinaen. Hierbij wordt ter

ceased publication in favour of

compensatie een 'Technisch ge

what was to be the new monthly,

deelte' bijgesloten met medede

Wendineen. By way of compen
sation this was to include a 'tech

lingen van het genootschap en
technische bijdragen. In 1921 zou

nica! supplement' with society

Architectura opnieuw verschijnen
als gevolg van toenemende pro

announcements and technical
items. ln 1921 Architectura made a

testen van de leden; aanvankelijk

reappearance in the face of rising

als een bescheiden mededelingen
blad, een jaar later als eigen tijd

protest from society members,
first as a newsletter and a year later

schrift. Vanaf 1927 worden de bla

as a full-blown magazine. From

den van A et A en de BN A samen
gevoegd tot het BouwkundiB
Weekblad/ Architect11ra.
Zie voor een compleet overzicht

1927 on, this and the periodical
of the BNA (Royal Instirute of
Dutch Architects) were combined
as BouwkundiB Weekblad/A rchi

van de tijdschriften en publicaties

tectura.

van A et A: Jeroen Schilt, Jouke

For a complete overview of Archi
tectura et Amicitîa's magazines

van de Werf. Genootschap Archi
tectura et Amicitia 1855-1990.

and publications see: Jeroen Schilt,

Rotterdam, Uitgeverij OIO, 1992.

Jouke van de Werf. Genootschap

Architectura et Amicitia 1855-1990.
Rotterdam, 010 Publishers, 1992.

25

25

Wendingen

op afeen uitgever te vinden Die

de oorlog ging eindigen. Hoewel

vondenhetplanprachtig, .maar

tiotrs to filI the interior pages, even

zelf in een "Sturmund Drang"
periode, meende ik dat vernieti-

"U bedoelt toch niet ir ernst een
quadraad blrd ' Dat is onmoge-

indicate the printing and typog-

lijk! Op dat ogenblik kwam het

ringirg

ging door

oorroc,

nu wel zou

overgaan in groei door vREDE

slogan in

m!

op dat heel mijn leven

raphy. All thewhile Itèlta
inside me Europe!

Europe! Our rveekly is to becorne

en sprak over eenheid onder de

zou tekenen. "Plan the impossi-

amonthly. large. . square

volken Ik had harmonie ontdekt

ble" HenriWiessing, die juist de

op mijn eenzame zoektochten

.

"Nieuwe Groene" was begonnen,

audacious New! A turning [wend
ing] is neuby. Turning? . Yes,

door het Schrvuzrvald en aan de

aanvaardde de uitgave. Het eerste

lots ofturnings! I then inscribed

Middellandsche zee

nummer zou Jamrari r9r8 ver-

Plotseling zie ik mij in nrijn zolder-

schijnen'
Uit een niet gepubliceerd mmuscript.' a Irai. Wijdeveldrrchief

on the cover ofthe dummy the
wordwBN»INGaN.

atelier bezich met vellen fapanste vouwen, dubbel te vou-

papier

q,en en met

rr6 ro4a]

raffiabhden, zoals

mijn Japanse vrienden doen De
binnenbladen ga ik schetsmatig

drul<entypografieaan Ondertussen zingt het ir mij Euopa!

"Sturm und Drang" period my-

Europa! Ous weekblad wordt een

wA

groot

self, I felt that

I

'A week later, friends gathered

aromd "co ,Le rlo!"

they said

They promised their assistarce,

'In r9r7 it was clear that the war
was going to end Although in a

met illustraties vullen, geef zelfs

destructionthrough

would now transmute into

formed an editorial board . and
sent me out to find a publisher.
They thought it awonderful plan,
but "You don't seriously mean
a squaremagazite .." That's
impossible!Just rhen there came

to my mind the slogan that would

.

growth through Pr,tcn and spoke

gedurfd. Nieuw! Een wendirg is

ofunityamong narions I had dis-

colour my whole

nabij Wending?

covered harmony on my lonely

impossible". Heri Wiessing, who
had just launched the "Nieuwe

maandblad

vierkant

.fa vele wen-

dingen! Toen tekende ik op de

treks through the BlackForest and

omslag van het model hetwoord

along the Mediterrmean Sea.

WEND]NGEN

'AI

Een week Iater staan de vrienden

rondom . enroepen'ootN!' Zij

studio engaged in folding sheets
offapanese paper, foldirg them

beloven medewerking, vormen

double and bindlng them

een

redactie

en stuurden mij er

ar

once I srw myself in my arric

with

ra[fia. the wa1 mv Japmcse Friends

WEN DINGEN

z6

do I would outliue the illustra-

'In rgrT wordt het duidelijk dat

H.Th. Wijdeveld. Art Deco-ontwerpen op

papier Art

Deco design on paper

life "Plan

the

Groene", agreed to publish it
The 6rst issue would appear in
fanuary r9r8

'

from an unpublished manuscript.
undated [Nli, Wijdeveld archive
r16 ro4al

z6 \VendinBen 1, 1, 1919, p. 1.
z7 Wendinaen III, IO, 1920.

29 Wendinaen vll, 5, 1925. Plano

work ( ... ) It is very well clone

tect's favourite hooks: 'This is a

omslag Frank Lloyd Wright

indeed. Wijdeveld understands

fine piece of work ... lt is very well

'\ lendelsohnnummer/

nummer/cover ofFrank Lloyd

my architecture; it is there that

dorre indeed. Wijdeveld under

'\ lendelsohn issue

Wright issue

the architects seem to have taken

stands my architecture; it is there

z8 Wendinaen Tv, 6, 1924.

De zeven nummers van WendinBen

root in n1y work'.

that the architects seem to have

Omslag Eileen Gray-nummer/

over zijn werk behoorden tot

The seven issues of Wendingen

taken root in my work'.

cover ofEileen Gray issue

Frank Lloyd Wright's lievelings

featuring the work of Frank Lloyd

boeken: 'This is a fine piece of

Wright were among the archi-

27

27

3o Enveloppe/envelope

3z Bestclbon/orderform

Wendin6en,rgrg

Wendin gen, z.j /undated

3r Enveloppe/envelope

33 Inlegvel/insert

Wen dín gen,

Wendingen,

z j /undated

z.i /undated
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H.Th. Wijdeveld. Art Deco-ontwerpen op

vou-lME.N.

papier Àn

..

Deco design on paper

3Í

lletterontwerpen
Type design

34 Blad met letreronrwerpen/
page with type designs (Wendingen), z.j./undated

35 Blad met letterontwerpen/
page with type designs (Amsterdam/Deventer), z.j./undated

34
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Poste rs
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KONINKL:YEBEENIGING

HET NEDEBL:TOONEH.
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H.Th. Wijdeveld. AË Deco-ontwerpen op

papier AÍt

Deco design on paper

rgr13
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V er
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37 011weer-l\uflu-'1 St,·uidh,r11
K.V.Het !':ed. Töcmed.19,R

37

31

38 Schiller's Don Karlos.
Reilie Eduard Verkade. Decors
H.Th. Wijdeveld, z.j./undated
39 Hamiet, 1919
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32 H.Th. Wijdeveld. Art Deco-ontwerpen op papier Art Deco design on paper
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34 H.Th. Wijdeveld. Art Deco-ontwerpen op papier Art

Deco design on paper

43 TentoonstellinB Buitenlandsch
Bindwerk van dezen tijd. Vereen:
Boekband enBindkunst, 1924

44 TentoonstellinB Nederlandsche

ontwerpen voor prijsvraaB Bebouw
voor den Volkenbond Genève, 1928

44

STEDELIJK MUSEUM
TE AMSTERDAM
16 FEBR:19243MAART

35

45 Inter fratio nale
hkt

o r

S ted

is ch e t ent o o

elíjk

Mu

e

um

e

c onomis

ch

rc t ellin g

Arct

er d am

46

o4lo7-rslog r92g tg2g

damse Stadsdrukkerij, maart r93r
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36

Zomerp ostzeyek Hulp in

Nood,z i /undated
47 Kalender/calendar Amster-

M
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H.Th. Wijdeveld. Art Deco-ontwerpen op

i'l"t""i

iST0 tï iSe

papier Art
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Deco design on paper

48 Architectuur tentoonstelling
Frank Lloyd Wright Stedelijk
MuseumAmsterdamo9/05-JI/os
r93r

IJCI--IIT�C:TUU�
�

DE TENTOONSTELLINGS
RAAD VOOR BOUWKUNST
EN VERWANTE KUNSTEN
JON_•J<&C>IU>e •�:,;c,t.u, �...._...

37

Boeken
Bool<s

49 PH Ritter Dekunstvanhet

5z M Dijk Hetbegijpenvan

reizen De Pauwserie Arnhem,

mlzieË. De Pauwserie Arnhem.

kunst V er zmelde op stellen r 9 r 7 -

Van Loghum Slaterus & Visser,

Van Loghum Slarerus & Visser,

r9z9 Amsterdam, De Spieghel,

r920

t920

1929

5o Seriepagina/series page

53

5r

Hoofdstukopening/chapter

oPenlng

A

Vogel Voordrachtskunst

De Pauwserie Arnhem. Van

54 H Th Wijdeveld Cuhuuren

55 Cuhuut

en kunst

Nauoord/

afterword

Loghum Slaterus &Visser, r9r9

51

55

38 H.Th. Wijdeveld,AÉ Deco-ontwerpen op papier Art

Deco design on paper

;'5 H. Heijcrmans_ EvaBonheur_
;:...,: J<'''°'Belijk tooneelspel in 3
.•:nf,·en. Arnhem, Van Loghum
Shrerus & Visser, r919
5 7 H. Heijermans. DaBeraad.
�.:... :nscerdam, Van Loghum Sla
:;;rus & Visser, 1920

58 KTh. Wijdeveld. Wereldten
toonstellinB voor kolonien, zeevaart·
en Vl-aamsche kunst t.e Antwerpen 1930.Nederlandsch paviljoen
H.Th. Wijdeveld Architect Amster
dam. Amsterdam/Mechelen.
De Spieghel/Het Kompas, 1930

59 H_Th. Wijdeveld. Naar een
internationale werkBemeenschap:
een plan(...). Santpoort,
C.A. Mees, 1931

57

•
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39

1•

•

59

60 N.V Nederlandsche AanneminB
Maatschappij v/h Fa. H.F. Boersma.
Hoofdkantoor 's GravenhaBe,
Den Haag/The Hague, 1934

58

6o

I

6r Herdenlingsboek/souvenir

'Zoo ben ik ruim een jau lang al
mijn Zondagochtenden bezig

book OpeningDe Bijenkorf ry26,
Den Haag/The Hàgve rg27
6z Titelpagina/ritle page

geweest aan de typograÉsche
verzorging van een bundel van
dr J.W. Schotman, "Der geesren
gemoeting. Vier morgenlandse

I W. Schotman. I have designed

drornen in verzen". Ik heb er den
band voor ontworpen. In overleg

with Sinologists transformed the

met Chinologen de penseelletters
omgezer in rechtschrifrige leder

ing Ihaveplaced

the cover

Ard in deliberatiou

brush letters iDro srraighr letrer-

gezet. Een kosreli,ke opgaaf,

waarvoor ik twee honderd verschillende yersieringen geteekend heb, de lerters .. Een
luchtige ontspannhg, veelal ter-

airy reluation, often while my
wife and our friends played
music Bur .uch work goes unap-

wijl miin Vrouw

en de vrienden

musiceerden Maar ook zulk
werkbrengt niet zijn loon op't
Wordt te duur 't Wordt altijd
alles te duur.

ir

ons land '

ent decoratioDs. the letters An

preqiated. It would be roo erpeosive

-

it's always too expensive in

this country

'

H Th. Wijdeveld.

D

e

Ptoblemen

der H eden doa gs che Ar chitectuur

H.Th. Wijdeveld De Problemen

['The problems of present-day

der Hed enda

archi tecture'], lecture delivered

a gs ch e

At clLite c tuuï,

voordracht op woeusdag

8

okto-

ber r93o in het Paviljoen der
Internationale Tentoons telling
van Zeevaart, Kolonièn en
Vlaamsche Kunst, Antwerpen

6z

4o

for "Der geesten gemoeting",
four oriental dreams inverse by

every versein
its setting An exquisite rask for
which I drew two hundred differ-

vers heb ik in ziin atmosfeer

'6r

'For more than ayear now I have
been spending my Sunday mornings working on the rypography

H.Th. Wijdeveld. Art Oeco-ontwerpen op papier Art Deco design on paper

on Wednesday 8 October r93o
in the pavilion oFrhe Exposition
internationale coloniale. maritieme et d'art flamand, Antwerp.

63 J.W. Schotman. Der Geesten
Gemoeting, (1927). Band/cover
64 Titelpagina/title page

65 Schets titelpagina/sketch of
title page
66 Pagina met Chinese karakters/
page with Chinese characters

67 Studie Chinese tekens op cal
quepapier/study of Chinese char
acters on calque paper

---------- 63
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68 Tentoonstellingscatalogus/

7o Ontwerpvoorvignetomslag/

exhibiti on catalogte Wij dewld's

design for vignette on cover

W o n d er

Lij

be

W eilin gen, ry 6 6

of

Forum xxv, r, t97 5

69 Hitweeku, r5,r966.'Cuby

7r

and the Blizzards', kop ontwor-

typograhe',

Hans Oldewarris, 'WijdeveldF

otumxxv,

r, r975

pen door/heading designed by

Wijdeveld
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H.Th. W'rjdeveld. AÉ Deco-ontwerpen op

papier Aft

Deco design on paper

Fré Cohen

72 Verslaa van de electriciteits
werken te Amsterdam, over hetjaar
1928. Verslagen der bedrijven, dieti
sten en commissiëtt der eemeente

73 Henk van Laar. AfstamminB en
ontwikkeling. Jeugdbibliotheken
no. 5. Amsterdam, Arbeiders
Jeugd-centrale, ,925

74 Kalender/Calcndar for
Amsterdamse Stadsdrukkerij,
november ,929

Amsterdam, no. 7. Amsterdam,

Staatsdrukkerij, 1928. Voor- en
achterzijde omslag/front and
back cover

72

74

73

4 11 18 25

2

5 12 19 26 3

6 13 20 27 �
7 14 21 28 5

8 15 22 29 6
9 16 23 30 7

43

Anton Kuruers

Am5tetdqm Stadsontwikkeling,

7

5

v

olkshuisv e sting Amsterdam,

Stadsdrukkerij, rgz4

76 C
v o

or

Wf

Schorteldoek Water-

ziening v an geb out en. Am-

78 PaulBromberg HetHol
lands che inter íeut lS er ie M o der
schoonheid] Amsterdam,

Bandontwerp /cover design

N V Uitgeversmaatschappij Kos-

77 Ef Rothuizen Rioleeringen,
N V Uitgevers Maatschappij,
Amsrerdam, t gzr Bandontwerp/

mos, rg1r, zde druk (rste druk

cover design

md back covers and title page

l93r)/znd print Yoor- en achterziide omslag en titelpagina/front

AMSTERDA

STADST

VOLKST -_l
-ONTW!KKELING
fHUISVESTING
-

t

LLANDECI-.IE

INTERI!UR
pN!ECr]coNlsD
NvU![Gt1ÉpÉ il,+ATg]l-rAPp i.

44

H.Th. Wijdeveld. Art Deco-ontwerpen op

papier Art

ne

sterdam, Kosmos, z.j./undated

Deco design on paper
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79

79 TentoonstellinB Nederlandsche
aemeentewerken te Utrecht Jaar
beursBebouw, 1926. Affiche/
poster

80 Folkert Kramer. Uit de serie
Memchen op het tooneel. Een serie
monoBrafieët< van Nederlandsche
tooneelspelers. No. 15. Louis van

Gasteren-Amsterdam: De Bran
ding, 1925, 'De Spieghel' Uit
geversbedrijf, 1926. Voor- en
achterzijde omslag/front and
back covers

�-----------, 78

JET

HOLLANDSCHE
INTERIEUR
DOOR

PAUL
BROMBERG

�

MODERNE SCHOONHEID

NV UITGEVERS·MAATSCHAPPU

KOSMOS

�----"MSTEROAM
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Ontwerpen van architecten
Designs by architects
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83 De centrale 'Merwedekanaal'
van de N.V. Provinciaal en Gemeen�
telijk Utrecht,ch Stroomleverinas
bedrijf Utrecht, 1926. Omslag·
ontwerp/cover design by
ir. L.S.P. Scheffer, M. Kortman

81 J.G.Wattjes,Modernearchitec
tuur in Noonveeen, Zweden, Fin
land, Denemarken ... Amsterdam,
Kosmos, 1927. Omslagontwerp/
cover design by ir. J.E. Wiersma b.i.
82 j.G. Wattjes,Modemevilla',
en landhuizen in Europa en
Amerika. Amsterdam, Kosn1os,
1930. Omslagontwerp/cover
design by ir. ).E. Wiersma b.i.
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46 H.Th. Wijdeveld. Art Deco-ontwerpen op papier Art Deco design on paper

82

Herkomst afbeeldingen

Literatuur

Sou rees ofillustrations

Further reading

Nederlands Architectuur
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