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Ve r a n t w oor din g
De aanleiding voor deze script ie over Paul Schuit em a vorm t m ij n kandidaat sscript ie Berlij n- dada en de 'fot om ont age’ ( 1971) . Hierdoor werd
m ij n belangst elling gewekt voor de t ypografie, fot ografie en m et nam e de
fot om ont age. Ook in int ernat ionaal verband st uit t e ik bij m ij n onderzoek
st eeds weer op de nam en van Piet Zwart en Paul Schuit em a als Nederlanders. Over Piet Zwart en zij n werk had het Haags Gem eent em useum
en in het bij zonder Kees Broos zich al ont ferm d. Maar over het werk en
de ont wikkeling van Paul Schuit em a bleek , afgezien van zij n eigen
publicat ies, geen enkele om vat t ende st udie of t ent oonst ellingscat alogus
m et feit elij ke gegevens t e best aan of in voorbereiding. Deze script ie
vorm t een eerst e aanzet om in deze leem t e t e voorzien. Maar ook niet
m eer dan dat , want het onderzoek naar zij n werk en ont wikkeling bleek
zo t ij drovend dat aanzienlij ke beperkingen nodig waren om er geen
levenswerk van t e m aken – wat het op den duur t och wel zal worden.
Deze beperkingen bet reffen zowel zij n act ivit eit en als de periode waarin
deze plaat svonden. Van de vele t erreinen waarop Schuit em a vaak t egelij kert ij d werkzaam was – onderwij s, ( binnenhuis- ) archit ect uur, t oneel,
indust riële vorm geving, t ypografie, fot ografie, film – nam de t ypografie
en direct daarm ee sam enhangend de fot ografie vooral voor de Tweede
Wereldoorlog een cent rale plaat s in. De nadruk is daarom , m ede gezien
de aanleiding voor deze script ie, gelegd op deze t wee aspect en van zij n
werk. Maar om het verband m et zij n andere act ivit eit en niet geheel uit
het oog t e verliezen, kom en deze daarnaast t erloops ook aan de orde. De
globale chronologische behandeling van zij n werk eindigt , om redenen
die in hoofdst uk 6 nader worden uit gewerkt , m et het begin van de
Tweede Wereldoorlog. De lij st m et biografische gegevens geeft een
sum m ier overzicht van zij n act ivit eit en daarna.
Het onderzoek naar Schuit em a's werk en ont wikkeling wordt door
verschillende fact oren bem oeilij kt . Het overgrot e deel van zij n t ypografische werk lag op het gebied van reclam e. Veel ervan is daardoor inm iddels in de prullenbak verdwenen. Voor deze script ie is uit gegaan van het
m at eriaal dat in Schuit em a's eigen collect ie bewaard is gebleven 1 . De
vele m aanden die nodig waren om deze collect ie t e ordenen en t egen
verdere aant ast ing door vocht t e behoeden, m aakt en het m ij onm ogelij k
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alle bedrij ven t e bezoeken waarvoor hij dest ij ds heeft gewerkt . Bij de
bezocht e bedrij ven – drukkerij C. Chevalier, N.V. Mij . van Berkel's Pat ent ,
Verkoopassociat ie Enci- Cem y N.V. – was t en gevolge van het bom bardem ent op Rot t erdam of andere oorzaken nauwelij ks of geen aanvullend
m at eriaal m eer t e vinden. Wel enige aanvullingen bevat de, deels van
het I nst it uut voor Sier- en Nij verheidskunst afkom st ige, collect ie van zij n
werk in het St edelij k Museum t e Am st erdam ; een aant al van zij n fot o's
en bij na al zij n negat ieven bevinden zich sinds 1956 in het prent enkabinet van de Rij ksuniversit eit t e Leiden. Hopelij k draagt deze script ie er t oe
bij , dat t ot nu t oe onbekend werk van Schuit em a wordt behoed voor de
‘recycling’, die vanuit een andere gezicht shoek zo noodzakelij k is.
Graag wil ik de vele fam ilieleden, vrienden en t ij dgenot en van Paul
Schuit em a die m ij essent iële inform at ie verschaft en over zij n leven,
acht ergronden en werkzaam heden, bedanken voor hun enorm e m edewerking. Met nam e ben ik veel dank verschuldigd aan m evrouw Schuit em a- van Dobben, die m ij in de m oeilij ke t ij d voor het overlij den van haar
m an m et een nim m er aflat ende gast vrij heid onderdak verleende en haar
huis overhoop liet halen.
Deze script ie draag ik op t er nagedacht enis aan Paul Schuit em a die
m ij , voor zover zij n geheugen reikt e en zij n gezondheid het t oeliet ,
behulpzaam was. Door vele gesprekken heb ik hem leren kennen en
waarderen.
Flip Bool
Am st erdam , m aart 1974

N oot
1

Tenzij anders verm eld, bevinden de in deze script ie besproken werken
zich in de collect ie van Paul Schuit em a.
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Biogr a fisch e ge ge v e n s 1
1897

27 februari, geboren in Groningen.

1915

begin opleiding aan de Academ ie van Beeldende Kunst en en
Technische Wet enschappen t e Rot t erdam .

1917- 1918 m ilit aire dienst .
ca. 1920

einddiplom a academ ie. Bewoont aan het einde van zij n
academ iet ij d een at elier in de Visst eeg m et zij n broer E.B.W.
Schuit em a.

1922

neem t at elier over van Karel van Veen aan de Maurit sweg
42b.

1923- 1925 Koninklij ke Subsidie.
ca. 1924/ 25 lid van Opbouw.
1925

bezoekt m et Leendert Bolle en Hendrik Chabot de Exposit ion
I nt ernat ionale des Art s Décorat ifs in Parij s.

1926

eerst e voorzit t er van de Cent rale van Bonden van Leerlingen
en Oud- leerlingen van Kunst scholen in Nederland. Met ingang
van de t weede j aargang ( j uli) hoofdredact eur van De Fakkel,
uit gave van deze organisat ie.

ca. 1926- 28 sam enwerking m et de fot ograaf Jan Kam m an.
1927- 1931 verzorgt alle publicit eit voor de N.V. Mij . van Berkel's Pat ent .
1928

bezoek aan de Pressa in Keulen.

1928- 1934 secret aris van Opbouw.
1928- 1933 Dick Elffers als assist ent .
1929

lid van de ‘ring neuer werbegest alt er’.

1930

Aanst elling als leraar reclam e en ont werpen aan de Academ ie
van Beeldende Kunst en in Den Haag, welke funct ie hij t ot zij n
pensionering in 1962 zal blij ven vervullen.

ca. 1930/ 31 vangt aan m et het ont werpen van st alen m eubelen voor een
m et I r. J. van Et t inger en Ph. Dekker begonnen verkooporganisat ie en lat er st alen m eubelen fabriek d3. Begint aan zij n
docum ent aire over Maasbruggen.
1931

brengt een bezoek van een m aand aan de Sovj et - Unie, en
m aakt een film isch verslag van deze reis.

1932- 1933 m edewerker van het m aandblad Film liga. Adviserend lid in
het best uur van het Genoot schap Nederland- Nieuw Rusland.
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Nauw bet rokken bij de act ivit eit en van het ArbeidersSchrij vers- Collect ief ‘Links Richt en’. Agit prop.
1933

eervolle verm elding voor zij n inzending voor het ‘Concours
I nt ernat ional du Meilleur Siège en Alum inium ’, uit geschreven
door de Alliance Alum inium Cie. Verzorgt vanaf vierde j aargang num m er 22 ( 28 okt ober 1933) bij na alle advert ent ies in
De 8 en Opbouw.

1934

verblij f van vier m aanden in Parij s voor het opnem en van de
film De Markt hallen van Parij s.

1936

reis naar Tsj echoslowakij e, m et lezingen in Brno en Praag.
Huwelij k m et Elly van Dobben. Verhuizing naar Den Haag.

1939

volt ooit de opnam es voor De Bouwhoek van Harlingen ( Friesland) t ij dens een verblij f van een half j aar in Piet ersbierum .
Verhuist in novem ber naar Wassenaar.

1940- 1945 ont werpt sam en m et zij n leerling Gerard de Vries een t ent oonst ellingsgebouw voor Philips ( niet uit gevoerd) . Schildert vooral port ret t en - sam en m et L. de Lang- van Schaik, Paul
Cit roen en Henk Meyer. Opgenom en in de verzet sgroep van
Mr. Reinink, m aakt film opnam es van fiet senvordering en inundat ies die naar Engeland worden gesm okkeld. Werkt m ee
aan rapport en over indust riële vorm geving en het film wezen
in Nederland voor het Com m issariaat voor de Wederopbouw.
1945

neem t deel aan de opricht ing en vorm t sam en m et Jan
Boum an, Lou Licht veld, Allan Penning en Eddie Verschueren
de leiding van de Nederlandsche Werkgem eenschap voor
Film product ie. Werkt o.a. m ee aan een film over Arnhem in
opdracht van Volksherst el. Regisseert de film De Slagboom
voor de Nederlandse Spoorwegen. Opdracht van N.V. Film verhuurkant oor Nederland voor Part isanenlied.

1946

lid cult urele adviescom m issie van de Nederlandse Bioskoopbond.

1947

m aakt de film Klom pendans. Krij gt de opdracht van de U.N.O.
om een scenario en draaiboek t e m aken voor een film over
de gezondheidszorg voor en de sociale om st andigheden van
zeelieden. Maar de film gaat niet door; evenm in als een opdracht van de Deense regering t ot het m aken van een docu6

m ent aire over Denem arken.
1948

lid van de Voorlopige Raad voor de Kunst , sect ie film . Opdracht voor t wee film s over rayon van de Algem ene Kunst zij de Unie. Tot 1967 belast m et de t ypografische verzorging van
Cem ent - t ij dschrift gewij d aan cem ent en bet on een uit gave
van de Verkoopassociat ie Enci- Cem ij N.V.

1952

vergeefse oct rooi- aanvraag voor een syst eem t ot vervaardiging van reliëfkaart en.

1953

bouw showroom Et ernit in de Leidsest raat 86- 88 t e Am st erdam .

1954

bouw huis J. André de la Port e t e Garderen.

1962

gepensioneerd.

1963

erelid Gebonden Kunst en Federat ie.

1964- 1965 verzorgt de inricht ing en drukwerken voor de reizende t ent oonst elling over onderdrukking en verzet in de j aren 19401945 Hom o hom ini lupus, in 1968 gevolgd door de t ent oonst elling we nem en 't wéér niet , 1933- 1945- 19 nu.
1965

volt ooit Syst - o- Color. Solot ent oonst elling in het St edelij k
Museum t e Am st erdam .

1966

gast docent West of England College of Art , Brist ol.

1967

solot ent oonst elling in het Kunst gewerbem useum t e Zürich.

1970

( 8 novem ber) t elevisie- uit zending aan hem gewij d in de serie
De onverget elij ken. Bij zonder eregeld van het Minist erie van
CRM.

1973

25 okt ober, overleden t e Wassenaar.

N oot
1

Deze lij st van biografische gegevens is vooral opgenom en als een

aanvulling en correct ie op de handgeschreven aut obiografische not it ies
van Schuit em a zelf uit 1969. De aanleiding voor deze aut obiografische
not it ies was verm oedelij k de t elevisie- uit zending over hem in de serie De
onverget elij ken ( 1970) . Op de herkom st van de gegevens zal zo nodig
lat er worden ingegaan.
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H oofdst u k 1
Je u gd, ople idin g, a ct iv it e it e n a ls ze lfst a n dig k u n st e n a a r e n e e r st e
r e cla m e - opdr a ch t e n
Geert Paul Hendrikus Schuit em a is op 27 februari 1897 geboren in
Groningen. Hij is de m iddelst e van drie kinderen, vernoem d naar zij n
groot vader van m oeders kant , Geert Pauwels van Balen. Deze was
m olenbouwer in Nieuweschans, voor wie hij zij n leven lang grot e bewondering heeft gehouden. 1
Na enkele j aren verhuist het gezin naar Zorgvliet , waar zij n vader een
poging doet de kost t e verdienen in een aldaar opgezet t e t abakscult uur.
Dit m islukt echt er al snel. Daarom keert het gezin t erug naar Groningen,
waar zij n vader in assurant iën gaat werken. Hij zal dit t ot zij n pensionering blij ven doen.
Paul Schuit em a bezoekt de lagere school in Groningen en vervolgens na
nog t wee verhuizingen, in Den Haag en Rot t erdam . I n de laat st e st ad,
waar hij van 1910 2 t ot 1936 heeft gewoond, gaat hij in 1911 naar de
HBS: " m et een briefj e... Dat heet t e zo als j e geen t oelat ingsexam en
hoefde t e doen" . 3
Hij blij ft zit t en in de eerst e klas en verlaat de school na de derde klas,
m et de best e cij fers voor gym nast iek en t ekenen. De keuze valt op
t ekenen. Daarom gaat hij de opleiding MO- t ekenen volgen aan de Academ ie van Beeldende Kunst en en Technische Wet enschappen t e Rot t erdam . 4 Schuit em a ont dekt echt er al snel, dat m ensen m et de akt e MOt ekenen geen banen kunnen krij gen en na hun opleiding op allerlei
m anieren proberen geld t e verdienen. Daarom laat hij de illusie van de
MO- opleiding schiet en en gaat gewoon door m et t ekenen en lat er ook
schilderen – port ret en figuur.
" Dag- en avondlessen, t ien uur per dag. Daar werd ont aard hard
gewerkt , heel erg fij n. Mij n leraar heet t e Heyberg, een soldat enschilder. Een vent m et enorm e klauwen van handen, die j e prakt isch
const ant de huid vol schold. Zij n lessen, ook filosofisch, doorspekt e hij
m et st oere verhalen van harde avont uriers. I k geloof dat ik nooit
verzuim d heb. Je durfde gewoon niet ziek t e zij n. I k heb er wel gezet en m et flinke koort s. Van die m an heb ik geleerd wat j e uit j ezelf kunt
halen. We deden st illeven en kopt ekenen ( gips) . I k heb er nog t eke8

ningen van... Je werkt e een m aand aan een st illeven, volledig syst em at isch. Je schet st e een haardunne lij n ook m et hout skool. De punt
van het krij t en de hout skool m oest en als een naald zij n." 5

1 St illeven, cont é op papier, 50,1 x 63,4, gesigneerd ‘G.P.H. Schuit em a 4 Nov. 1915 I V
D’; 3 Bust e, cont é op papier, 63,2 x 50,1, gesigneerd ‘G.P.H. Schuit em a 31 Jan. 1917 5
D’

Dit schrij ft Paul Schuit em a t erugblikkend op zij n eerst e academ iej aren.
Wanneer we de t ekeningen bekij ken waarop hij in dit cit aat onget wij feld
doelt , blij kt het geenszins overdreven. ( afb 1- 3) Op deze serie t ekeningen is behalve de ont st aansdat um ook enkele m alen verm eld in welke
klas hij dan zit . Daaruit valt op t e m aken, dat Schuit em a de eerst e drie
klassen van de Academ ie m oet hebben overgeslagen. 6 Dat gebeurde in
die t ij d op grond van begaafdheid of vooropleiding wel vaker.
Naast de t ekenlessen van Heyberg krij gt hij anat om ie van J.H.F.C.
Nacht weh. Schilderles krij gt hij van A.H.R. van Maasdij k, H.E. Mees en
aan het einde van zij n academ iet ij d een half j aar van de hoofdleraar
F.G.W. Oldewelt . Verder et sen van A.P. Derkzen van Angeren, lit hograferen van S. Moulij n, boet seren van S. Miedem a, decorat ief t ekenen van
H. Luns en t oegepast e kunst van Jac. Jongert . Als m edeleerlingen kunnen onder anderen worden genoem d: Hendrik Chabot , Karel van Veen,
Piet er den Best en, Aart Glansdorp, Jan Kam m an, Adriaan van der Plas,
Maart en van Zij l, Piet er van der Rest en Jacob Hessing. 7
Hoewel Schuit em a zich lat er st erk zal gaan afzet t en t egen de vorm van
onderwij s zoals hij die zelf op de Rot t erdam se academ ie heeft genot en,
leerde hij er volgens eigen zeggen behalve t ekenen en schilderen wel
" uit houdingsverm ogen, m at eriaalkennis en vakdiscipline" . 8
Voor een bij benadering chronologisch beeld van de ont wikkeling en
9

act ivit eit en van Schuit em a als zelfst andig kunst enaar na circa 1920 9
beschikken we, naast een aant al uit eenlopende en slecht s bij hoge
uit zondering gedat eerde werken, over één belangrij ke inform at iebron.
Deze hangt sam en m et zij n inzending voor de Koninklij ke Subsidie, die
hem in 1923 en de t wee daarop volgende j aren t egelij k m et zij n oudklasgenoot Aart Glansdorp werd t oegekend. Het gaat hierbij om een ‘lij st
van ingezonden werken’ en verder om een door hem zelf ingevuld ‘Bullet in voor m ededinging naar de Koninklij ke Subsidies aan Jeugdige Kunst schilders’. Beide docum ent en bevinden zich in het Koninklij k Huisarchief
in Den Haag. 10 Ze bevat t en behalve de t it els en een om schrij ving van
zij n ingezonden werken ook een kort e opsom m ing van zij n andere
act ivit eit en.
Een belangrij k deel van zij n ingezonden werken heeft een st erk sym bolisch karakt er. De t it els – Degenerat ie, De t wij fel, Het kwade, I Jdelheid 11 ,
Het zieke m eisj e en De Pleegzust er – doen dit al verm oeden. Van deze
groep werken is De pleegzust er zeker t e ident ificeren m et een bewaard
gebleven t ekening. Dat geldt m ogelij k ook voor Het zieke m eisj e. I n hun
door een st erke verst rakking bereikt e m onum ent alit eit t onen deze
t ek eningen vooral grot e verwant schap m et het werk van Jan Toorop. 12

4 De pleegzust er, ca 1922, cont é, pot lood en krij t op papier, 50 x 31,5, gesigneerd
‘Paul Schuit em a’; 5 Het zieke m eisj e, pot lood op papier, 35,5 x 25,3, gesigneerd ‘paul
Schuit em a ‘22’

Het is m oeilij k na t e gaan of deze ont wikkeling in zij n werk al op de
academ ie is begonnen of pas daarna. Mogelij k is Schuit em a's bekendheid
10

m et het werk van Toorop vooral t e danken aan de in 1920 verschenen
Schet s over het leven en enkele werken van Jan Toorop v an Miek Janssen, waarvan zich een exem plaar in zij n collect ie bevindt . Fot o's in zij n
collect ie van voorst udies uit 1918 voor niet uit gevoerde wandschilderingen in de raadzaal van het nieuwe st adhuis in Rot t erdam wij zen ook op
belangst elling voor het werk van Thorn Prikker. 13
Verder best aat zij n ongebruikelij k om vangrij ke inzending uit :
- een Decorat ieve com posit ie in eenvoudige gebogen en recht e lij nen;
- een Geschilderd halfnaakt 14 en een Geschilderd naakt , dat m ogelij kerwij s t e vergelij ken of t e ident ificeren is m et een van de t wee bewaard
gebleven naakt schilderij en ( afb. 6- 7) ;
- een aant al port ret t en, waaronder een Zelfport ret com posit ie die
m ogelij k eveneens in slecht e st aat bewaard is gebleven 15 ;
- ‘4 decorat ieve t ekeningen uit gevoerd in de bat ik t echniek’; en bovendien, m erkwaardig genoeg;
- ‘3 uit gevoerde bat iks, die hij m ede inzendt " als voorbeelden van
uit gevoerde kunst nij verheid... in aansluit ing m et de decorat ieve
t eekeningen."
Hieruit blij kt dat kunst nij verheid een belangrij k aspect van zij n werk is
geworden, nadat hij vooral als port ret - en figuurschilder is opgeleid.
Verm oedelij k is Schuit em a al op de academ ie begonnen m et bat ikken 16 –
dat sinds de eerst e experim ent en van Dij sselhof, Lion Cachet , Lebeau en
Thorn Prikker kort na 1890 in Nederland t ot een ware rage is uit gegroeid. 17 Maar in de eerst e helft van de j aren t wint ig gaat hij er zich
int ensief in verdiepen. Typerend voor zij n lat ere ont wikkeling is dat zij n
belangst elling hierbij vooral uit gaat naar de t echnische kant en ervan; de
sam enst elling en de licht - en wasecht heid van de kleuren. Daarbij wordt
hij geholpen door Dr. I r. P.H. Herm ans, de verloofde van zij n zust er en
als chem icus gespecialiseerd in kleurst offen. 18 De serie art ikelen die
Schuit em a in 1925 ‘Over het bat ikken’ in De Fakkel publiceert , vorm t de
neerslag van deze onderzoekingen. 19
De bewaard gebleven bat iks t onen grot e gest ileerde bloem en ( afb. 8) of
decorat ieve com posit ies. ( afb. 9- 10) Want , aldus Schuit em a: " Dwaasheid
lij kt het m ij ... voorst ellingen aan t e brengen, die niet in de bat ikt echniek
t huis hooren. I k heb gebat ikt e port ret t en en figuurcom posit ies gezien.
Begrij pen we de t echniek goed, dan voelen we hier de groot e nonsens
11

van." 20
Aan de hand van de groep bat iks m et decorat ieve com posit ies kunnen
we ons een beeld vorm en van een aant al voor de Koninklij ke Subsidie
ingezonden werken, die niet bewaard zij n gebleven. I n vorm ent aal st erk
verwant aan deze bat iks zij n de onderzet t ers van et erniet , die Schuit em a
blij kens het genoem de ‘Bullet in’ na zij n academ iet ij d heeft gem aakt . De
plaat j es et erniet zij n, gedeelt elij k afgedekt m et was of een andere
zuurbest endige subst ant ie, in een zuurbad uit gebet en. Daardoor ont st ond
een ondiep reliëf dat vervolgens werd ingekleurd. De ont werpt ekeningen
( afb. 11) kon hij , door ze aan de acht erzij de m et hout skool in t e sm eren,
exact op het et erniet nat rekken. 21

8 Truus Houberg voor een bat ik van Paul Schuit em a; 9 Bat ik, ca 1923- 1925, ca. 62 x
62, gesigneerd ‘Paul Schuit em a’

Hoe de kost uum s en de decors er uit hebben gezien die Schuit em a in
deze t ij d ont wierp voor een groepj e danseressen onder leiding van
Xandra St radovska is niet m et zekerheid vast t e st ellen. 22 Wat bet reft de
decors doet de bat ik, die we op een fot o acht er een van deze danseressen aant reffen

23

verm oeden dat ze eveneens in de bat ikt echniek uit ge-

voerd waren.
Zij n inkom st en uit de Koninklij ke Subsidie vult Schuit em a op verschillende m anieren aan. Hij verkoopt zij n kunst nij verheidsproduct en. Hij
geeft lessen in bat ikken en decorat ief t ekenen aan part iculieren. 24 Hij
schildert huizen, waarvan hij lat er het cont act m et Rot t erdam se arbeiders
als belangrij kst e result aat noem t . 25 Tenslot t e krij gt hij ook enkele por12

t ret - opdracht en; onder anderen van Cor van Berkel, de m an van Xandra
St radovska. 26 Het cont act m et deze Cor van Berkel heeft verregaande
gevolgen voor zij n verdere loopbaan. Want behalve dat Schuit em a zij n
port ret schildert krij gt hij via hem , als zoon van de direct eur van de
worst - en vleeswarenfabriek P. van Berkel, de opdracht enkele reclam edrukwerken voor dit bedrij f t e verzorgen. Terwij l Schuit em a op dit gebied
waarschij nlij k nog niet m eer ervaring had opgedaan dan het ont werpen
van een verdwenen et iket op een sigarenkist en een sigarenzakj e voor
een verder onbekende Rot t erdam se sigarenwinkel. 27
Tot deze eerst e reclam edrukwerken behoort onget wij feld een in t wee
kleuren gedrukt boekj e van acht pagina's. ( afb. 12) De onpsychologische
t oepassing van de kleur groen in sam enhang m et vleeswaren wij st er op,
dat hij nog nauwelij ks op de hoogt e is van de specifieke eisen die de
reclam e st elt . Aan een eigen t ypografisch gezicht is hij nog geenszins
t oe. I n het decorat ieve gebruik van het lij nenm at eriaal uit de zet kast
sluit het boekj e nam elij k geheel aan bij de t ypografische vorm geving, die
aanvank elij k door J.L.M. Lauweriks vóór 1916 in Duit sland werd ont wikkeld. 28 De vorm geving vindt , door H.Th. Wij develds t oepassing ervan in
het t ij dschrift Wendingen ( verschenen van 1918 t ot 1931) , in de j aren
t wint ig een enorm e navolging in Nederland. Dit ont breken van een eigen
t ypografisch gezicht kan echt er nauwelij ks verwondering wekken. Want ,
schrij ft Schuit em a: " ...ik wist niet s van t ypografie, helem aal niet s. I k
m oest dus op een gegeven ogenblik iet s ont werpen. I k wist niet s van
ont werpen. Op de Academ ie hadden we het vak decorat ief ont werpen gehad, een soort versierkunst . Om dat het verplicht was werd het gedaan.
Het zei m ij niet s, ik vond het j e reinst e flauwekul. Het draaien van
krullen t ot j e iet s zag. I k kon er niet s t egenover st ellen, ik had niet s om
er t egenover t e st ellen, geen kunst groeperingen, geen dicht ers, geen
schrij vers. Een m ens m et een behoorlij k t alent in de renaissancist ische
zin, wat hem alleen m aar irrit eerde." 29
De proefdruk van drukkerij E. de Bont van dit reclam eboekj e voor P.
v an Berkel in de collect ie van Schuit em a is door hem zelf van het j aart al
1920 voorzien. Om dat deze dat ering er, zoals in veel andere gevallen,
verm oedelij k pas decennia na het ont st aan aan is gegeven, valt aan de
bet rouwbaarheid ervan t e t wij felen. I n dit geval is er een overt uigende
reden om aan t e nem en dat Schuit em a het boekj e t e vroeg heeft geda13

t eerd en daarm ee bij benadering ook het begin van zij n act ivit eit en op
het gebied van de reclam e. I n verband m et het feit dat P. van Berkel een
docht erondernem ing was van N.V. Mij . van Berkel's Pat ent , is er nam elij k
een vleessnij m achine van het t ype V.B.P. 5 in afgebeeld ( afb. 13) , die
pas in 1922 op de m arkt is gekom en. 30 Hierdoor bezit t en we dus een
t erm inus post quem voor dit boekj e.
Er zij n onder de nu bekende drukwerken geen andere voorbeelden van
dit soort geheel in Wendingen- st ij l door Schuit em a uit gevoerde ont werpen aan t e wij zen. Zij n ze niet bewaard gebleven? Zij n ze nooit gem aakt ?
Heeft er aanvankelij k geruim e t ij d t ussen zij n verschillende opdracht en
gezet en? Dit m oet en voorlopig, gezien de onzekerheid over volledigheid
van het beschikbare m at eriaal, open vragen blij ven.
I n ieder geval t onen een et iket voor bot erham m enworst van P. van
Berkel en een ont werp voor een drukwerk van dezelfde firm a, dat er
direct er m ee sam en lij kt t e hangen, een geheel ander en oorspronkelij ker karakt er. ( afb. 14, 15) Toch m oet en ze, op grond van kenm erken die
verder niet m eer in het t ypografische werk van Schuit em a voorkom en,
t ot zij n vroegst e werken op dit gebied gerekend worden. Mogelij k heeft
Schuit em a ook zelf dit et iket voor ogen in zij n st erk aut obiografische
lezing The influence of 'De St ij l' on t he new t ypography uit de j aren
zest ig. 31 Hij spreekt daarin over een dan nog in zij n collect ie aanwezig
et iket voor ‘ham m en in blik’ en ‘t egelij kert ij d handelsm erk’ van P. van
Berkel als een van zij n eerst e opdracht en.

14 Et iket ( det ail) voor P. van Berkel bot erham m enworst , ca 1925, kleurenlit ho,
11 x 34,5

Vooral in en om de st aart van de let t er ‘P’ in het handelsm erk t oont het
et iket kenm erken die duidelij k verband houden m et het karakt er van zij n
werk uit de t ij d dat hij de Koninklij ke Subsidie ont ving. Ter vergelij king
kunnen de let t ers dienen op het onderwerp van een ex libris voor Leopold
14

Frank ( afb. 16) en de lit hografische om slag van Dost oj evsy's boek De I dioot . ( afb. 17) Golflij nen t reffen we verder slecht s aan op één ander werk
van Schuit em a, en wel op een bat ik. ( afb. 18) Deze bat ik geeft echt er
naast de golflij nen veel m inder decorat ieve vorm en t e zien dan de
et erniet en onderzet t ers en een aant al andere bat iks. ( afb. 9, 10) Met het
et iket en het onderwerp voor P. van Berkel is dit ook het geval in vergelij king m et het boekj e in Wendingen- st ij l. Dit m aakt zowel voor deze
bat ik, als voor het et iket en het ont werp een lat ere ont st aansdat um
waarschij nlij k. Deze ligt verm oedelij k rond 1925, wanneer zich in het
werk van Schuit em a een verdere vereenvoudiging van vorm ent aal
doorzet , die wij st op een duidelij ke heroriënt at ie.
N ot e n h oofdst u k 1
1

Zie Jeugdherinneringen, in 1971 geschreven voor zij n j ongst e kleinzoon. Hieraan zij n de m eest e gegevens over zij n j eugd en opleiding
ont leend. Mondelinge aanvullingen en correct ies zij n m ij verst rekt door
zij n zust er Anny Schuit em a en de weduwe van zij n broer E.B.W. Schuit em a.

2

Mondelinge m ededeling van Anny Schuit em a.

3

Jeugdherinneringen, 1971, p. 5.

4

Dat dit in 1915 m oet zij n geweest is bevest igd door Aart Glansdorp,
die in het zelfde j aar op de academ ie kwam .

5

Jeugdherinneringen, in 1971, p. 7.

6

Ook dit is bevest igd door Aart Glansdorp, die in 1915 op t waalfj arige
leeft ij d t egelij k m et Schuit em a direct in de vierde klas kwam .

7

Deze nam en zij n m ij genoem d door Jan Kam m an.

8

Handgeschreven aut obiografie d.d. 10 okt ober 1969, p. 1.

9

Aangezien het archief van de Rot t erdam se academ ie en bij na alle
paperassen van Schuit em a van voor 1929 verloren zij n gegaan, was
het niet m ogelij k vast t e st ellen wanneer hij zij n einddiplom a behaalde. Waarschij nlij k is dit in of om st reeks 1920 geweest .

10

Dat ik hierbij hart elij k dank voor de verleende m edewerking.

11

Het kwade en I Jdelheid worden op de lij st van ingezonden werken
genoem d als ‘kleine hulpst udies voor de groot e com posit ie, dat wil
zeggen de geschilderde com posit ie Degenerat ie'.
15

12

Opm erkelij k is dat Schuit em a ook in de t weede helft van de j aren
t wint ig, wanneer zij n werk zich in een volkom en andere richt ing ont wikkeld heeft , waardering voor Toorop blij ft houden. I n zij n art ikel
‘Gist eren en vandaag’, verschenen in Schoonheid en Opvoeding, 23
( j anuari 1929) 1, p. 3, schrij ft hij dat " Hodler, Cezanne, Toorop e.a.
poogden hun uit ingen boven het individueele uit t e t illen en t ot een
vorm t e kom en die de m assale behoeft e zou voldoen." Maar voegt hij
er aan t oe: " Zij zij n voor die overgangsperiode van belang en als
zoodanig op hun plaat s, m aar niet voor herhaling vat baar. Ze leefden
in een t ij d waarin de eischen nog niet zoo scherp gest eld werden. Ze
zij n in dit licht gezien van buit engewone waarde geweest . Na hen zij n
de t wij felaars gekom en t ot den experim ent eelen arbeid in de vrij e
schilderkunst ."
Het feit dat Schuit em a in het bovenst aande cit aat Hodler en Cézanne
naast Toorop noem t , lij kt t e wij zen op bekendheid m et boek van Frit z
Burger, Cézanne und Hodler, Einführung in die Problem e der Malerei
der Gegenwart , München 1917.

13

De fot o's zij n van de drie voorst udies die in 1922 door W.A. Mees aan
het m useum Boym ans werden geschonken en zo voor het grot e publiek t oegankelij k werden. Zie: Cat alogus der schilderij en, t eekeningen
en beeldhouwwerken t ent oongest eld in het m useum Boym ans t e Rot t erdam 1927, p. 173, cat . nrs. 847- 849.
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Op de lij st van ingezonden werken nader om schreven als ‘aanleidende
voorst udie 1e com posit ie’, dat wil zeggen voor de ‘Geschilderde com posit ie Degenerat ie'.

15

Krij t op papier, 101 x 68 cm , gesigneerd en gedat eerd 1921.

16

I n ieder geval is hij in 1920 al bezig m et bat ikken. Dan geeft hij
nam elij k een bat ik als huwelij kscadeau aan zij n broer E.B.W. Schuit em a. Mededeling van diens weduwe.

17

Schuit em a zelf begint zij n reeks art ikelen ‘Over het bat ikken’ in De
Fakkel, 1 ( j uni 1925) 3, p. 26, als volgt : " Bat ikken is in de m ode; wie
niet bat ikt of t enm inst e niet kan vert ellen hoe het gaat , is zij n t ij d t en
acht er. Op bij na iedere onderwij sinricht ing wordt gebat ikt . West Europa is vergift igd m et bat ik. Zelfs zover gaat het , dat de verffabrikant en m et zeer t wij felacht ige kleurst offen bat ikdem onst rat ies houden. Zelden werd dan ook m eer m et een t echniek geknoeid. Gelukkig
16

kunnen we ons prij zen, dat 90% van deze bat iks m aar een zeer kort e
levensduur hebben."
18

Zie aut obiografische not it ies d.d. 10 okt ober 1969, p. 1.

19

1 ( j uni 1925) 3, pp. 26- 30; 1 ( j uli 1925) 4, pp. 38- 41, 48; 1 ( august us
1925) 5, pp. 54, 56- 58; 1 ( sept em ber 1925) 6, pp. 71- 72. Zie ook
noot 17.

20

I n De Fakkel, 1 ( j uni 1925) 3, p. 30.

21

Drie van dit soort onderzet t ers zij n nog in bezit van Anny Schuit em a.

22

Wel is bekend hoe het kost uum en decor er uit hebben gezien, die in
1926 door Schuit em a zij n ont worpen voor de declam at ie van Bout ens'
Beat rij s door Anny Schuit em a. Het kost uum en fot o’s v an het decor
bevinden zich in haar bezit .
I n zij n aut obiografische not it ies van 10 okt ober 1969 verm eldt Schuit em a, dat hij Xandra St radovska leerde kennen via zij n zust er Anny,
die een opleiding voor declam at rice volgde aan het Rot t erdam se conservat orium .

23

Volgens een m ondelinge m ededeling van Schuit em a Truus Houberg.

24

Blij kens het ‘Bullet in voor m ededinging naar de Koninklij ke Subsidie
aan j eugdige Kunst schilders’.

25

I n: aut obiografische not it ies d.d. 10 okt ober 1969, p. 2.

26

Blij kens een in de j aren zest ig gehouden lezing over The influence of
'De St ij l' on t he new t ypography, geschreven Nederlandst alige versie.
De verblij fplaat s van dit port ret is onbekend.

27

Zie lezing The influence of 'De St ij l' on t he new t ypography, geschreven Nederlandst alige versie.

28

Zie hierover: Nic. H.M. Tum m ers, ‘J.L. Mat hieu Lauweriks, zij n werk en
invloed op archit ect uur en vorm geving rond 1910: “ De Hagener im puls” ’; in: Bouwkundig Weekblad, j rg. 85, nrs. 23, 24 en 25.

29

Lezing over The influence of 'De St ij l' on t he new t ypography, geschreven Nederlandst alige versie.

30

A. Glavim ans, Een halve eeuw Berkel. Gedenkboek uit gegeven t er
gelegenheid van het 50- j arig best aan der Maat schappij van Berkel's
Pat ent N.V., Rot t erdam 1948, z.p. Jam m er genoeg is in dit boek
slecht s van een zeer beperkt aant al m achines het j aar t e vinden waarin ze op de m arkt zij n gekom en.

31

Een get ypt e Engelst alige versie van deze lezing heeft een veel m inder
17

st erk aut obiografisch karakt er.

18

H oofdst u k 2
H e r or ië n t a t ie
I n j anuari 1926 verschij nt in De Fakkel een art ikel van Schuit em a, get it eld
‘Const ruct ie als st ij lbegrip’. 1 Zoals deze t it el al doet veronderst ellen, verschilt
het art ikel in vele opzicht en van zij n, verm oedelij ke nauwelij ks m eer dan een
half j aar eerder geschreven, serie ‘Over het bat ik ken’. Hoewel het art ikel
bepaald niet uit m unt door helderheid van t aal m oet er, m ede gezien de zeldzaam heid van het t ij dschrift , t och vrij uit voerig op in worden gegaan. Voor het
eerst geeft Schuit em a hierin nam elij k blij k van het inzicht , dat de st erk gewij zigde sociaal- econom ische verhoudingen andere eisen st ellen aan de kunst enaars dan in het verleden. Deze wij zigingen in de sociaal- econom ische verhoudingen waren vooral het gevolg van de enorm versnelde t echnische ont wikkeling in de t weede helft van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Schuit em a
heeft duidelij k m oeit e de acht ergronden en consequent ies van dit inzicht helder
t e form uleren. Dit wij st er op, dat het voor hem inderdaad allem aal nieuw is.
Sam engevat zegt hij onder m eer het volgende. Enerzij ds zij n de best aande,
m achinaal vervaardigde gebruiksvoorwerpen bepaald geen wonderen van
schoonheid, want " Worden ze in de richt ing van 't schoone versierd, dan is 't
aan den eenen kant copie naar 't oude of ant ieke, aan den anderen kant , het
opdirken m et versiersels, beide dikwij ls gedragen door kost baar m at eriaal."
Anderzij ds zij n de bet ere gebruiksvoorwerpen, dat wil zeggen de kunst nij verheidsprodukt en, gezien de prij s niet populair bij de m assa. Bij een m assale
vraag zouden ze ook niet in voldoende aant allen geproduceerd kunnen worden.
" Wat kan wel voldoen aan deze eischen? Het m achinaal geproduceerde
art ikel. Gaan we nu na m et welke m ent alit eit de handwerksart ikelen gem aakt
worden, dan zien we dat dit m aken m eest al m et liefde gebeurt , m aar dat deze
liefde m inder gericht is op de m assa, die de verbruiker m oet worden, dan op 't
handwerk zelf, dus op het m aken van het ding. Weinig wordt nog gezocht naar
norm en 2 , die geschikt zullen zij n om in grot e hoeveelheden t e kunnen worden
geproduceerd en voldoen aan de eischen van ‘t schoone. ( …) Buit en deze
gewone norm aalsgebruiksvoorwerpen, zullen die dingen st aan, die m et persoonlij ke liefde worden gem aakt , in 't groot e verband weer als kunst nij verheid
ondergebracht . Aan deze dingen zullen veel hoogere eischen worden gest eld
dan aan de norm aal en zeker hoogere dan aan de dingen, die nu als kunst nij 19

verheidsvoorwerpen in den handel worden gebracht . Men zal niet zoeken naar
't uit zonderlij ke, m aar naar 't sublim eeren van de norm aalvorm t ot een op
zichzelf st aand liefdevol handwerksart ikel. Deze dingen zullen dan m inder als
decor, m aar m eer als bij zonderheid worden opgevat , dus eigenlij k precies
dezelfde verhouding als in de vroegere t ij den, hoewel in uit erlij kheid in den
grond anders. Nu na 't gevecht t egen de schilderscholen en de individualist en
zie ik niet in dat de zaak veel veranderd is. Wat vroeger schilderij en waren,
worden nu huishoudelij ke art ikelen, dit t en m inst e t en opzicht e van de m ent alit eit . Gezien hiervoor nog haast geen crit iek van 't m assale sm aakgevoel
t egenover st aat , wordt iet s heel snel t ot de hoogt e van schoonheid naar voren
gebracht , t erwij l het m ij ns inziens m eer op 't individueel schoone, dan op ‘t
algem eene is afgest em d. Gaan we nu na welke aard die norm zou hebben, dan
lij kt m ij dat dit zal zij n een harm onisch opgebouwde const ruct ie van het t e
gebruiken m at eriaal zonder m eer [ aan het begin van het art ikel is const ruct ie
gedefinieerd als
" de harm onische bouw van een ding m et het t ot een uit erst e noodzakelij k heid
t eruggebracht e m at eriaal" , en m at eriaal als " het t ast bare, m aar ook het inreeele, zoals idee, doel, ruim t e, expressie, enz., noodig voor een uit ing" ] om de
eenvoudige reden, dat m eer een t e veel zal zij n, wat niet noodig is voor een
m assa- art ikel. ( …) Deze const ruct ie zal m oet en voldoen aan de eischen van:
econom ie, bruikbaarheid, deugdelij kheid en harm onische verhouding. Uit welk
m at eriaal zoo'n const ruct ie zal best aan, zal afhankelij k zij n van zij n const ruct eur. Het geheel zal zij n een harm onische vorm geving op grond van een klaar
begrip, wat de idee schoonheid in zich sluit . Voeren we dit door in alles wat we
noodig hebben, dan kom en we t ot deze slot som , dat èn het huis waar we in
wonen èn alles waarm ee we dit huis zullen bem eubelen èn de voorwerpen die
we zullen noodig hebben voor ons dagelij ksch best aan in volkom en harm onie
zullen zij n m et elkaar en m et den bewoner van dat huis, om dat zij n individuele
sm aak hem t ot een eenheid zal brengen. Deze absolut e harm onie m et elkaar
zal leiden t ot een groot e klaarheid. Misschien zullen velen hieraan het verwij t
t oevoegen van koude prakt ische bruikbaarheid, m aar dit verwij t is m isplaat st ,
om dat voor de gezelligheid die we nu kennen plaat s gem aakt wordt voor een
sfeer van koele harm onie, voort gekom en uit het voldoen aan de eischen van
doelm at igheid, hygiëne, goedkoopst e, enz., die echt er niet m inder idieel en
liefdevol behoeft t e zij n. Brengen we 't zelfde van t oepassing op st edebouw,
verkeerswegen, verkeersm iddelen, enz., dan is een éénheid verkregen, die
2

m en st ij l zou kunnen noem en en het const ruct ieve begrip zou een st ij lbegrip
zij n. ( …) I n de verdere dingen die buit en onze dagelij ksche direct e noodzakelij kheden st aan, zullen we weer een vrij e kunst kunnen plaat sen, welke nat uurlij k in zij n uit erlij ke verschij ning weer in harm onie zal zij n m et den t ij d, waarin
zij geplaat st wordt , zonder daardoor aan innerlij kheid t e behoeven in t e boet en, wat nu nog m aar al t e vaak aan deze uit ingen wordt verwet en. Of deze
vrij e uit ingen nu zullen zij n schilderij en, gebruiksvoorwerpen, beeldhouwwerk,
m uziek, dans, gedicht en, t oneelspel of iet s anders, doet niet s t er zake. I eder
zal event ueel in dezen t oest and weer kunnen herkennen of de ziel, die de
dingen heeft doen ont st aan, zuiver is of niet , daar de vorm , in welke deze ziel
zal zij n neergelegd, door ieder kan worden verst aan."
En t ot slot van zij n art ikel schrij ft Schuit em a, "… dat de const ruct ieve idee
m eer gebaseerd is op m assa en een gem eenschappelij k ideaal, dan op 't
individu, om dat 't gebaseerd is niet op 't uit zonderlij ke doch 't noodige en 't
algem eene. En zoo zullen we m isschien ook begrij pen de liefde van den m odernen kunst enaar voor de m achine, waar hij de const ruct ie in herkent , opgebouwd uit , t ot uit erst e noodzakelij kheid geconcent reerd m at eriaal, waaraan hij
nergens die t irelant ij nen aant reft , die hem zoo hinderen als overbodigheden."
Als we deze t ekst op zichzelf beschouwen, zou er een grot e verscheidenheid
aan vroegere en gelij kt ij dige bronnen, of parallellen, voor aan t e wij zen zij n. 3
Op de om slag van het zelfde num m er van De Fakkel is echt er een hout snede
van Schuit em a afgedrukt .

19 Om slag van De Fakkel, 1 ( j anuari 1926) 8, hout snede, 24,6 x 19,7

Wanneer we deze er direct bij bet rekken en beschouwen als een illust rat ieve
t oepassing van de in zij n art ikel sam engevat t e ideeën, lij ken we voor een
inspirat iebron vooral in de richt ing van De St ij l t e m oet en zoeken. Maar om
verschillende redenen is het onwaarschij nlij k dat de im puls t ot zij n heroriënt a3

t ie direct van De St ij l is uit gegaan. Voor circa 1925 valt er nauwelij ks invloed
van De St ij l op zij n werk en denken t e bespeuren, ook al bevat zij n collect ie
een groot aant al num m ers van De St ij l uit de j aren 1917 t ot 1927 en is hij dus
verm oedelij k op het t ij dschrift geabonneerd geweest . Schuit em a onderhoudt
evenwel, j uist in de t ij d dat deze invloed wel m erkbaar wordt , int ensieve
cont act en m et de Rot t erdam se vereniging Opbouw. Daarvan is hij in 1924 of
begin 1925 via zij n best e vrienden Leendert Bolle en Hendrik Chabot zelf lid
geworden. 4
Opbouw is op 31 j anuari 1920 door Krom hout opgericht , t er " aaneensluit ing
van hen, die t e Rot t erdam en om geving als beoefenaars der bouw- en aanverwant e kunst en werk zaam zij n" . 5 Het eerst e best uur best ond, naast Krom hout
als voorzit t er, uit Granpré Molière, Van der Vlugt , de Koo en Gispen. De leden
waren aanvankelij k: Bolle, Dahlen, Gidding, Jongert , Klij nen, Van der Leeuw,
Ot t en, Siebers en Verhagen. 6 I n het begin had Opbouw een weinig progressief
karakt er. Maar hier kom t door het t oet reden van een aant al nieuwe leden al
snel verandering in. Met nam e:
- Mart St am , lid van 1921 t ot 1922 en van 1925 t ot 1928, t evens voorzit t er
t ussen 1926 en 1928; 7
- J.J.P. Oud, in 1921 uit De St ij l get reden en om st reeks het m idden van de
j aren t wint ig eveneens enige t ij d voorzit t er van Opbouw; 8
- C. van Eest eren, die lid wordt in 1925 9 , en daarnaast t ot 1927 ook nog
principieel m edewerker blij ft van De St ij l. 10,11
Er zij n duidelij ke aanwij zingen voor, dat de cont act en m et deze archit ect en in
Opbouw beslissend zij n voor de ont wikkeling die Schuit em a doorm aakt . Bij voorbeeld het feit dat hij in zij n art ikel het begrip ‘const ruct ie’ cent raal st elt .
Bovendien dat hij het art ikel laat beginnen m et een fot o van een kast naar
ont werp van Oud 12 , van wie hij verderop ook ‘Het Wit t e Dorp aan de Schiedam scheweg’ nog noem t , en voor het eerst blij k geeft van belangst elling voor
( binnenhuis) archit ect uur en m et nam e st edenbouw. Vooral de nadruk die hij
legt op doelm at igheid, hygiëne, econom ie, enz., is van bet ekenis. Want , aldus
een uit spraak van Mart St am : " Een der belangrij kst e st ellingen, waarop zich de
nieuwe bouwkunst baseert , is het t ot in het m inut ieuze voldoen aan de eischen, die het dagelij ks leven st elt ." 13
Deze uit spraak van St am geeft duidelij k aan dat voor de archit ect en van het
Nieuwe Bouwen niet de vorm , m aar de funct ie cent raal st aat . 14 Hoewel hun
werk zich hierdoor duidelij k onderscheidt van dat der St ij l- archit ect en 15 , is de
4

invloed van De St ij l van niet t e onderschat t en bet ekenis. 16 Voor het Nieuwe
Bouwen geldt in het algem een, het geen Oud voor zichzelf zo form uleert : " Was
wir uns in 'De St ij l' aest het isch erobert hat t en war von grösst em Wert . Zut iefst
war es die Grundlage für eine neue Form in der Archit ekt ur, nur m usst e diese
Form ihren Wert im wirklichen Leben auch sozial erweisen. Die Form m usst e
am Allt agsleben geprüft werden und darin best ehen können: in und durch das
wirkliche Leben m usst e sie wachsen." 17
Niet t oevallig t reedt de invloed van deze vorm ent aal bij Schuit em a j uist op
die gebieden het st erkst aan de dag, waarop hij zich vanaf circa 1925 vooral
gest im uleerd door het klim aat in Opbouw st eeds m eer gaat concent reren. 18
Gebieden waarm ee hij vóór die t ij d nog geen of slecht s in beperkt e m at e
ervaring had opgedaan, naar we op grond van het beschikbare m at eriaal
m oet en aannem en.
Dit geldt in de eerst e plaat s voor de archit ect uur. Zij n eerst e gedocum ent eerde act ivit eit en op dit gebied vorm en t wee om st reeks 1925 door hem
verzorgde int erieurs: een nog niet geïdent ificeerde woonkam er 19 ( afb. 20- 21)
en de behandelkam er van t andart s Sneyders de Vogel in Rot t erdam . 20 ( afb. 23)
Van deze t wee int erieurs kunnen we ons door bewaard gebleven fot o's een
beeld vorm en.
Het belang van het Opbouw- lidm aat schap voor zij n act ivit eit en op het gebied
van de t ypografie form uleert Schuit em a zelf, zonder nog op het karakt er ervan
in t e gaan, im pliciet als volgt : " Afgezien van de bekwaam heid als t ekenaar en
schilder – drie j aar Koninklij ke Subsidie – deed zich de vraag voor: welke
bet ekenis heeft het schilderen als m aat schappelij ke funkt ie. Deze vraag deed
m ij zoeken naar een reëele plaat s naast de archit ect en. Vandaar de overgang
( in 1924/ 25) naar t ypografie, fot ografie, film , als veel efficiënt er beeldende
m iddelen. Hierdoor kon de persoonlij ke st rij dbaarheid weer zin krij gen." 21
Deze overgang naar de t ypografie, en zoals we nog zullen zien pas lat er naar
de fot ografie en film , vindt echt er vrij geleidelij k plaat s. Schuit em a gaat in
deze t ij d behalve m et bat ikken ook nog door m et t ekenen, schilderen enz., en
het geven van lessen daarin. ( afb. 24) Zoals reeds gesignaleerd, m aakt hij
evenwel op deze gebieden een veel m inder frappant e en snelle ont wikkeling
door. 22 I n zij n art ikel ‘Const ruct ie als st ij lbegrip’ is hiervoor ook een aanwij zing
t e vinden. Hij schrij ft daarin nam elij k, dat " het in uit erlij ken vorm neerleggen
van een zielsgebeuren van een m ensch" 23 een prim aire eis is die aan een
schilderij gest eld m oet worden. Dit roept eerder rem iniscent ies op aan het
5

soort werk dat hij heeft ingezonden voor de Koninklij ke Subsidie, dan aan de
" sfeer van koele harm onie, voort gekom en uit het voldoen aan de eischen van
doelm at igheid, hygiëne, goedkoopst e, enz." 24 die hij elders in het zelfde art ikel
voor ogen heeft en t racht t e verwezenlij ken in de genoem de int erieurs. Deze
t weeslacht igheid wordt ook duidelij k geïllust reerd door het feit , dat hij een door
hem zelf gebat ikt kleedj e zoals we dat aant reffen op de t afel in de woonkam er
( afb. 20- 21) , er nog verenigbaar m ee acht .
De m aat schappelij ke gericht heid van de archit ect en doet Schuit em a zoeken
naar norm en, die geschikt zij n voor de door hem op sociaal- econom ische
gronden wenselij k en noodzakelij k geacht e m assaprodukt ie en die t egelij k
voldoen aan de eisen van het schone. Dit leidt ook in zij n t ypografische werk
uit de t ij d van zij n art ikel ‘Const ruct ie als St ij lbegrip’ t ot een vorm ent aal die
zonder het voorbeeld van De St ij l nauwelij ks denkbaar is. Voorbeelden hiervan
zij n:
- de al genoem de om slag van De Fakkel ( afb. 19) ;
- een m et zekerheid in 1925 t e dat eren affiche van Schuit em a voor de t ent oonst elling Opbouw, gehouden van 18 t ot 31 okt ober in het Oude Raadhuis t e
Rot t erdam 25 ;

25 Affiche t ent oonst elling Opbouw, 1925, kleurenlit ho, 97,5 x 69,3.

en een aant al andere drukwerken die, op grond van st ilist ische overeenkom st en, in dezelfde t ij d kunnen worden geplaat st :
- een kerst - en nieuwj aarskaart voor C.F.M. van Berkel ( afb. 26) ;
6

- een reclam eplaat voor de worst - en vleeswarenfabriek P. van Berkel

27 Reclam eplaat voor P. van Berkel Lt d, ca 1925, kleurenlit ho, 50 x 50

- de om slag van een reclam eboekj e voor de Toledo- Berkel Maat schappij ( afb.
28) 26 .
Vooral één gem eenschappelij k kenm erk springt in het oog: het gebruik van
geom et rische vorm en en wel op zo'n m anier dat ze t en opzicht e van de t ekst
m in of m eer een eigen leven leiden.
Het zoeken is naar vergelij kingsm at eriaal voor deze groep druk werken in de
sfeer van De St ij l. We st uit en dan op de façade van het door Oud ont worpen
café De Unie aan de Coolsingel in Rot t erdam uit 1924 ( in de Tweede Wereldoorlog afgebrand) . 27 Hierm ee vert oont Schuit em a's affiche voor de t ent oonst elling Opbouw t reffende overeenkom st en; wat de hele opzet bet reft alsook wat
bet reft het let t ert y pe en de ordening van de t ekst op het vlak.
De parallel is zelfs nog verder door t e t rekken. Oud spreekt lat er in verband
m et café De Unie over " welt abgewandt er Aest et ik" . 28 Schuit em a geeft in 1928
over zij n affiche een vergelij kbaar negat ief oordeel. Weliswaar vervullen de
geom et rische vorm en op het affiche, duidelij ker dan bij de andere genoem de
drukwerken, de funct ie van het verst erken van de werking van de t ekst en van
blikvanger ( de cirkel) . Maar in een bij drage aan de I nt ernat ionale Revue i 10
beeldt hij onder de kop ‘Gist eren’ zij n affiche af naast enkele t ypografische en
reclam e- product en van anderen, 29 m et als com m ent aar: " art ist iek, decorat ief,
sym bolisch, fant ast isch, onm aat schappelij k, lyrisch, passief, rom ant isch,
aest het isch, t heoret isch, am bacht elij k." 30
I n verband m et de hout snede op de om slag van De Fakkel is het verder
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int eressant t e wij zen op de bezwaren die hij lat er ook oppert t egen de hout snede en verwant e grafische t echnieken: " De t echniek veroorlooft wel dat ze
bij duizenden gereproduceerd worden, m aar ze zij n niet t echnisch gedacht , ze
zij n niet organisch gegroeid uit de t echnische m ogelij kheden, m aar er heen
geforceerd, en verliezen daardoor hun t ypische karact erist iek van handwerkelij k- heid t e zij n. Ze zij n handwerkelij k gedacht m aar t echnisch verm enigvuldigd
en dragen de karact erist iek van geen van beiden." 31
Hierm ee m aakt Schuit em a op ondubbelzinnige wij ze duidelij k, hoezeer hij in
zij n eigen ogen in 1925 nog m aar aan het begin van een ont wikkeling heeft
gest aan. Ondanks de krit iek die hij lat er zelf heeft op zij n drukwerken uit deze
t ij d, vorm en ze t och een eerst e st ap in de richt ing van een werkelij k funct ionele t ypografie. Bepaalde kenm erken die we erop aant reffen zij n dan ook karakt erist iek voor zij n hele t ypografische oeuvre; en niet alleen voor zíj n t ypografische oeuvre, m aar voor de vernieuwingen in het algem een die een aant al
kunst enaars in heel Europa - en vooral Duit sland – in de j aren t wint ig op het
gebied van de t ypografie t ot st and brengen. 32
Deze kenm erken zij n:
- het verm ij den van elk persoonlij k handschrift ;
- een asym m et rische opbouw;
- voorkeur voor de kleur rood als eerst e signaalkleur;
- een schreefloos let t ert ype;
- het zo m in m ogelij k door elkaar gebruiken van hoofd- en kleine let t ers;
- het afzien van de beperking t ot de horizont ale leesricht ing.
Bij dit laat st e kenm erk m oet en we evenwel een voorbehoud m aken. Het
loodrecht onder elkaar plaat sen van let t ers, zoals dat in het vroege t ypografische werk van Schuit em a veelvuldig m aar na 1926 niet of slecht s zeer sporadisch voorkom t , wordt over het algem een verworpen als m oeilij k leesbaar en
st at isch. 33
N ot e n h oofdst u k 2
1

1 ( j anuari 1926) nr. 8- 9, pp. 88- 93.

2

Cursivering van Schuit em a.

3

Met nam e kan de discussie in 1914 in de Deut sche Werkbund genoem d

worden t ussen Mut hesius en Van de Velde over het voor en t egen van st andaardisering.
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4

Zie: aut obiografische not it it ies d.d. 10 okt ober 1969, p. 4.

5

Volgens art ikel 1 van de st at ut en, goedgekeurd in een vergadering op 31

j anuari 1920. Aan deze st at ut en is ook de sam enst elling van het eerst e best uur
ont leend. Zie over de m ot ieven voor de opricht ing van Opbouw: N. Luning
Prak: ‘De ont wikkeling van het Nieuwe Bouwen’; in: cat . t ent . Bouwen '20- '40.
De Nederlandse bij drage aan het Nieuwe Bouwen, St edelij k Van Abbem useum ,
Eindhoven 1971, p. 37.
6

Deze nam en zij n ont leend aan de present ielij st van Opbouw uit de periode

van 1921- 1923, afkom st ig uit de collect ie van Schuit em a en nu in het Docum ent at iecent rum voor Archit ect uur t e Am st erdam .
7

Volgens cat . t ent . Mart St am , overzicht van zij n werk, Haags Gem eent em u-

seum 1970, p. 35; en de in noot 6 genoem de present ielij st .
8

Op een oorkonde door een aant al verenigingen van beeldende kunst enaars

op 9 februari 1926 aangeboden aan Dr. J.Th. Visser na zij n aft reden als eerst e
m inist er van het Depart em ent van Onderwij s. Kunst en en Wet enschappen,
st aat Oud nog als voorzit t er van Opbouw. Zie afbeelding in: Jo de Jong, De
nieuwe richt ing in de Kunst nij verheid in Nederland. Schet s eener geschiedenis
der Nederlandsche Kunst nij verheidbeweging, Rot t erdam 1929, z.p.
9

Volgens R. Blij st ra, C. van Eest eren, Am st erdam 1968, p. 47.

10

Volgens de lij st van principiële m edewerkers aan De St ij l. I n: De St ij l, Jubi-

leum serie XI V ( 1927) 79- 81, kolom 59- 62.
11

I r. J.B. van Loghem en W. van Tij en zij n hier niet genoem d om dat ze respec-

t ievelij k pas in 1927 en 1928/ 29 lid worden van Opbouw.
12

I n ieder geval t wee van de vier andere afbeeldingen bij dit art ikel hangen

direct sam en m et Schuit em a's bezoek aan de Exposit ion I nt ernat ionale des Art s
Décorat ifs et I ndust riels Modernes, in 1925 t e Parij s gehouden: een ont werp
voor een t oneeldecor dat deel uit m aakt e van de Russische inzending, en het
dioram a van een st ad van Le Corbusier dat t ent oongest eld was in zij n Pavillon
de L'Esprit Nouveau; of daar ook fot o's t e zien waren van zij n huis voor M.
Ozenfant ( 1922) , is m ij niet bekend.
13

Gecit eerd uit cat . t ent . Bouwen '20- 40, St edelij k Van Abbem useum , Eindho-

ven 1971, p. 63.
14

Daarom noem t m en deze st rom ing in de archit ect uur vaak het Funct ionalis-

m e. Een andere veel gebruikt e benam ing is de Nieuwe Zakelij k heid.
15

Zij delings dient opgem erkt t e worden, dat binnen De St ij l t egen het m idden

van de j aren t wint ig ook een ont wikkeling in funct ionalist ische richt ing m erk 9

baar wordt . I n zij n m anifest ‘Tot een beeldende archit ect uur’, opgenom en in De
St ij l, j rg. 6, serie XI I ( 1924) 6- 7, pp. 78- 83, st elt van Doesburg onder m eer: " 4
De nieuwe archit ect uur is funct ioneel, d.w.z. zij ont wikkelt zich uit de nauwkeurige vast st elling der pract ische eischen welke zij in een helder grondplan
vast legt ." Veelzeggend is in dit verband dat Van Loghem dit m anifest in zij n
geheel opneem t in zij n boek bouwen, nieuwe zakelij kheid, HOLLAND, Am st erdam 1932.
16

Zie hierover vooral: H. Reedij k: ‘De invloed van vorm en t heorie op het

Nieuwe Bouwen '20- '40’, cat . t ent . Bouwen '20- '40, St edelij k Van Abbem useum , Eindhoven 1971, pp. 51- 67.
17

J.J.P. Oud, Mein Weg in De St ij l, 's- Gravenhage/ Rot t erdam z.j ., p. 24.

18

Just Havelaar geeft in zij n art ikel ‘Een kort overzicht der m oderne t oegepast e

kunst en in Nederland’ in het j aarboek van Nederlandsche Am bacht s- en Nij verheidskunst 1925- 1926, Rot t erdam 1926, p. 25, een aardige karakt erschet s van
dit klim aat in Opbouw: “ De t radit ionalist en en uit erst - m odernen ont m oet en
zich – t egen wil en dank som s! – in de groep, die eenm aal wellicht Rot t erdam
t ot een schoone, nieuwe st ad zal om scheppen. ( …) De problem en, die de
nieuwe t echnische m at erieele m ogelij kheden den archit ect t e verwerken
voorleggen, zij n vooral in deze groep van vit aal belang. Men droom t zich
graan- silo's en fabrieksgebouwen, waarbij de ingenieurs- t echniek vergeest elij kt
wordt .”
19

Een bewaard gebleven ont werpschet s is m ogelij k m et de lam p in de woonka-

m er in verband t e brengen. ( afb. 22) Op de acht erzij de hiervan st aat een
ont werpschet s voor een advert ent ie van Kühn & Zoon's Lit hografie en Handelsdrukkerij , die door Schuit em a 1925 is gedat eerd. De bank in de woonkam er is
eveneens door Schuit em a ont worpen, m aar het ont werp ervoor is niet bewaard
gebleven. De kussens op de bank zij n, volgens een m ondelinge m ededeling
van Schuit em a, geweven door Fie Hart og, zij n boezem vriendin van circa 1920
t ot 1933.
20

Mondelinge m ededeling van Schuit em a.

21

Aut obiografische aant ekeningen uit de j aren zest ig.

22

Zie bij voorbeeld de hout snede van Schuit em a die is afgedrukt bij het art ikel

van K( ees) D( oelm an) , ‘Beschouwing over hout - en linoleum snede’, De Vonk, 1
( m aart 1925) 5, p. 6.
23

‘Const ruct ie als St ij lbegrip’, p. 92.

24

‘Const ruct ie als St ij lbegrip’, p. 91.
10

25

De dat ering van dit affiche in 1925 is gebaseerd op een recensie van de

t ent oonst elling in de Nieuwe Rot t erdam sche Courant , 28 okt ober 1925, Avondblad B, p. 1.
26

Een exem plaar van dit boekj e in de collect ie van Schuit em a is 1922 geda-

t eerd.
27

Onder andere afgebeeld in K. Wiekart , J.J.P. Oud, Am st erdam 1965, afb. 5b.

I n het Docum ent at iecent rum voor Archit ect uur t e Am st erdam bevindt zich een
ingekleurde t ekening van de façade, die vergelij king van het kleurgebruik
m ogelij k m aakt . Met dank aan prof. Jaffé voor de suggest ie.
28

J.J.P. Oud, Mein Weg in De St ij l, 's- Gravenhage/ Rot t erdam z.j ., p. 18.

29

Een door H.Th. Wij develd ont worpen t it elpagina van Wendingen en om slag

van het Bouwkundig Weekblad Archit ect ura, een ont werp voor een st and van
Van Nelle door een leerling van de Rot t erdam se Academ ie en een affiche voor
de Volksuniversit eit in Hilversum van prof. R.N. Roland Holst .
30

‘Reclam e Paul Schuit em a’, I nt ernat ionale Revue i 10, I I ( 15 novem ber 1928)

16, pp. 76- 77.
31

Lezing zonder t it el en j aart al, m aar verm oedelij k om st reeks 1930 voor arbei-

ders gehouden.
32

Geen der vernieuwers kwam uit de wereld der t ypografen.

33

Zie hierover bij voorbeeld Walt er Dexel in zij n art ikel ‘Was ist neue Typogra-

fie’, Frankfurt er Zeit ung, 5 februari 1927; facsim ile weergave van dit art ikel in:
Eckhard Neum ann, Funct ional Graphic Design in t he 20's, New York 1967, pp.
62- 63. Zie ook: Heinz en Bodo Rasch, Gefesselt er Blick, St ut t gart 1930, p. 84.
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H oofdst u k 3
de N ie u w e Ty pogr a fie , in t e r na t ion a a l ge zie n
I n het begin van de j aren t wint ig ont st aat geleidelij k de zogenoem de ‘Nieuwe
Typografie’, zoals Jan Tschichold die in 1928 in zij n gelij k nam ige boek als feit
kan beschrij ven. 1 Voor een goed begrip van Schuit em a's bij drage aan de
vernieuwing van de t ypografie is het nodig eerst beknopt in t e gaan op de
int ernat ionale ont wikkelingen die t ot het ont st aan van deze Nieuwe Typografie hebben geleid.
De t radit ionele t ypografie kenm erkt e zich over het algem een door form alism e en st arre schem a's. 2 Niet de eerst e 3 , m aar wel de m eest invloedrij ke
st oot t ot een radicale vernieuwing ervan, is gegeven door de fut urist ische
dicht ers. Zij gooiden alle best aande ort hografische en synt act ische regels in
hun dicht kunst overboord. Dit leidde bij na noodzakelij kerwij s t ot het gebruik
van de t ypografie als een m iddel om de inhoud ook opt isch t ot uit druk king t e
lat en kom en. 4
Bij de t ypografische product en van de fut urist en sluit en die van de dadaïst en in grot e lij nen aan. Maar vooral de Berlij nse dadaïst en com bineren in hun
collages en drukwerken, veel consequent er dan hun voorgangers, t ypografische elem ent en m et fot ografisch gereproduceerde st ukken werkelij kheid. 5 Zij
leveren daardoor een zeer wezenlij ke eigen bij drage aan de ont dekking van
de m ogelij kheden, die het gebruik van de fot ografie in direct e sam enhang
m et de t ypografie biedt . Het karakt er van de Nieuwe Typografie wordt in
grot e lij nen bepaald door de synt hese van deze t ypografie, die van alle
hist orische t radit ies bevrij d was, en de const ruct ief abst ract e st rom ingen, die
zich kort na de Eerst e Wereldoorlog gelij kt ij dig in Nederland, Duit sland en de
Sovj et - Unie hadden ont wikkeld.
Vier kunst enaars spelen een cent rale rol in het bewerkst elligen van deze
synt hese: Theo van Doesburg, El Lissit zky, László Moholy- Nagy en Kurt
Schwit t ers. Zij nem en alle vier dan ook deel aan een bij eenkom st t e Weim ar
in sept em ber 1922, die niet t oevallig afwisselend als ‘dada- kongres’ of als
‘konst rukt ivist en- kongres’ wordt om schreven.
De door Van Doesburg ont worpen om slag van De St ij l zoals die er vanaf de
vierde j aargang ( 1921) uit ziet , laat zien t ot welke result at en deze synt hese
kon leiden wanneer zoals in dit geval werd uit gegaan van " pract isch2

funct ionele overwegingen" . 6 Met een m inim um aan m iddelen is een m axim aal
result aat bereikt . Dit zelfde geldt ook voor t wee product en van Lissit zky:
- de t ypografische verzorging van het t ij dschrift Vesch/ Gegenst and/ Obj et , dat
hij in 1922 m et I lj a Ehrenburg in Berlij n uit geeft ; 7
- de index, op een briefordner geïnspireerd, bij zij n in 1923 verschenen boek
Dlj a Golossa ( Om voor t e lezen) m et gedicht en van Wladim ir Maj akowsky,
dat geheel uit zet kast m at eriaal is sam engest eld. 8
Door deze en soort gelij ke voorbeelden raakt de Hongaar Moholy - Nagy, die
in 1921 naar Berlij n is gekom en, geïnt eresseerd in de t ypografie. I nt ussen
m aakt het Bauhaus, m ede door Theo van Doesburgs verblij f in Weim ar ( 19211922) , een ont wikkeling in een zakelij ker richt ing door. Ten gevolge hiervan
kan Moholy- Nagy in 1923 worden aanget rokken als opvolger van I t t en. Als fel
voorst ander van de leuze " Kunst und Technik - eine neue Einheit " 9 draagt hij
er in belangrij ke m at e t oe bij , dat het Bauhaus uit groeit t ot hét cent rum van
het Funct ionalism e en daarm ee van de Nieuwe Typografie, die in 1923 door
Moholy- Nagy als volgt werd gekarakt eriseerd: " Die neue Typographie m uss
eine klare Mit t eilung in der eindringlichst en Form sein. ( …) Die Lesbarkeit die Mit t eilung darf nie unt er einen a priori angenom m en Aest het ik leiden. Die
Buchst aben dürfen nie in eine vorherbest im m t e Form , z.B. ein Quadrat
gezwängt werden." 10
Dit alles leidt t ot een geheel nieuw gezicht van de officiële Bauhauspublicat ies. Ook schakelt de Bauhausdrukkerij , die aanvankelij k in Weim ar
onder leiding van Feininger bij na uit sluit end grafiek drukt e, in Dessau over op
boekdruk en reclam e. De leiding kom t dan in handen van de voorm alige
Bauhausleerling Herbert Bayer. 11 Met Moholy- Nagy en Joost Schm idt behoorde
Bayer t ot de eerst en die zich aan het Bauhaus int ensief in de t ypografie
gingen verdiepen. Het m eest spect aculaire result aat hiervan vorm t onget wij feld zij n in 1923 ont worpen inflat iegeld voor de regering van Thüringen. 12
Om dat het op zéér kort e t erm ij n geproduceerd m oest worden is het geheel uit
zet kast m at eriaal sam engest eld.
Vooral de publikat ie van Moholy- Nagy's Malerei, Phot ographie, Film is
baanbrekend voor de " Gest alt ung der eigenen Zeit m it zeit gem ässen Mit t eln" . 13 Het werd in 1924 geschreven en verscheen in 1925 als num m er acht
van de door hem ( m et Walt er Gropius) uit gegeven en ook grot endeels t ypografisch verzorgde serie ‘Bauhausbücher’. I n dit boek worden voor het eerst
de nieuwe of heront dekt e m ogelij kheden van de fot ografie uit gebreid naast
2

elkaar beschreven en get oond: fot ogram , rönt genfot o, sim ult aanopnam e,
‘Phot oplast ik’, ‘Phot om ont age’ ( de t erm wordt hier voor het eerst gebruikt ) ,
enz. Met de door Moholy- Nagy zo genoem de ‘Typophot o’ is voor de verdere
ont wikkeling van de t ypografie van belang.
Hij geeft er de volgende karakt erist iek van: " Typographie ist in Druck
gest alt et e Mit t eilung. Phot ographie ist visuelle Darst ellung des opt isch Fassbaren. Das Typophot o ist die visuell exak t est dargest ellt e Mit t eilung. 14
De m ogelij kheden van de t ypofot o worden geïllust reerd in het film m anuscript
Dynam ik der Gross- St adt , dat acht erin het boek is afgedrukt .
Naast Weim ar en Dessau ont wikkelt Hannover zich t ot een belangrij k cent rum van de Nieuwe Typografie, vooral door de act ivit eit en van Kurt Schwit t ers. Vanaf het begin ( 1918) spelen t ypografische elem ent en een belangrij ke
rol in diens ‘Merzkunst ’, m aar pas in 1922- 1923 gaat hij zich ook act ief m et
t ypografie bezighouden. Zij n werk krij gt dan over het geheel genom en een
geom et rischer karakt er. Onget wij feld hebben Theo van Doesburg en El Lissit zky, die dan int ensieve cont act en m et hem onderhouden, in beide opzicht en een st im ulerende invloed op hem uit geoefend. Veel num m ers van het
t ij dschrift Merz, dat Schwit t ers vanaf 1923 laat verschij nen, 15 t onen grot e
verwant schap m et de vier num m ers van het dadaïst ische t ij dschrift Mécano
die Van Doesburg in 1922- 1923 het licht doet zien. 16
Daarnaast gaat Schwit t ers zich int ensief m et reclam e bezighouden. I n 1924
begint hij een reclam ebureau onder de naam ‘Merz- Werbezent rale’. I n Merz
num m er 11 ( 1924) , get it eld ‘Typoreklam e’, publiceert hij t ien ‘Thesen über
Typographie’. Met uit zondering van de eerst e t hese zij n ze kenm erkend voor
de Nieuwe Typografie in het algem een:
" 2) Ursprünglich best eht keine Parallelit ät zwischen dem I nhalt des
Text es und seiner t ypographischen Form .
3) Gest alt ung ist Wesen aller Kunst , die t ypographische Gest alt ung ist
nicht Abm alen des t ext lichen I nhalt s.
4) Die t ypographische Gest alt ung ist Ausdruck von Druck- und Zugspannungen des t ext lichen I nhalt es ( Lissit zky)
5) Auch die t ext lich negat iven Teile, die nicht bedruckt en St ellen des
bedruckt en Papiers, sind t ypographisch posit ive Wert e. ( …)
6) Vom St andpunkt der künst lerischen Typographie ist das Verhält nis
der t ypographischen Wert e wicht ig, hingegen die Qualit ät der Type selbst , des t ypographischen Wert es gleichgült ig.
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7) Vom St andpunkt der Type selbst ist die Qualit ät der Type Haupt forderung.
8) Qualit ät der Type bedeut et Einfachheit und Schönheit . Die Einfachheit
schliesst in sich Klarheit , eindeut ige, zweckent sprechende Form , Verzicht
auf allen ent behrlichen Ballast , wie Schnörkel und alle für den not wendigen Kern der Type ent behrlichen Form en. Schönheit bedeut et gut es Ausbalancieren der Verhält nisse. Die phot ographische Abbildung ist klarer
und deshalb besser als die gezeichnet e.
9) Anzeige oder Plakat aus vorhandenen Buchst aben konst ruiert ist
prinzipiell einfacher und deshalb besser als ein gezeichnet es Schrift plakat . Auch die unpersönliche Druckt ype ist besser als die individuelle
Schrift eines Künst lers.
10) Die Forderung des I nhalt es an die Typographie ist , dass der Zweck
bet ont wird, zu dem der I nhalt gedruckt werden soll." 17
Ter illust rat ie van deze st ellingen bevat het num m er ‘Typoreklam e’ enkele
advert ent iepagina's voor de Günt her Wagner Pelikan Werke. Lissit zky ont werpt in 1924 voor deze Hannoverse firm a een serie affiches m et de eerst e in
de reclam e t oegepast e fot ogram m en 18 , en lat er gaat ook Friedrich Vordem berge- Gildewart voor dezelfde firm a werken. 19
Ook buit en deze cent ra, m aar vaak wel in direct cont act erm ee, gaan m eer
kunst enaars zich in de eerst e helft van de j aren t wint ig in Duit sland bezighouden m et fot ografie, t ypografie en vooral reclam e. I n Bochum begint de
voorm alige Bauhausleerling Max Burchart z m et Johannes Canis in 1924 een
reclam ebureau ‘Werbebau’; en in Jena begint Walt er Dexel, die in nauw
cont act st aat m et het Bauhaus, er een onder de naam ‘Neue Reclam e’. 20
Maar het zou t e ver voeren hier de persoonlij ke bij dragen van alle pioniers
aan de vernieuwing van de t ypografie t e behandelen. Dit zou ook een onm ogelij ke t aak zij n, gezien de geringe aandacht die er t ot nu t oe in publicat ies is
best eed aan de zogenoem de ‘t ypografische nevenact ivit eit en’ van veel kunst enaars21 - zoals bij voorbeeld Cesar Dom ela en Vordem berge- Gildewart .
Bovendien leiden cont act en m et Duit sland of parallelle ont wikkelingen vooral
in Rusland, Polen, Hongarij e en Tsj echoslowakij e t ot verwant e result at en. I n
Rusland in dienst van de polit ieke agit at ie; m aar in de andere genoem de
landen is het m et nam e de reclam e die wordt ont dekt als hét gebied om m et
gebruikm aking van de m odernst e eigent ij dse product iem iddelen een grot ere
verbreiding t e geven aan ideeën over een nieuwe – vorm geving van de –
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wereld dan m et de t radit ionele m iddelen m ogelij k was. Om dit m et een voorbeeld t e adst rueren, een cit aat uit een inleiding van de Pool Henryk Berlewi
voor de t ent oonst ellingscat alogus Werbegrafik 1920- 1930: " Als ich im Jahre
1924 in Warschau ein Werbebüro unt er dem Nam en 'Reklam e Mechano'
gegründet hat t e, war nicht die Reklam e selbst der Zweck, sondern ich bet racht et e sie als Mit t el, um m einen dam aligen revolut ionären I deen der neuen
Gest alt ung die Möglichkeit zu geben, in die Gesellschaft einzudringen. Zu
j ener Zeit war das Bürger- Publikum den Radikalen Neuerungen der bildenden
Kunst gegenüber st rikt ablehnend eingest ellt . Um diesen Widerst and zu
überwinden und einen Weg zur Verwirklichung m einer I deen zu bahnen, kan
m ir der Gedanke, das überzeugendst e Argum ent für die neue Form – in dem
gegebenen Fall war es m eine Theorie der Mechano- Fakt ur – wäre der Ut ilit arism us. Es war m ir klar, dass sich das Publikum m it prakt ischen Vorausset zungen leicht er überzeugen liess. Mit Hilfe verschiedener Werbeaufgaben
liessen sich die Ergebnisse der künst lerischen Experim ent e leicht er realisieren." 22
Prakt isch alle pioniers op het gebied van de Nieuwe Typografie verenigen
zich in 1928 in een door Schwit t ers, Dom ela, Vordem berge- Gildewart en
Robert Michel opgericht e ‘ring neuer werbegest alt er’, of nem en deel aan door
deze ‘ring’ georganiseerde t ent oonst ellingen die over de hele wereld rondreizen, t ot in Japan t oe. 23 Hierbij ont breekt dan het werk van Paul Schuit em a
niet , die m et de andere Nederlander Piet Zwart t ot lid wordt verkozen.
Of en in hoeverre Schuit em a om st reeks het m idden van de j aren t wint ig op
de hoogt e is van de int ernat ionale ont wikkelingen op het gebied van de
t ypografie, zal uit zij n werk m oet en blij ken. Dit is echt er wel aannem elij k
gezien de st erke int ernat ionale gericht heid van Oud, Van Eest eren en St am ,
die int ensieve cont act en onderhouden m et het Bauhaus, Lissit zky, MoholyNagy, Schwit t ers en andere buit enlandse pioniers.
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H oofdst u k 4
1 9 2 6 - 1 9 3 0 Sch u it e m a ' s bij dr a ge a a n de N ie u w e Ty pogr a fie
Om verschillende redenen zullen de act ivit eit en van Paul Schuit em a in de j aren
1926 t ot circa 1930 als één geheel worden behandeld. Via de cont act en m et de
worst - en vleeswarenfabriek P. van Berkel ont st aat er in de loop van 1926 een
st eeds nauwer sam enwerking van Schuit em a m et de N.V. Mij . van Berkel's
Pat ent . Dit leidt er t oe dat hij van begin 1927 t ot 1930- 1931 alle publicit eit
voor deze firm a gaat verzorgen. Gezien de om vang van deze publicit eit is Van
Berkel's Pat ent verreweg zij n groot st e opdracht gever in deze j aren. Tegelij k
vorm t deze periode die van zij n m eest int ensieve bem oeiingen m et de reclam e,
en daarm ee ook de t ypografie, waarvan hij in zij n art ikel ‘Const ruct ie als
st ij lbegrip’ m erk waardig genoeg alleen het boek als t oepassingsm ogelij kheid
noem t . 1 I n verband m et zij n werk voor Van Berkel's Pat ent gaat Schuit em a
sam enwerken m et de fot ograaf Jan Kam m an 2 , een oud klasgenoot en m edelid
van Opbouw. 3 Met diens hulp begint hij om st reeks 1927 ook zelf t e fot ograferen, en legt daarm ee de basis voor zij n act ivit eit en op het gebied van de film .
Deze zullen m et zij n leraarschap aan de Haagse academ ie vanaf circa 1930 een
groot deel van zij n t ij d in beslag gaan nem en.
Voor een inzicht in de richt ing waarin Schuit em a's t ypografische werk zich
ont wikkelt , kan het in j uli 1926 verschenen num m er van De Fakkel als uit gangspunt dienen. 4 Dit num m er is onder zij n hoofdredact eurschap verschenen en
bovendien – m et uit zondering van de om slag – t y pografisch geheel door hem
verzorgd. 5
De m anier waarop het lij nenm at eriaal door hem is gebruikt om een overzicht elij ke bladspiegel t e krij gen ( afb. 29, 30, 31) , vert oont een zekere verwant schap
m et de Bauhaust ypografie; en vooral m et de door Moholy- Nagy t ypografisch
verzorgde ‘Bauhausbücher’ en de folders ervoor. 6 Schuit em a's collect ie bevat een
eerst e druk van het in deze serie verschenen boek Malerei, Phot ographie, Film
van Moholy- Nagy, waarvan al in 1927 een t weede druk is uit gekom en. Dit m aakt
zij n bekendheid erm ee in deze t ij d aannem elij k.
I n het art ikelt j e ‘Aan de leden der aangeslot en organisat ies’ wordt st erk de
nadruk gelegd op het belang van de advert ent ies die in De Fakkel verschij nen.
Deze nadruk is onget wij feld vooral t e danken aan de inbreng van Schuit em a als
hoofdredact eur. 7 " Met verschillende advert eerders is overeengekom en, de annonces doorlopend voor hen t e verzorgen, dwz. elke m aand een nieuw ont werp voor
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hen t e m aken, of t ypografisch of op andere wij ze. Zoo- doende is hier voor ons
direct werk en kunnen we in onze ont werpen opvat t ingen naar voren brengen, die
t eekenender zij n dan een ellenlang relaas. De reclam es in ‘De Fakkel’ st aan in 't
t eeken van 't experim ent . Wij hebben de t oezegging om voor onze advert eerders
op dit t errein t e experim ent eeren. ( We vinden hier dus niet alleen oefent errein,
m aar ook zien we een gedeelt e van ons werk in die om geving waar het t huis
hoort ) ( …) Wij m oet en goed onder oogen zien, dat wij naar alle waarschij nlij kheid
lat er de m enschen zullen zij n, die in de prakt ij k deze dingen niet alleen zullen
doen, m aar ook de t oon aan zullen geven." 8
De opvat t ingen van Schuit em a worden geïllust reerd door vier van de vij f advert ent ies die onder de kop ‘Reclam e- Experim ent en’ acht erin dit num m er van De
Fakkel zij n opgenom en:
- voor Toledo- Berkel snelwegers;
- drukkerij C. Chevalier ( afb. 32)
- Kühn en Zoon's lit hografie en handelsdrukkerij ;
- en Wilhelm Ost wald verven en leerm iddelen ( afb. 33) . 9
Uit gangspunt is voor hem de t e zet t en t ekst zelf. Deze t racht hij door asym m et rie en cont rast en een opt im ale zeggingskracht t e geven. De asym m et rische
opbouw – het kenm erk bij uit st ek van de Nieuwe Typografie – heeft opt isch een
st erke werking en biedt veel m ogelij k heden t ot variat ie. Bovendien m aakt deze
opbouw de onbedrukt e delen van het papier t ot een act ieve fact or. Dit alles in
t egenst elling t ot de t radit ionele t ypografie die door ordening van de regels om
een m iddenas een veel st at ischer karakt er had. I n drie van de vier advert ent ies
zien we voor het eerst in het werk van Schuit em a het gebruik van veel grot ere
korpsen voor de beginlet t ers van woorden of regels zoals dat vaak voorkom t in
dadaïst ische drukwerken.
Voor de t it elpagina en de advert ent ie van Toledo- Berkel – deze naam voert de
N.V. Mij . van Berkel's Pat ent een t ij d lang voor haar werkt uigen – zag hij zich bij
gebrek aan geschikt e vet t e schreeflozen in de zet kast gedwongen zelf let t ers uit
linoleum of ander m at eriaal t e snij den. I n de advert ent ie voor Toledo- Berkel zij n
deze gecom bineerd m et een uit lij nenm at eriaal sam engest elde let t er T. Een
dergelij ke let t erbouw is kenm erkend voor de t ypografische product en van Lauweriks, Wij develd en hun navolgers, en st uit t e op felle krit iek uit de wereld der
vakt ypografen. 10 De cont rast werking en dynam iek wordt nog verhoogd door de
plaat s en verschillende richt ingen van de woorden en zinnen. Decorat ieve elem ent en zij n zoveel m ogelij k beperkt . Want zegt Schuit em a lat er in een art ikel
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over ‘Typo- Fot o- Mont age’ – geschreven voor een brochure van drukkerij C.
Chevalier, m aar alleen in drukproef bewaard gebleven: " Decorat ieve reclam e is
versiering van het argum ent , waardoor het argum ent als zoodanig schade wordt
gedaan, om dat het buit en de direct e argum ent at ie st aat en de decorat ie om derwille van zichzelf de aandacht vraagt . De aandacht van het publiek voor een
reclam edruk werk is afhankelij k van de t ij d die ze ervoor beschikbaar heeft , of
anders gezegd, van de om st andigheden waarin ze zich bevindt . De om st andigheden, waarin het publiek zich bevindt zij n afhankelij k van het t em po waarin
wordt geleefd. Dit t em po kennen we allen, is snel. De noodzaak dwingt ons t ot
zakelij kheid. De argum ent at ie m oet kort , onm iddellij k, duidelij k en overzicht elij k
zij n, ont daan van franj e, die de aandacht afleiden en ingest eld op de int eresse
van het publiek. 11
Hierbij sluit en de eisen die hij aan het let t ert ype st elt geheel aan: " Zooals de
let t er uit vroeger t ij d een weerspiegeling was van die t ij d, zoo m oet ook onze
let t er het wezen van onze t ij d weerspiegelen. Onze let t er dient ingest eld t e zij n
op de m anier waarop we t hans lezen. De m iddeleeuwer spelde de woorden, wij
vliegen er m et onze blik overheen. Alle overbodigheid in de vorm van de let t er
zal afbreuk doen aan zij n leesbaarheid." 12 Zij n gebruik van een schreefloos
let t ert ype is het gevolg van deze overwegingen.
Een vergelij king van de vier bovengenoem de advert ent ies m et de enige niet
door Schuit em a verzorgde advert ent ie in dit num m er van De Fakkel, m aakt
duidelij k hoe verrassend en elem ent air zij n werk is. De advert ent ie voor Rem brandt olieverven ( afb. 32) is bij de ‘Reclam e- Experim ent en’ opgenom en, m aar
kan veeleer beschouwd worden als exem plarisch voor de st and van de reclam e in
Nederland in die t ij d. Zij illust reert wat Schuit em a bedoelt m et decorat ie die
“ om derwille van zichzelf de aandacht vraagt ” .
I n dit num m er van De Fakkel heeft Schuit em a een aant al door Jan Kam m an
gem aakt e fot o's van beeldhouwwerk van hun gem eenschappelij ke vriend Hendrik
Chabot geplaat st . ( afb. 34) Gedurende ongeveer t wee j aar hebben Kam m an en
Schuit em a vrij int ensief sam engewerkt . 13 Daarom is het m erkwaardig dat Kam m an slecht s in één ander door Schuit em a verzorgd druk werk eveneens expliciet
als fot ograaf wordt verm eld; zij het slecht s in de werkt ekening en proefdrukken,
m aar niet in de definit ieve versie van een reclam eboekj e voor Toledo- Berkel m et
de t it el De lokkende m agneet t rekt koopers. 14
Exem plaren van dit boekj e in de collect ie van Schuit em a zij n door hem zelf 1922
gedat eerd. De j uist heid van deze dat ering valt echt er t e bet wij felen, om dat
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Kam m an dan nog niet of nauwelij ks als fot ograaf werkt . Naar laat st genoem de
zich herinnert is dit boekj e een van Schuit em a's eerst e drukwerken waaraan hij
om st reeks 1926 m eewerkt e. Deze dat ering is ook aannem elij k om dat de opbouw
van de t ekst pagina's ( afb. 37) t en nauwst e aansluit bij die van de advert ent ie
voor C. Chevalier in De Fakkel. ( afb. 32) Een t erm inus ant e quem bezit t en we in
ieder geval door de bespreking ervan in een art ikel van Machiel Wilm ink uit
j anuari 1927. 15

38 en 35 Om slag en pagina uit het reclam eboekj e De lokkende m agneet t rekt koopers voor
de Toledo- Berkel Maat schappij , ca 1926, kleurenlit ho en fot om ont age, 19,4 x 12,6

Het belangwekkende van dit boekj e is vooral dat er fot om ont ages in zij n opgenom en. Schuit em a heeft verschillende gedeelt es uit door Kam m an gem aakt e fot o's
van Rot t erdam se zaken ( zoals Hek en Zum polle) 16 gecom bineerd m et uit geknipt e
fot o's van personenweegschalen. ( afb. 35, 37) Deze t echniek is gebruikt om ‘de
idee grat is wegen m oet klant en t rekken’ ook visueel over t e lat en kom en.
Al in de 19e eeuw werd er m et de fot om ont aget echniek geëxperim ent eerd, en
rond de eeuwwisseling ging vooral de prent briefkaart enindust rie er op alle m ogelij ke en onm ogelij ke m anieren gebruik van m aken. 17 Maar pas t egen het m idden
van de j aren t wint ig wordt de fot om ont age als een serieus beeldm iddel erkend en
als zodanig gebruikt . Een belangrij ke st oot hiert oe hebben de Berlij nse dadaïst en
gegeven. Want , aldus Raoul Hausm ann: " sie waren die erst en, die das m at erial
der fot ografie benut zt en, um aus st rukt urt eilen besonderer, einander oft m als
ent gegengeset zt er dinglicher und raum licher art , eine neue einheit zu schaffen,
die dem chaos der kriegs- und revolut ionszeit ein opt isch und gedanklich neues
spiegelbild ent riss. und sie waren sich darüber klar, dass ihre m et hode eine
st arke propagandist ische kraft innewohnt e....." 18
Het zij n j uist de propagandist ische m ogelij kheden van de fot om ont age die in de
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j aren t wint ig en daarna syst em at isch worden onderzocht : in dienst van de polit ieke agit at ie en van de reclam e. Op beide gebieden zij n de belangrij kst e voorbeelden – int ernat ionaal gezien – niet vóór circa 1923- 1924 ont st aan. 19 De fot om ont ages in het boekj e De lokkende m agneet t rekt koopers behoren t ot de eerst e
voorbeelden ervan in Nederland. 20
Over het gebruik van de fot ografie en de fot om ont age in zij n t ypografisch werk
schrij ft Schuit em a lat er: " I ndividualit eit leidt in reclam e de aandacht van het
argum ent af. De fot o- t echniek vervangt het handwerkelij k voort brengen der
illust rat ie; ze is neut raal, onpersoonlij k, vraagt niet de aandacht voor de hand
van den m aker, m aar voor het argum ent wat ze illust reert . Ze sluit aan bij de
snelle en m echanische wij ze waarop de verdere t echnische vervaardiging is
ingest eld, en is niet afhankelij k van de willekeur der hand van de t eekenaar. De
argum ent at ie op reclam egebied kan direct fot ografisch opgelost worden, doordat
we door accent ueering van argum ent en dat gene naar voren kunnen brengen wat
voor de propaganda noodig is. Het const ruee- ren van een serie in beeld gebracht e argum ent en is fot om ont age. Dit kan door het bij elkaar plakken der beelden in
funct ioneele orde gebeuren, m aar ook door m iddel van het proj ect eeren der
verschillende beelden naast elkaar en het in elkaar over lat en vloeien, zoodat zich
het eene beeld uit het andere ont wikkelt ." 21
De eerst e m et hode, de zogenaam de posit iefm ont age, is door Schuit em a gebruikt voor het boekj e De lokkende m agneet t rekt koopers. Maar t oepassingen
v an de t weede m et hode, de zogenoem de negat iefm ont age, kom en lat er ook
veelvuldig in zij n werk voor.
Op de om slag van het boekj e De lokkende m agneet t rekt koopers is de werking
van een m agneet ook opt isch in de let t ers en woorden t ot uit druk king gebracht .
Hierdoor volgt Schuit em a, verm oedelij k zonder zich er bewust van t e zij n, de
st elling van El Lissit zky na: " Die Gest alt ung des Buchraum es durch das Mat erial
des Sat zes nach den Geset zen der t ypographischen Mechanik m uss den Zug- und
Druckspannungen des I nhalt es ent sprechen." 22
Door de zich st eeds verkleinende herhaling van het woord ‘koopers’ ont st aat een
st erk ruim t elij ke werking, t e vergelij ken m et de schij nbare driedim ensionalit eit
van de fot om ont ages. Parallellen voor deze om slag zij n vooral t e vinden in het
werk van Piet Zwart . Dat ze elkaars werk kenden is aannem elij k om dat Piet Zwart
verm oedelij k ook al vóór 1927 lid is van Opbouw 23 en bovendien les geeft op de
Rot t erdam se academ ie. Hierm ee onderhoudt ook Schuit em a, blij kens zij n m edewerking aan De Fakkel, nog lange t ij d na de volt ooiing van zij n opleiding int en12

sieve cont act en.
Wilm ink plaat st in zij n genoem de art ikel het werk van Schuit em a, Zwart en – de
t ot nu t oe in de schaarse lit erat uur geheel verwaarloosde – Gerard Kilj an 24
t erecht in een int ernat ionale cont ext . Hij koppelt de bespreking van een aant al
van hun werken aan een in okt ober 1925 onder redact ie van Jan Tschichold
verschenen ‘sonderheft elem ent are t ypographie’ van het t ij dschrift Typographische Mit t eilungen.
Het soort krit iek dat hij geeft op het boekj e De lokkende m agneet t rekt koopers
is t yperend voor veel eigent ij dse react ies op de Nieuwe Typografie: " onm iskenbaar zit er een suggest ief elem ent in deze soort t y pografie, ware het niet dat de
grens van goede leesbaarheid af en t oe overschreden is en t eveel t e ont raadselen
kom t . en dan m oet u vooral eens let t en op de reproduct ies uit het boekj e over
weegwerkt uigen, ingedeeld door p. schuit em a. het om slag in zwart , rood en
blauw, zou goed zij n, als de t eekening niet gedeelt elij k op den acht erkant verzeild was. en wat de t ekst pagina's m et fot o- illust rat ies bet reft , de lezer oordele
zelf. de t heorie lag den ont werper hier schij nbaar erg zwaar op de m aag, want wij
kunnen geen aannem elij ke reden verzinnen, om de let t ers zulke wandelingen t e
doen m aken, of 't m oest zij n dat de ont werper dit boekj e ( geïnspireerd op de
drukwerken van het bauhaus t e dessau) m eer voor z'n eigen plezier dan voor dat
van t oledo- berkel m aakt e." 25

39 40 Briefpapier, m aandrapport en enveloppe voor Van Berkel, ca 1927, diverse afm et ingen

Dit laat st e wordt afdoende geloochenst raft door het feit dat Schuit em a alle
publicit eit voor de N.V. Mij . van Berkel's Pat ent gaat verzorgen. Naast reclam edrukwerken, behoort hiert oe ook: het briefpapier en dergelij ke; alle drukwerken
die bet rekking hebben op de geproduceerde m achines zoals garant iebewij zen,
13

handleidingen, enz.; en bovendien alle showroom s en st ands voor j aarbeurzen en
indust riet ent oonst ellingen. I ndien de afgebeelde st and inderdaad uit 1926
st am t 26 , dan vorm t deze onget wij feld een van de eerst e van de zeer vele st ands
die Schuit em a t ot in de j aren zest ig heeft ont worpen. 27

42 St and voor de N.V. Mij . Van Berkel, 1926, fot o’s Jan Kam m an

Om dat alleen enkele door Kam m an gem aakt e fot o's van deze st and bewaard zij n
gebleven, is het m oeilij k een goed inzicht t e krij gen in const ruct ie, kleur- en
m at eriaalgebruik. De op de fot o's zicht bare spiegelingen lij ken er op t e wij zen dat
er glas ( voor licht bakken?) of spiegels voor zij n gebruikt . Op zeer funct ionele
wij ze is door Schuit em a de grot e hoogt e van de t ent oonst ellingshal benut om de
st and al vanuit de vert e de aandacht van het publiek t e lat en t rekken. De hout en
m eubelen in de st and zij n eveneens door hem ont worpen en verraden duidelij k
de invloed van Gerrit Riet veld. Voor Schuit em a's lat ere ont wikkeling als ont werper van st alen m eubelen, is vooral de showroom in Londen uit 1927 van groot
belang 28 , waarvoor hij naar eigen zeggen " ....ook alle m eubilair m oest ont werpen.
Hier m aakt e ik, om dat ik de kans kreeg, voor het eerst gebruik van st aalbuis St am had zij n S- st oel al gem aakt ." 29 ( afb. 43)
De kansen die Schuit em a van de N.V. Mij . van Berkel's Pat ent krij gt , en ook t en
volle benut , om op verschillende t erreinen t e werken en experim ent eren, zij n in
de j aren t wint ig zeer uit zonderlij k. Nog in 1929 schrij ft Jo de Jong: " De gunst ige
posit ie van vast e m edewerker bij eenige ondernem ing, waardoor de m oeilijk heid
van gem is aan opdracht en, die velen hebben, ondervangen wordt , is m aar voor
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enkelen onzer nederlandsche grafici weggelegd." 30
Uit het feit dat de opdracht voor het ont werpen van een nieuw kant oorgebouw
voor Van Berkel's Pat ent op inst igat ie van Schuit em a aan Mart St am werd verst rekt , blij kt dat de t oenm alige direct ie ook voor grot ere proj ect en wel enige durf
bezat . 31 Naar we m ogen aannem en heeft Schuit em a bij zij n werk voor Van Berkel's Pat ent een grot e m at e van vrij heid. Dat dit bij andere opdracht gevers
m ogelij k in m indere m at e het geval is, verklaart m isschien het weinig opzienbarende karakt er van bij voorbeeld een kalender voor drukkerij E. de Bont voor het
j aar 1927. 32 ( afb. 45)
Begin 1927 verschij nen de eerst e advert ent ies van de reeks die Schuit em a ononderbroken t ot begin j aren dert ig t er publicat ie in een aant al slagersvakbladen en m ogelij k
ook andersoort ige vakbladen voor de N.V. Mij . van Berkel's Pat ent verzorgt . 33 Vanaf het
begin ( afb. 46) st aan ze in schrille t egenst elling t ot de door een ander verzorgde
advert ent ies die daarvoor in deze bladen verschenen. ( afb. 47) Eén en dezelfde advert ent ie is m eest al m eerdere m alen – som s m et geruim e t ussenpozen en geringe wij zigingen j aren lang – afwisselend in de verschillende bladen opgenom en. Hierdoor is het
t ot ale aant al ont werpen t och t am elij k beperkt .

54 48 52 Advert ent ies voor de N.V. Mij . Van Berkel’s Pat ent , diverse afm et ingen, 1927 ( 2x)
en 1928

I n de vroegst e ervan speelt het lij nenm at eriaal nog een vrij grot e rol ( afb. 4850) , zoals ook in het num m er van De Fakkel uit j uli 1926 en het boekj e De
lokkende m agneet t rekt koopers. Dit wordt echt er in 1928 geleidelij k m inder.
( afb. 51- 52) I n geen van deze advert ent ies kom en nog loodrecht onder elkaar
geplaat st e let t ers voor waardoor de leesricht ing van boven naar beneden loopt .
Dit m aakt een dat ering vóór 1927 van die drukwerken waarop dit nog wel het
geval is aannem elij k. ( afb. 53) I n plaat s daarvan zij n de woorden m eest al vert i15

caal geplaat st . Het is wel m ogelij k enkele hoofdt ypes in de hele reeks aan t e
wij zen. Maar van vooropgest elde vorm schem a's is geen sprake. Zo leidt de
t oepassing van het door Schuit em a zelf zo genoem de ‘rit m isch repet eren’ van
woorden t ot verschillende result at en. ( afb. 54- 56) ( zie ook afb. 89) Get ekende
illust rat ies kom en in de advert ent ies vooral in het begin veelvuldig voor. Maar,
schrij ft Schuit em a: " Wenn wir zeichnet en, dann abst rahierend oder als Ziel das
Zeichen, st at isch vereinfacht , direkt und ohne rom ant ische Nebengedanken." 34
Technisch en financieel m eer m ogelij kheden dan de regelm at ig t erugkerende
advert ent ies, bieden de grot e advert ent ies die m eest al voor bij zondere num m ers
van deze slagersvakbladen zij n gem aakt en niet m eer dan één m aal zij n gebruikt .
Een vroeg voorbeeld hiervan vorm t de advert ent ie op de om slag van De Slagerscourant van 2 sept em ber 1927. ( afb. 57) Zoals in het overgrot e deel van zij n
reclam efolders voor Van Berkel's Pat ent , is naast zwart de kleur rood gebruikt .
Hier zij n t wee redenen voor: " Elem ent air gezien, is rood de eerst e kleur, t en
t weede heeft ze naast zwart de allerst erkst e werking. Dat dit j uist is, bewij st het
feit , dat voor de signalen in het verkeerswezen rood als eerst e signaalkleur wordt
gebruikt . Ze is uit dezelfde overwegingen op deze plaat s gekom en. Het spreekt
vanzelf dat ook andere kleuren worden t oegepast , m aar iedere kleur heeft zij n
speciale psychologische waarde. Deze t e kennen is voor de reclam em an een
eerst e eisch." 35

57 Advert ent ie voor de N.V. Mij . Van Berkel’s Pat ent op de om slag van De Slagerscourant , 2
sept em ber 1927, 38,5 x 26,5; 59 Om slag program m a j aarvergadering NEVABO gehouden op
28 februari 1929, 21,2, x 14,5

Op de in rood gedrukt e t ekst blokken ( recht s boven) , recht hoek ( links boven) en
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t ypo- fot o- m ont age 36 ( links onder) , zij n in zwart bepaalde elem ent en naar voren
geschoven. Deze gelaagdheid geeft een st erk ruim t elij ke werking en dynam iek.
Een belangrij ke rol hierbij spelen de schuin geplaat st e regels. Deze lopen ook in
zij n lat ere werk m eest al van links onder naar recht s boven, om dat het oog in
deze richt ing gem ak kelij ker leest dan van links boven naar recht s onder. Maar t er
cont rast ering kom t het laat st e in deze advert ent ie en elders ook wel voor.
De int roduct ie van dit nieuwe elem ent in zij n werk kan niet los gezien worden
van de int ernat ionale ont wikkelingen in de abst ract e schilderkunst . 37 Waarschij nlij k m ede onder invloed van de ruim t elij k- dynam ische vorm principes van Kasim ir
Malevich' Suprem at ism e – die vooral door El Lissit zky in West - Europa bekend
worden 38 - int roduceert Van Doesburg in 1924 de diagonaal in zij n ‘cont ra- ‘ of
‘ant i- st at ische com posit ies’. De bet ekenis hiervan is niet aan Schuit em a voorbij
gegaan. Dit blij kt wel uit het feit dat hij er in zij n lezing over m oderne kunst uit
1927 speciaal m elding van m aakt . Maar t en onrecht e zegt hij daarin van Mondriaan: " Op het ogenblik heeft hij nog de diagonaal richt ing aan zij n lij nen beweging
t oegevoegd" ; t erwij l deze in 1925 j uist uit De St ij l t reedt op grond van m enings
verschillen hierover m et Van Doesburg.
Wanneer Schuit em a dit nieuwe elem ent voor het eerst in zij n werk t oepast , is
m oeilij k precies vast t e st ellen. Voorlopig m oet en we m et alle voorzicht igheid
aannem en: t egen of in 1927. Ook op andere drukwerken die om st reeks deze t ij d
zij n ont st aan t reffen we het aan. Onder andere op
- de om slag van een Berkel Referent ielij st 39 ( afb. 60) ;
- de laat st e drie pagina's van een van zij n m eest gereproduceerde druk werken,
een reclam eboekj e voor Toledo- Berkel snelwegers40 ;
- en een kerst - en nieuwj aarskaart voor P. van Berkel Lt d. 41 ( afb. 61)

62 63 Om slag en dubbele pagina uit boekj e Toledo- Berkel snelwegers, 1927, 20,1 x 14,1
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Karakt erist iek voor veel t ypografisch werk van Schuit em a is de m anier waarop in
het boekj e Toledo- Berkel snelwegers de afbeeldingen van de weegwerk t uigen
ext ra zij n benadrukt door rode kleurvlakken van eenvoudige geom et rische vorm en, zoals cirkels, recht hoeken, afgeknot t e driehoeken, enz.
Typerend zij n eveneens de t wee pagina's m et det ails van de afgebeelde weegwerkt uigen. ( afb. 63) I n Gefesselt er Blick, uit gegeven door Heinz en Bodo Rasch,
wordt er de volgende t reffende analyse van gegeven: " bilder für sich, t ext für
sich, vert ikal unt ereinander. das auge ist gewohnt horizont al zu sehen ( die
vert ikale bewegung des auges ist wesent lich anst rengender als die horizont ale)
verbindet st et s den zugehörigen t ext m it dem bild. durch die zusam m enfassung
der bilder j edoch in einen block und der t ext e ebenfalls für sich, ist die wirkung
eine ruhige. das auge braucht sich nicht von bild zu bild neu einst ellen. das
horizont ale sehen des auges erm öglicht es auch, die bilder vert ikal sehr dicht
unt ereinander anzuordnen." 42

63 Binnenwerk boekj e Toledo Berkel snelwegers, 1927

Verwant e oplossingen t onen onder andere:
- een advert ent ie van t wee pagina's voor Van Berkel's Pat ent in het kerst num m er van De Vee- en Vleeschhandel uit 1927 ( afb. 65) ;
- en de binnenzij de van een folder voor de V.B.P. 8 vleessnij m achine. 43
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66 67 Vouwblad De nieuwe Berkel V.B.P. 8, 1929, 28,9 x 62,8

Uit de folder blij kt duidelij k dat Schuit em a sym m et rie geenszins a priori uit sluit
wanneer de opgave het noodzakelij k m aakt om een overzicht elij k geheel t e krij gen. 44 De hecht e opbouw van deze folder is zeer opvallend. De binnenzij de geeft
een opsom m ing van de ‘8 groot e verbet eringen’ die aan de m achine zij n aangebracht . Deze zij n m et cij fers in de fot o van de hele m achine aangegeven - die
door de cent rale plaat s en de rode acht ergrond het eerst in het oog springt - en
door acht det ailopnam es m et corresponderende cij fers en een verduidelij kende
t ekst nader belicht . Op de buit enzij de van de folder zij n de verbet eringen nog
eens kort sam engevat herhaald. De st renge zakelij kheid van deze folder bleef
dest ij ds ook in Nederland niet onopgem erkt , get uige dit oordeel erover: " Het
blij kt , dat m en bij Van Berkel degelij k weet , dat hun klant en er geen lor om
geven of m en hen al overlaadt m et superlat ieven en allerlei bij kom st igheden
bet reffende een nieuwe m achine, m aar dat de m ensen uit sluit end belang st ellen
in dat gene, wat de m achine voor hen kan doen en welke voordelen er t en opzicht e van een ouder m odel in schuilen. 'Laat ons het ding m aar eens zien.'" 45
Verm oedelij k niet veel lat er zij n de et iket t en voor blikken snij m achineolie van
de N.V. Mij van Berkel's Pat ent ont st aan. 46 Het zelfde ont werp was t e gebruiken
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voor blikken van verschillende vorm en en afm et ingen. Door de herhaling van het
woord ‘olie’ kon het al naar gelang de hoogt e van de blikken op een willekeurige
plaat s worden afgesneden. Alleen voor bepaalde kleine ronde blikken waren m et
het oog op de leesbaarheid wel enkele kleine wij zigingen nodig. De woorden ‘olie’
st aan op de et iket t en hiervoor niet horizont aal onder elkaar, m aar vert icaal naast
elkaar.

68 70 Olieblik en et iket voor de N.V. Mij . Van Berkel’s Pat ent , ca 1928, 16,1 x 38,1

I n verband m et dit ont werp voor st andaardet iket t en kan gewezen worden op het
st reven van Schuit em a om voor zij n drukwerken st eeds m eer gebruik t e m aken
van genorm aliseerde papierform at en, gebaseerd op het syst eem dat na doorgevoerde halvering van het uit gangsform aat de delen congruent blij ven aan de
oorspronkelij ke vorm . Hieraan voldoet een recht hoek waarvan, bij een oppervlak
van 1 m ² , de zij den zich verhouden als 1 : 1.41 ( 1 : 2) is 84,1 x 118,9 cm .

Voort gezet t e deling van de lange zij den result eert in de form at en: 59,4 x 84,1
cm , 42 x 59,4 cm , 29,7 x 42 cm , 21 x 29,7 cm , 14,8 x 21 cm , 10,5 x 14,8 cm ,
enz. Hoewel de grondgedacht e voor een dergelij ke syst eem al in 1796 door
Licht enberg was ont wikkeld, wordt de zin ervan pas na de Eerst e Wereldoorlog in
breder kring ingezien. Dan worden de door de Deut sche Norm en Ausschusz
vast gest elde Din- form at en in vele Europese landen ingevoerd, waaronder ook
Nederland. 47 De aanvaarding en t oepassing van deze Din- form at en bet ekent een
erkenning van de sociale en econom ische noodzaak t ot st andaardisering.
Om de chronologische behandeling van Schuit em a's werk en act ivit eit en bij
benadering aan t e kunnen houden, m oet nu m elding worden gem aakt van een in
de kerst week van 1927 in de Rot t erdam se Academ ie gehouden t ent oonst elling
van 13 exposant en. 48 I n de eerst e plaat s om dat het affiche voor deze t ent oonst el20

ling door Schuit em a is verzorgd 49 ; m aar ook om de andere bij dragen die hij aan
de t ent oonst elling heeft geleverd: " I k heb de inricht ing verzorgd, een hekwerk
dat het bezoekersverkeer regelde. Persoonlij k had ik er 5 werken: - t wee m in of
m eer kubist ische schilderij en ( afb. 72- 73) 50 ; - een reliëf van een charlest ondanser; - een naakt wat m et zij n gezicht naar de m uur m oest st aan – m en vond het
t e pervers

51

; - en een kom posit ie uit krant enfot o's, schakelaars, elekt ricit eit sbui-

zen, enz." 52

71 Affiche t ent oonst elling 13, 1927, kleurenlit ho, 99,3 x 69,7; 74 Naakt ( voor- en acht erzij de) , ca 1924, gips, hoogt e 125

We kunnen slecht s gissen hoe de laat st e com posit ie er uit m oet hebben gezien.
Maar uit het m at eriaalgebruik lij ken we wel op t e m ogen m aken, dat er zekere
t wij fels bij hem best aan over de t radit ionele beeldm iddelen, die hij nog t oepast in
zij n andere t ent oongest elde werken. Verm oedelij k doet de invloed van het dadaism e zich hier bij Schuit em a voelen, waarvan hij in zij n lezing over m oderne
kunst uit 1927 zegt : " Mij dunkt dat de dadaïst en die m en zo graag belachelij k
m aakt niet zoo gek zij n als het wel lij kt ; de oorlog van 1914 t ot 1918 lij kt m ij
gek ker." Ook het t aalgebruik in deze lezing doet st erk denken aan dadaïst ische
publicat ies. 53
Daarnaast is de fot ografie waarschij nlij k doorslaggevend voor het feit dat
Schuit em a na deze t ent oonst elling m isschien niet geheel ophoudt m et schilderen
en beeldhouwen, m aar dit soort werk in ieder geval t ot 1949 niet m eer t ent oonst elt . I n t egenst elling t ot Kam m an, t oont Schuit em a op de t ent oonst elling van de
13 geen eigen fot o's. 54 Toch m oet hij zich in deze t ij d al int ensief m et de fot ografie hebben beziggehouden. Want als Dick Elffers in 1928 als assist ent bij hem
21

kom t werken, m aakt hij het groot st e deel van de fot o’s voor zij n drukwerken
zelf. 55
Verm oedelij k niet op de hoogt e van zij n sam enwerking m et Kam m an, schrij ft
Benno Wissing dat Schuit em a zelf gaat fot ograferen om dat " working wit h professional phot ographers, he found his effort s frust rat ed by t heir form alism and
art ist ic individualism ." 56

75 Reclam efolder voor de N.V. Mij . Van Berkel’s Pat ent , ca 1928, 47,2 x 63,2 en det ail
daaruit

Hierdoor wordt niet alleen voorbij gegaan aan de kwalit eit en van Kam m an als
fot ograaf, m aar ook aan de result at en waart oe hun sam enwerking kon leiden.
Een voorbeeld hiervan is de fot o van een snelweger die zo op een spiegel is
geplaat st , dat ook de hele inwendige const ruct ie zicht baar wordt . 57 Schuit em a
gaat zich veeleer zelf act ief m et de fot ografie bezighouden om de karakt erist ieken en m ogelij kheden ervan bet er t e leren kennen en opt im aal t e kunnen benut t en in zij n t ypografische werk. Bovendien is het onder anderen Kam m an, die hem
helpt de eerst e beginselen van de fot ografie onder de knie t e krij gen. Dit result eert onder m eer in een serie fot ogram m en. 58 ( afb. 76- 77) .
Schuit em a karak t eriseert deze t echniek als volgt : " De m eest e elem ent aire
eigenschap der fot ografie is de inwerking van licht op de gevoelige laag van een
fot ografische plaat of papier. Direct deze elem ent aire eigenschap als vorm gevende m ogelij kheid benut , is het fot ogram . Dit is direct in lat en werken van licht op
een gedeelt elij k afgedekt of beschaduwd gevoelig papier. Ont wikkelen we dit dan
zullen we een beeld krij gen best aande uit licht e en donkere plekken. Wordt dit
bewust gedaan, dan kunnen we direct m echanisch m et deze eigenschap com poneeren. Deze com posit ies behooren t ot de experim ent eele arbeid in de fot ografie;
22

ze is de m eest elem ent aire eigenschap van de fot ot echniek. I n speciale gevallen
zou deze reeds als zoodanig kunnen worden t oegepast ... De fot ot echnische
m ogelij kheden liggen in het t oest el - lenzen en plaat snelheid. Op het m at glas kan
zonder t oevallige bij kom st igheden gezien worden hoe een ding of t oest and belicht
m oet worden." 59
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64 Advert ent ie voor de Toledo- Berkel Maat schappij , 25,8 x 19,2

24

Uit het bovenst aande cit aat blij kt hoezeer Schuit em a het m echanische karakt er van de fot ografie als uit gangspunt neem t . Hierm ee m aakt hij zich los
van de ‘art ist ieke onscherpt e’ die – t ot st and gebracht m et allerlei hulpm iddelen zoals ret ouche, grof fot opapier, soft - focus obj ect ieven, zogenoem de edele
procedés ( gom druk, oliedruk, broom verfdruk) , enz. – de officiële kunst fot ografie sinds het begin van de 20st e eeuw in belangrij ke m at e kenm erkt e. 60 Als
inspirat iebron dienen hem en anderen hierbij vooral de wet enschappelij ke en
persfot ografie 61 , die zonder art ist iek pret ent ies slecht s gehoorzam en aan
funct ionele wet t en. Naast Schuit em a en Kam m an kom en in Nederland m et
nam e Kilj an en Zwart , in direct e sam enhang m et hun t ypografische werk, als
eerst en t ot een nieuwe, zakelij ke aanpak van de fot ografie. 62
Door grot e series fot o's van een beperkt aant al t hem a's t e m aken onderzoekt
Schuit em a niet alleen syst em at isch de t echnische, m aar ook de voor zij n reclam edrukwerken zo belangrij ke suggest ieve m ogelij k heden van de fot ografie. Na
vele pogingen slaagt hij er door t ij dopnam es in de beweging van een gram m ofoonkop over een draaiende gram m ofoonplaat opt im aal fot ografisch vast t e leggen. 63 Deze en andere pogingen van Schuit em a om net als in zij n t ypografische
werk beweging ook in zij n fot o's t e int roduceren, onderscheiden hem st erk van
Kam m an. Laat st genoem de was, ook naar eigen zeggen, veel m eer een ‘st at isch
fot ograaf’. 64

78 Draaiende gram m ofoon, 1929, 24,3 x 18
79 Spelden, 1928, 17 x 22,9

Na 1930 vindt Schuit em a's belangst elling voor beweging en zij n ervaringen m et
de fot om ont age een logisch vervolg in zij n act ivit eit en op het gebied van de film .
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I n reeksen fot o's van andere t hem a's onderzoekt hij de specifiek suggest ieve
m ogelij kheden van de fot ografie. Een voorbeeld hiervan vorm t een fot o van
spelden. Uit deze fot o blij kt , zo schrij ft hij in een brief van 12 februari 1929 aan
Oud, " dat spelden een reuze pret ent ie kunnen hebben. I k wist nooit dat boven op
't knopj e nog een bobbelt j e zat ." 65 De vrij e fot ografie speelt een ondergeschikt e
rol in het oeuvre van Schuit em a. Zij n fot ografische experim ent en houden m eest al
direct of indirect verband m et zij n t ypografische werk. Daarom zal er niet verder
apart op in worden gegaan, m aar alleen in relat ie m et zij n drukwerken.
Zo t reffen we een fot o uit een serie brandende gloeilam pen aan op het ont werp
voor een om slag van Golf - huisorgaan van de N.V. Philips Gloeilam pfabriek van
30 novem ber 1928. ( afb. 80) Een int eressant licht op deze belangst elling voor de
gloeilam p, werpt een cit aat uit zij n in j anuari 1929 gepubliceerde art ikel ‘Gist eren
en vandaag’. Hierin wij st hij er op dat " de elect rische lam p haar bolle vorm t e
danken heeft aan den eisch, dien de const ruct ie st elde. Het is t echnisch onm ogelij k de lam p een anderen vorm t e geven, om dat ze dan heel eenvoudig niet
best and zou blij ken t egen at m osferische invloeden van buit en en warm t euit st raling van binnen. Haar vorm is de nauwkeurige om sluit ing van de warm t ekrom m e, die ont st aat door het gloeien der draden, t evens de m eest geëigende
vorm t egen het drukverschil van den inhoud en de om geving. Het doel van de
lam p is: licht . De lam p die het best aan dezen eisch voldoet , is t evens de schoonst e. ( …) Het zoeken naar speciale vorm en om der wille van dien vorm is klinkklare onzin, om dat dit form alism e de bedoeling van het ding voorbij st reeft ." 66

81 Reclam efolder voor Nut ricia ( im port eur P. van Berkel) , ca 1928, voor- en acht erkant , 36,8
x 30; in de collage zij n de hoofden van Dick Elffers, Fie den Hart og en Schuit em a verwerkt
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Dit form alism e wordt geïllust reerd door de drukwerken – waaronder het door hem
zelf ont worpen affiche voor de t ent oonst elling Opbouw uit 1925 – die onder de
kop ‘Gist eren’ zij n afgebeeld in zij n al genoem de bij drage aan i 10. 67 Ert egenover
st elt hij onder de kop ‘Vandaag’ vij f drukwerken m et het com m ent aar: " reëel,
direct , phot ografisch, zakelij k, concurreerend, argum ent eerend, act ief, doelm at ig,
prak t isch, t echnisch." Deze vij f drukwerken zij n: - een folder voor Nut ricia 68 , en
een m ont age van een fot o op een krant enpagina m et het bij schrift ‘ha- ha’, beide
van hem zelf; - een boekom slag van John Heart field – m et de veelzeggende t it el
Die Eroberung der Maschine, een aanplakbilj et van Hans Leist ikow en de om slag
van een Russisch t echnisch t ij dschrift .
I n t egenst elling t ot zij n werk van ‘Gist eren’ plaat st Schuit em a zij n werk uit 1928
dus zelf in een int ernat ionaal kader. De verm elding van zij n naam in Tschicholds
boek Die neue Typografie ( in het zelfde j aar verschenen) 69 en zij n deelnem ing aan
de t ij dens de kerst week van 1928 gehouden t ent oonst elling van de ‘ring neuer
werbegest alt er’ in de Rot t erdam se academ ie 70 ( gevolgd door zij n verkiezing t ot
form eel lid in februari 1929) 71 , bevest igen de j uist heid hiervan.
Schuit em a's act ivit eit en op het gebied van de fot ografie leiden ert oe, dat hij zij n
reclam e- opgaven st eeds m eer geheel fot ografisch t racht op t e lossen. Een voorbeeld hiervan vorm t het afficheont werp voor het V.A.N.K.- pavilj oen op de in 1928
t e Rot t erdam gehouden NENYTO t ent oonst elling. 72 ( afb. 83) Het glaswerk en
servies zij n zo op een uit papier geknipt e cirkel en pij l gefot ografeerd ( afb. 84) ,
dat deze niet in het ont werp get ekend hoefden t e worden. Tot zeer verrassende
result at en kom t hij wat dit bet reft in een serie experim ent ele afficheont werpen,
gem aakt in sam enwerking m et drukkerij C. Chevalier. Deze drukkerij gaat om st reeks 1928 geleidelij k E. de Bont als Schuit em a's vast e drukker vervangen. C.
Chevalier wilde – overigens zonder veel succes – m et deze afficheont werpen
nieuwe reclam eopdracht gevers voor Schuit em a en dus nieuwe klant en voor zij n
drukkerij werven. 73

27

85 86 Ont werp affiche ‘Verkade lange beschuit j es’ en ‘Chevalier lange beschuit j es bij
chocolade’, ca 1928, 23 x 16,8/ 26,5 x 37,5, gem engde t echniek; 89 advert ent ie Berkel
snelwegers, 1929, 15,8 x 22,6

Voor een aant al ervan heeft Schuit em a fot o's gem aakt van een reeks gevulde
kopj es m et lange beschuit j es van Verkade op de schot elt j es, geplaat st t ussen
recht opst aande glasplat en waarop st eeds de t ekst ‘lange beschuit j es’ is aangebracht . Deze fot o's behoefden t er aanvulling nauwelij ks m eer dan de firm anaam
om als affiche gebruikt t e worden. 74 Schuit em a geeft hier een geheel nieuwe
vorm aan de herhaling, een van de oudst e m et hodes in de reclam e om aandacht
t e t rekken. Ook voor zij n advert ent ies van de N.V. Mij . van Berkel's Pat ent
gebruikt hij deze ruim t elij k werkende, zich st eeds verkleinende herhaling. Hierdoor lij ken de advert ent ies grot er dan ze in werkelij kheid zij n en vallen ze st erk
op t ussen het vlak werkende zet sel op de andere pagina's in de slagersvakbladen.
Niet alleen m et de fot o's weet hij dit t e bereiken ( afb. 89) , m aar ook m et lout er
t y pografisch m at eriaal ( Berkel snelwegers) zoals we dat voor het eerst hebben
gezien op de om slag van het boekj e De lokkende m agneet t rekt koopers. ( afb.
38)
Naast de affiches m et lange beschuit j es, heeft Schuit em a ook voor andere
ont werpen fot o's gem aakt waarbij glasplat en m et t ekst en erop zij n gebruikt ,
zodat deze fot o's zonder of slecht s m et enkele woorden een plaat s in zij n drukwerken konden vinden. Een voorbeeld hiervan vorm t een fot o voor een nooit
verschenen brochure van drukkerij C. Chevalier. 75 ( afb. 91) Het experim ent ele
karakt er van deze fot o m aakt een ont st aansdat um om st reeks 1928 aannem elij k.
Maar het blij ft m ogelij k dat ze lat er is ont st aan. 76
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92 Ex libris voor C. Chevalier, 1933, 7,4 x 5,2

Ter illust rat ie van dit t elkens weer t erugkerende dat eringsprobleem bij Schuit em a's werk kan de ex libris voor C. Chevalier dienen. Hiervoor heeft hij een fot o
gem aakt van t wee let t ers ‘C’ – één verm oedelij k van papier en één loden let t erst aafj e uit de zet kast – op een iet s boven het grondvlak geplaat st e glasplaat .
Hierdoor ont st aat een st erke schaduwwerking. Het gebruik van een glasplaat op
deze m anier is onget wij feld direct in verband t e brengen m et de werkwij ze die
door Schuit em a en anderen werd gevolgd bij het m aken van fot ogram m en. 77
Evenzo is de schaduwwerking van de t ekst ‘m odel Z’ t ot st and gekom en op een
fot o voor een folder van de N.V. Mij . van Berkel's Pat ent . ( afb. 93a) Het ont werp
voor deze folder m oet in ieder geval vóór de zom er van 1929 zij n gem aakt . 78 Een
veel lat ere dat ering van de ex libris lij kt dus onwaarschij nlij k, en een exem plaar
ervan is door Schuit em a zelf ook 1929 gedat eerd. Maar t och is er een belangrij ke
reden om hieraan t e t wij felen. Want in het eerst e deel van de ( in 1935) door C.
Chevalier gedrukt e m appen Beeldende Kunst - het leren zien en begrij pen van
kunst werken is de ex libris afgedrukt m et de verm elding van het j aart al 1933. 79
Hieruit blij kt dat het vaak m oeilij k is om op t echnische of st ilist ische gronden t ot
een nauwkeurige dat ering van Schuit em a's druk werken t e kom en. Maar een
t erm inus ant e quem is wel vaak vast t e st ellen op grond van allerlei soort en
vroege publicat ies over en verm eldingen van zij n werk in reclam e- en andere
bladen, aangevuld m et recensies en cat alogi van t ent oonst ellingen waaraan hij
heeft deelgenom en. Met het syst em at isch opsporen hiervan is een begin gem aakt , m aar het is nog lang niet afgerond. 80 Een voorbeeld van een zo gevonden
gegeven bet reft een door Schuit em a ont worpen affiche voor P. van Berkel Lt d. Dit
affiche is gebruikt voor een aant al advert ent ies van drukkerij C. Chevalier, waar
het is gedrukt . De eerst e van deze advert ent ies is verschenen in het aprilnum m er van De Reclam e uit 1929. Het affiche m oet dus in ieder geval vóór april
1929 zij n ont st aan.
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94 Affiche Fam ous Berkel Ham , 1929, offset , 55 x 38; 96 Reclam ekaart Berkel Ham , ca
1929, 15,3 x 12; 97 I dem , ca 1929, 12 x 15,3

Een aant al andere drukwerken is verm oedelij k niet veel lat er gem aakt , om dat
Schuit em a er dezelfde fot o van t wee ham m en voor heeft gebruikt als op het
laat st genoem de affiche. Ook Mariet j e 81 , die m odel st ond voor het affiche, t reffen
we aan op een aant al andere ont werpen en folders. De door Schuit em a gegeven
dat ering van een kerst - en nieuwj aarskaart voor P. van Berkel Lt d. in 1928 82 ,
wordt bevest igd door op dezelfde m anier fot o's t e vergelij ken. De gebruik t e fot o
is nam elij k ident iek aan de op een krant enpagina gem ont eerde in zij n bij drage
aan i 10 uit 1928. 83

99 Reclam efolder Een kleine schaal… Van Berkel’s Pat ent , 1928- 1929, 21,1 x 27,8; 100
Kerst - en nieuwj aarskaart voor P. van Berkel Lt d, 1928, 12,3 x 15,2
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101 Reclam efolder voor de Berkel Cyclope, ca 1929, 22,6 x 30,6 en diezelfde folder in zij n
envelop

Eigent ij dse publicat ies over zij n werk leveren, behalve gegevens voor de dat ering, ook andere inform at ie op. Zo blij kt uit een in m ei 1929 verschenen art ikel
over zij n reclam ewerk voor de N.V. Mij . van Berkel's Pat ent , dat ons gem akkelij k
bepaalde vondst en in zij n werk ont gaan. I n dit art ikel wordt er op gewezen dat
een folder voor ‘De Berkel Cyclope’ in een venst erenveloppe werd verspreid. Het
oog m et er om heen de t ekst ‘ziet scherp en onfeilbaar - waakt voor onzicht bare
verliezen’ keek de ont vanger van de enveloppe dus al voor het openen aan. " Wie
zoo'n enveloppe niet open m aakt m ist het m eest elem ent aire m enschelij ke
inst inct : de nieuwsgierigheid. Wij vinden het reclam et echnisch en - t act isch
voort reffelij k." 84

105 Sigaret t endoosj e voor Van Berkel’s Pat ent , ca 1928 4,8 x 7,1 x 1,5; 106 Reclam ekaart I f
you like it … voor Van Berkel ham , ca 1929, 15,3 x 12

Een belangrij ke inform at iebron voor Schuit em a's act ivit eit en in 1929 vorm t een
serie van zeven door hem zelf opgest elde werklij st en, die de periode van 15 april
t ot en m et 22 j uli 1929 best rij ken. Hieruit blij kt dat het groot st e deel van zij n
werkzaam heden nog st eeds Van Berkel's Pat ent bet reft . Het soort opdracht en
31

loopt st erk uit een: van advert ent ies en reclam efolders ( afb. 102) t ot het ont werpen van een sigaret t endoosj e 85 en het m eubilair voor een showroom in Den
Haag. 86 De binnenzij de van de genoem de ‘folder t schaal’ verdient apart e verm elding. ( afb. 103) Op de afgedrukt e fot o's is door Schuit em a, net als bij zij n opnam es van de draaiende gram m ofoon, het draaien van de kop van deze snelweger
vast gelegd. 87 De st eeds t erugkerende verm elding van ‘wij zerplaat weegschalen’
kan er op wij zen dat Schuit em a ook heeft m eegewerkt aan de vorm geving van de
m achines zelf. 88 Maar nadere gegevens hierover ont breken voorlopig. Met bet rekking t ot P. van Berkel is slecht s sprake van een ‘bot erham m enplaat ’ en een
‘m aandkaart : if you like it , t ry it , if you know it , buy it , t hat fam ous Berkel ham ’.
Deze slagzin is t erug t e vinden op een gedrukt e reclam ekaart en een ont werp
m et dezelfde fot o.

110 111- 113 Drukwerk voor drukkerij C. Chevalier Rot t erdam uit 1929: drie reclam ekaart en,
1929, 10,4 x 15; Vloeiblad Boek, st een, st aal & offset , 20,8 x 12,9; vloeiblad nr. 2 ( 10 000
den) , 23 x 11; vloeiblad nr. 4, 20,5 x 14,9
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C. Chevalier is blij kens deze werklij st en, behalve Schuit em a's vast e drukker,
in 1929 ook een belangrij k opdracht gever van reclam edrukwerken. Van een in
de werklij st en genoem de ‘t elefoonverandering’ is niet alleen de definit ieve
versie bewaard gebleven ( afb. 108) , m aar ook de proefdruk. ( afb. 109) De
aant ekening acht erop deze proefdruk ‘voor een belangrij ke m ededeling t e
grillig en onduidelij k’ en de daaruit voort gevloeide wij zigingen, geven aan dat
de invloed van de opdracht gever van niet t e onderschat t en bet ekenis kón zij n.
De genoem de ‘m aandkaart en’ voor C. Chevalier zij n hoogst waarschij nlij k t e
ident ificeren m et een groep kaart en, die – evenals de ‘t elefoonverandering’ –
geheel uit t ypografisch m at eriaal zij n sam engest eld. Ook is er in de werklijst en sprake van fot o's van assen en een offset m achine. Dergelij ke fot o's
kom en ook voor op t wee vloeibladen. Nog m eer dan vele drukwerken voor
Van Berkel's Pat ent illust reren ze Schuit em a’s bewondering voor de m achine.
Met nog enkele andere vloeibladen voor C. Chevalier uit 1929 vorm en ze
bovendien hoogt epunt en in zij n oeuvre wat bet reft de m ogelij k heden van de
t ypo- fot o- m ont age. Voor de plaat sing van de t ekst is geheel uit gegaan van de
perspect ieflij nen in de fot o's. Op het vloeiblad m et de offset m achine st aat
alleen het woord ‘Chevalier’ nog in verband m et de rand van het papier en
t rekt zo ext ra de aandacht ; op het vloeiblad voor et iket t en alleen het woord
‘et iket t en’, waarbij de naam van de drukkerij t och st erk in het oog springt ,
doordat deze m et de fot o van de flessen en bussen in zwart is gedrukt en de
rest in rood.

149 150 Advert ent ie voor N.V. Aannem ersbedrij f voorheen Boele en van Eest eren en voor
I deal drukbel, beide uit De 8 en Opbouw 1932 en 1934, 28,5 x 22 en 13,9 x 10,7

Uit de verm elding in de werklij st en van ‘vloeibladen’ en ‘m aandkaart en’ voor N.V.
33

Aannem ersbedrij f voorheen Boele en van Eest eren blij kt , dat dit bedrij f in 1929
ook al t ot zij n vast e opdracht gevers behoorde. De aant ekening ‘afdruk ken Pernis’
is m ogelij k in verband t e brengen m et een vloeiblad. ( afb 114) Volgens het
onderschrift is er nam elij k een fot o op afgedrukt van ‘gew. bet onwerk Superphosphaat fabriek Pernis onder direct ie van L.A. Godron archit ect ’. Maar de m eest e bewaard gebleven drukwerken van Schuit em a voor Boele en van Eest eren zij n
lat er ont st aan en als zodanig vaak herkenbaar aan het gebruik van uit sluit end
kleine let t ers en het handelsm erk ( afb. 115) , dat nog st eeds ongewij zigd in
gebruik is.
Deze sam enwerking m et Boele en van Eest eren en in de j aren dert ig m et fabrikant en van bouwm at erialen als De Vries Robbé N.V., N.V. Bet ondak en de Verkoopassociat ie Enci- Cem y N.V., hangt onget wij feld direct sam en m et zij n cont act en in Opbouw. Ook het Opbouwlid Gispen bezorgt hem om st reeks 1930 een
aant al opdracht en voor reclam edrukwerken. 89

117 116 Om slag Giso cat alogus nr. 101, 1930, 21,2 x 14,8 en Giso cat alogus nr. 150, 1930,
20 x 27,3 21 x 29,5, beide voor Gispen

Zelf behoort Schuit em a als secret aris van 1928 90 t ot 1934 91 t ot de m eest act ieve
leden van deze vereniging, die volgens het j aarverslag van 1934

" m in of

m eer erfelij k belast is t e noem en m et haar 'gezelligheidskarakt er'" . Maar in de
periode rond 1930 is hier weinig van t e m erken. Dan leiden felle polit ieke discussies t ot het uit t reden van een aant al leden. De aard van deze discussies en de rol
die Schuit em a er in speelt , worden duidelij k uit een in 1930 of iet s lat er door Van
Loghem als voorzit t er afgelegde best uursverklaring. 92 Met Van Loghem , Van der
Vlugt en Van Tij en ( als leden van het Congres voor het Nieuwe Bouwen) , st ellen
Kilj an, Zwart en Schuit em a zich op het st andpunt dat een ingrij pende m aat schappelij ke om went eling noodzakelij k is om t e kunnen breken m et de t radit ies
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uit het verleden, die een vrij e ont plooiing van de m ens in de weg st aan. Dit in
t egenst elling t ot Oud en Klij nen, die ‘recht s’ vert egenwoordigen zoals Van Loghem in zij n verklaring zegt .
Deze radicalisering van Schuit em a’s m aat schappij - opvat t ing valt vanaf 1929 ook
op t e m aken uit zij n publicat ies en lezingen. Ze leidt ert oe dat hij zij n vorm gevende capacit eit en naast de reclam e ook in dienst gaat st ellen van de polit ieke
st rij d en deze st rij d door zij n persoonlij ke inzet gaat st im uleren.
N ot e n h oofdst u k 4
1

I n De Fakkel, 1 ( j anuari 1926) 8- 9, p. 93.

2

Op andere gebieden werkt en ze al sam en. Jan Kam m an m eent zich t e her-

inneren, dat hij hielp bij de verzorging van de t wee genoem de int erieurs. ( afb.
21 en 23) Bovendien m aakt e hij sam en m et Paul Schuit em a, op verzoek van
diens broer die bij Ford werkt e, ont werpen voor een t ij dschrift : Ford Magazij n m aandblad voor populaire aut ot echniek, lit t erat uur, hum or, enz... Dit m aandblad is nooit verschenen. De verm oedelij k door Kam m an ont worpen om slag is
bewaard gebleven in de collect ie van Schuit em a. ( aquarel op papier, 27,6 x
17,6 cm )
3

Blij kens een m ededeling van I . Falkenberg- Liefrinck in een brief aan onder-

get ekende d.d. 11 august us 1973 was Kam m an al lid van Opbouw t oen zij in
j anuari 1927 naar Rot t erdam kwam om bij Oud t e gaan werken.
4

2e j rg. nr. 1.

5

Schuit em a wordt in dit num m er ook genoem d als eerst e voorzit t er van het

best uur van de Cent rale van Bonden van Leerlingen en Oud- leerlingen van
Kunst scholen in Nederland ( opgericht op 12 decem ber 1925) . Deze Cent rale
geeft De Fakkel vanaf de t weede j aargang uit .
Alle pogingen om nog m eer num m ers van dit blad uit de t weede j aargang
t e vinden, hebben t ot nu t oe niet s opgeleverd. Desgevraagd m eende de hoofdredact eur t ij dens de eerst e j aargang, August W. van Gils, zich t e herinneren
dat het na dit eerst e num m er van de t weede j aargang niet m eer is verschenen.
6

Zie: cat . t ent . 50 j aar Bauhaus, St edelij k Museum , Am st erdam 1969, cat .

nr. 319, afb. 119 en cat . nr. 331, afb. p. 121.
7

Het is niet onwaarschij nlij k dat dit art ikelt j e door Schuit em a zelf is geschre-

ven, m aar elke direct e aanwij zing hiervoor ont breekt .
8

De Fakkel, 2 ( j uli 1926) 1, p. 12.
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9

Proefdrukken van de laat st e t wee advert ent ies in de collect ie van Schuit e-

m a zij n door hem zelf 1924 gedat eerd. Hieruit blij kt hoe voorzicht ig we m oet en
zij n m et door Schuit em a gegeven dat eringen.
10

A.W. Bart en zegt hierover in het kerst num m er van De Tam pon uit 1923: " I n

de t ypografie wordt een best aand let t erbeeld gezet , nim m er een let t er opgebouwd, om dat st eeds een let t er een geheel uit m aakt . Alleen in het brein van
een bouwm eest er, die zoo'n verwoed bouwer is, dat hij alles wat los en vast is
t ot een geheel wil doen opst apelen en aaneenvoegen t ot hij een bouwwerk
heeft verkregen, kan de vondst van let t erbouw ont st aan."
11

Rot t erdam zonder j aart al, kolom 5- 6. Cursivering van Schuit em a.

12

‘Typo- Fot o- Mont age’, kolom 7. Zie ook Schuit em a's art ikel over ‘Let t ers: het

m at eriaal van den drukker’, I nt ernat ionale Revue i 10, 2 ( 15 februari 1929)
19, p. 124.
13

Mondelinge m ededelingen van Schuit em a en Kam m an. Een bevest iging

hierv an vorm en de reeksen fot o's van weegwerkt uigen in de collect ie van
Schuit em a m et het st em pel van Kam m an op de acht erzij de.
14

De definit ieve versie is op de acht erzij de van de om slag gesigneerd ‘Paul

Schuit em a’, de werkt ekening en proefdrukken ‘Typografie Paul Schuit em a,
Fot ografie Jan Kam m an’.
15

‘Reclam e- t ypografie, over hedendaagsche st room ingen: elem ent aire t ypo-

grafie’, De Reclam e, 6 ( j anuari 1927) 1, pp. 36- 40.
16

Mededelingen van Jan Kam m an in een gesprek op 15 j uni 1973.

17

Wescher 1968, p. 19, afb. 8.

18

‘Fot om ont age’; in: a bis z, 2 ( Mai 1931) 16, pp. 61- 62. ( Rede gehouden bij

de opening van de in 1931 door Dom ela georganiseerde t ent oonst elling Fot om ont age in het Kunst gewerbem useum t e Berlij n)
19

Wanneer we t enm inst e t echnisch en est het isch een scherper onderscheid

m aken t ussen collages van en m et fot o's ( fot ocollages) en fot om ont ages dan
t ot nu t oe in de lit erat uur over het algem een is gebeurd. Het zou t e ver voeren
hier in dit kader dieper op in t e gaan. Voor een uit gebreide behandeling hiervan, kan verwezen worden naar m ij n kandidaat sscript ie Berlij n- dada en de
'fot om ont age', Am st erdam 1971, en de inleiding van R. Hiepe in cat . t ent . Die
Fot om ont age - Geschicht e und Wesen einer Kunst form , Ausst ellungsräum e
St adt t heat er, I ngolst adt 1969, die in grot e lij nen dezelfde conclusies bevat
zonder dat deze inleiding m ij dest ij ds bekend was.
20

Blij kens een fragm ent uit een brief van Piet Zwart uit 1926, afgedrukt in
36

cat . t ent . Piet Zwart , Haags Gem eent em useum , 1973, p. 46, m oet ook Zwart
zich in 1926 m et de fot om ont aget echniek bezig hebben gehouden. Dan werkt
hij nam elij k aan een cat alogus voor de Nederlandse Kabelfabriek ( in 1928 en
1929 respect ievelij k in een Nederlands- en een Engelst alige versie verschenen) , waarin hij deze t echniek voor het eerst uit gebreid t oepast .
21

‘Typo- Fot o- Mont age’, kolom 6- 7.

22

‘Topographie der Typographie’, Merz, nr. 4 ( j uli 1923) z.p.

23

Blij kens de in noot 3 genoem de brief van I . Falkenberg- Liefrinck. Schuit em a

zegt in zij n lezing The influence of 'De St ij l' on t he new t ypography, geschreven
Nederlandst alige versie: " Zwart heb ik leren kennen in Opbouw. Maar het
m erkwaardige was dat we allebei onze weg al gevonden hadden."
24

Ook Kilj an is blij kens de in noot 3 genoem de brief al vóór j anuari 1927 lid

van Opbouw.
25

Zie noot 15. Aan het slot van zij n art ikel schrij ft Wilm ink: " en hoe bevalt

het u dat dit art ikel zonder hoofdlet t ers gezet is? 't werd gedaan om deze elem ent aire st elling eens pract isch t e t oet sen.....m ij bevalt het niet ."
26

Bij een van de fot o's van deze st and is door Schuit em a geschreven: ‘St and

Am st erdam 1926’.
27

Bij na alle ont werpt ekeningen ervoor zij n recent verloren gegaan. Wel zij n er

fot o's van een aant al andere st ands bewaard gebleven.
28

De dat ering in 1927 wordt bevest igd doordat Schuit em a de voor deze show-

room ont worpen klok ( afb. 44) noem t in zij n lezing over m oderne kunst uit
1927. Jan Kam m an ging voor de inricht ing van deze showroom m ee naar Londen.
29

Aut obiografische not it it ies, 10 okt ober 1969, p. 13.

30

De nieuwe richt ing in de kunst nij verheid in Nederland. Schet s eener ge-

schiedenis der Nederlandsche Kunst nij verheidsbeweging, Rot t erdam 1929, p.
38.
31

De ont werpen zij n afgedrukt in cat . t ent . Mart St am - overzicht van zij n

werk, Haags Gem eent em useum , 1970, p. 11, overgenom en uit Bauhaus, j anuari 1929.
32

Volgens een m ondelinge m ededeling van Schuit em a was hij , door fam iliere-

lat ies die er best onden t ussen Van Berkel's Pat ent en drukkerij E. de Bont ,
aanvankelij k m in of m eer verplicht zij n reclam ewerk bij deze drukkerij t e lat en
drukken.
33

De advert ent ies zij n verschenen in de volgende bladen:
37

1) Slagersvakblad, Officieel Orgaan van den Nederlandschen Room s- Kat holieke Hanzebond van Slagerspat roons;
2) De Slagerscourant , Officieel Orgaan van den Nederlandschen Slagersbond;
3) De Jonge Slager, Officieel Gedeelt e van den 1e Nederlandschen Slagersvakschool;
4) De Vee- en Vleeschhandel ( waarin opgenom en het Geïllust reerd Slagersvakblad) , Vakblad voor Slagers, Veehandelaren, Ex port eurs, enz.;
5) De Nieuwe Richt ing, Orgaan van den Nederlandschen Room s- Kat holieke
Bond van Kruideniersvereenigingen.
Van het laat st e blad heb ik niet na kunnen gaan of de advert ent ies er regelm at ig in zij n verschenen, om dat er alleen ingebonden j aargangen van t e
vinden waren zonder de advert ent iepagina's.
I n de lij st van afbeeldingen is het j aar verm eld waarin de advert ent ies voor
het eerst in deze bladen zij n verschenen.
34

‘Neue Typografie um 1930’, Neue Grafik, 11. Ausgabe ( Dezem ber 1961) , p.

5.
35

‘Typo- Fot o- Mont age’, kolom 8. Een vroeg voorbeeld van dit psychologische

kleurgebruik vorm t een folder voor de Kodowa Refrigerat or Com pany Lt d., verschenen als bij lage van De Slagerscourant , nr. 19 ( 5 august us 1927) . ( afb. 58)
Het gebruik van de kleuren rood en blauw in deze folder hangt direct sam en
m et de koelm et hode en de naam van het bedrij f, beide gebaseerd op ‘koude
door warm t e’.
36

I n Tschichold 1928, p. 96, om schreven als “ j ede Synt hese von Ty pographie

und Phot ographie" .

Dezelfde t ypo- fot o- m ont age als links onder op deze om -

slag t reffen we als apart e advert ent ie ook aan in het program m aboekj e voor de
j aarvergadering van de Nevabo, gehouden op 28 februari 1929. ( afb. 59)
37

Zie voor de relat ie t ussen de schilderkunst en de Nieuwe Typografie: Tschi-

chold 1928, p. 30- 52.
38

Lissit zky was de organisat or van de Erst e Russische Kunst ausst ellung

( 1922) ; een t ent oonst elling die na Berlij n ook in Am st erdam t e zien was en
voor het west en het eerst e grot e overzicht vorm de v an de ont wikkelingen op
het gebied van de beeldende kunst in het Rusland van vlak voor en na de Revolut ie. Bovendien verscheen een bewerking van zij n st erk door het Suprem at ism e beïnvloede geschiedenis Van t wee kwadrat en ( oorspronkelij ke Russische
versie in 1920 t e Wit ebsk ont st aan en in 1922 door het Skyt hen Verlag in Ber38

lij n uit gegeven) in De St ij l, 5 ( 1922) 10- 11.
39

Een exem plaar ervan in de collect ie van Schuit em a is 1927 gedat eerd.

40

Een t weede proefdruk van dit boekj e in de collect ie van Schuit em a is door

drukkerij E. de Bont 16 novem ber 1927 voorzien. Een aant al andere exem plaren ervan is door Schuit em a zelf 1926 gedat eerd.
Bij Machiel Wilm ink's art ikel ‘Fot ografie, Reclam e, Typografie’, De Reclam e,
7 ( m aart 1928) 3, p. 128, is een ‘Reclam eblaadj e Van Berkel's Pat ent , ont werp
Schuit em a’ afgebeeld ( afb. 64) dat nauwelij ks verschilt van pagina 2 in het
boekj e Toledo- Berkel snelwegers.
41

Een exem plaar van deze kerst - en nieuwj aarskaart in het St edelij k Museum

t e Am st erdam is 1927 gedat eerd.
42

St ut t gart 1930, p. 82.

43

Een exem plaar ervan in de collect ie van Schuit em a is 1926 gedat eerd.

44

Jan Tschichold noem t deze folder in zij n boek Eine St unde Druckgest alt ung,

St ut t gart 1930, p. 36, m et nadruk als een van de zeldzam e gevallen waarbij
" Sym m et rie, die in den m eist en Fällen eine 'äussere' Form , also eine
unsinngem ässe Art des Aufbaus ist " op een zinvolle wij ze gebruikt is en " nicht
einseit ig, sondern t ot al ( von allen Seit en harm onisch) " .
45

Anoniem : ‘Wat de B.V. van Berkel's Pat ent doet - een voorbeeld t er navol-

ging’, Meer Baet , 1 ( m ei 1929) 6, p. 154.
46

Op een fot o van de door Schuit em a verzorgde in 1927 gedat eerde show-

room van de N.V. Mij van Berkel 's Pat ent in Ut recht ( afb. 71) zij n, behalve
blik ken m et deze et iket t en, in de et alage ook de bovengenoem de folder voor
de V.B.P. 8 vleessnij m achine ( afb. 69) en het boekj e Toledo- Berkel snelwegers
t e zien. ( afb. 62- 66)
47

Zie: Tschichold 1928, pp. 99- 109.

48

De dat ering in 1927 is gebaseerd op recensies van deze t ent oonst elling in

de Nieuwe Rot t erdam sche Courant van 25 en 26 decem ber 1927.
49

I n de geschreven Nederlandst alige versie van zij n lezing over The influence

of 'De St ij l' on t he new t ypography zegt Schuit em a dat het affiche door hem zelf
op st een is get ekend, en grat is is gedrukt in ruil voor gelit hografeerde port ret t en van de t wee direct euren van drukkerij Kühn & Zoon. Zie hierover ook: aut obiografische not it it ies, 10 okt ober 1969, p. 10. Verdere gegevens over deze
port ret t en ont breken.
50

Of dit schilderij ( afb. 74) inderdaad op de t ent oonst elling hing is niet zeker.

Met een beperkt aant al andere kubist ische schilderij en ( afb. 75) is het , volgens
39

m ededelingen van Dick Elffers en Ben St rom an, echt er in ieder geval in het
laat st e deel van de j aren t wint ig gem aakt .
51

De ident ificat ie van dit beeld als het op de t ent oonst elling get oonde, is ge-

baseerd op een m ondelinge m ededeling van Schuit em a. Hij deelde ook m ee
dat Leendert Bolle hem hielp bij het m aken ervan.
52

Aut obiografische not it ies, 10 ok t ober 1969, p. 10. Hierin zegt hij verder:

" Een ruzie van m ij m et de curat oren van de academ ie result eerde in een verbod van aankoop van een van m ij n schilderij en voor het Museum Boym ans."
53

Ter illust rat ie hiervan kan onder andere het volgende cit aat dienen: " Zon-

der kunst ben j e als ont wikkeld m ensch niet m odern, kunst arm en, kunst m anieren, kunst avond ( liefst int iem ) , lang haar, half geslot en oogen. De Coolsingel
overst eken 's m iddags om half één m et half geslot en oogen gaat nat uurlij k
niet , het zou anders wel m odern zij n."
54

Dat Kam m an op de t ent oonst elling van de 13 fot o's t oonde is gebaseerd op

de recensie van de t ent oonst elling in de Nieuwe Rot t erdam sche Courant van 25
decem ber 1927.
55

Mondelinge m ededeling van Dick Elffers.

57

Jan Kam m an heeft m ondeling bevest igd dat deze fot o door hem is ge-

m aakt . Exem plaren van de folder waarin deze fot o is opgenom en zij n door
Schuit em a 1927 en 1928 gedat eerd.
56

Benno Wissing, ‘Paul Schuit em a’, Typographica 8 ( decem ber 1963) , p. 36.

58

Jan Kam m an heeft zich zeer int ensief beziggehouden m et het m aken van

fot ogram m en. De neerslag hiervan vorm t onder m eer zij n art ikel ‘De ont wikk eling van de fot ografie in vrij e aest het ische richt ing’, Focus, 14 ( 3 sept em ber
1927) 18, p. 491- 493.
59

‘Typo- Fot o- Mont age’, kolom 7.

60

Zie hiervoor het door Nico de Haas sam engest elde ‘speciaal- num m er over

de fot ografie’, De 8 en Opbouw, 7 ( 8 februari 1936) 3, pp. 25- 36. Tot ‘de fot ografenleden van “ opbouw” ’ die acht er in dit num m er hun inst em m ing bet uigen
m et de door Nico de Haas geform uleerde beginselen behoort onget wij feld ook
Schuit em a. Deze beginselen zij n op p. 33 sam engevat in:
" 5 punt en voor een nieuwe fot ografie:
1. De N( ieuwe) F( ot ografie) st reeft ernaar het procedé van opt ischchem ische beeldvorm ing zo funct ioneel m ogelij k door t e voeren m et behulp
van de m odernst e wet enschappelij ke hulpm iddelen, onder eerbiediging van het
m echanisch karakt er der t echniek.
40

2. De N.F. t racht alles, wat aldus in het negat ief werd vast gelegd, ook in
het posit ieve beeld t e realiseeren en is in die zin obj ect ief.
3. De N.F. beschouwt de specifiek fot ografische t oonschaal ( gradat ie) als
een essent iëel elem ent van de beeldvorm ing, dat nim m er om enig grafisch of
pict uraal im it erend effect m ag worden opgeofferd.
4. De N.F. verwerpt ieder ingrij pen in de beeldvorm ing, dat slecht s door
flat t erende of decorat ieve m ot ieven wordt bepaald, zoals iedere ret ouche, die
niet door m at eriaal- fout en wordt vereischt .
5. De N.F. is zich bewust van de verant woordelij ke sociale funct ie van het
fot ografische beeld, vooral als docum ent aire fact or in het apparaat der publieke
voorlicht ing program m a en propaganda."
61

I n zij n voordracht fot o '37, gehouden in Den Haag op 9 sept em ber 1937,

zegt Schuit em a: " Anders is het m et de vrij e fot ografie waar ze st eeds in cont act gebracht wordt - onbewust - m et de schilderkunst , of m et schilderkunst ige
t endenzen. Tegenover deze m eening schaarden we ons dus veel liever naast de
wet enschappelij ke fot ografie om daarm ede t ot uit ing t e lat en kom en dat we
ons in onze ont wikkeling m eer verwant wet en aan deze dan aan de schilderkunst en het ont wikkelen van de fot ografische visie veel m eer hierm ee in cont act st aat ."
62

Zie: W.F. Gouwe, Werk, Jaarboek van Nederlandsche am bacht s- & nij ver-

heidskunst 1930, Rot t erdam 1931, p. 124- 137.
63

Er is geen sprake van dubbelopnam es zoals in de cat alogus van de rondrei-

zende t ent oonst elling Honderd j aar fot ografie 1839- 1939, 1970, wordt verm eld. I n verband m et de dat ering van deze fot o's is het van belang, dat er voor
het eerst in een recensie van de ‘Tent oonst elling van Moderne Fot okunst t e
Rot t erdam ’ ( gehouden van 5 t ot 19 j anuari in de Rot t erdam sche Kring) , Focus,
16 ( 19 j anuari 1929) 2, p. 33, sprake is van ‘fot o's van spelende gram ofonen’,
en daarnaast van ‘drukkerij zet sels’ en ‘gloeilam pen’.
64

I n een gesprek op 15 j uni 1973.

65

Deze brief bevindt zich in het archief van Oud in het Docum ent at iecent rum

voor Archit ect uur t e Am st erdam .
66

I n: Schoonheid en Opvoeding, 23 ( j anuari 1929) 1, p. 2.

67

Zie hoofdst uk 2, noot 30.

68

Voor deze folder is onder m eer gebruik gem aakt van een door Kam m an

gem aakt e fot o van Paul Schuit em a, Fie Hart og en Dick Elffers. ( afb. 84) Exem plaren van deze folder in het St edelij k Museum zij n 1926 en 1928 gedat eerd.
41

69

p. 64.

70

Zie recensie van Typo: ‘Gist eren, vandaag, m orgen - over fot o- t ypografie,

enz.’, De Reclam e, 8 ( j anuari 1929) 1, pp. 19- 20.
71

Dit gegeven is ont leend aan cat . t ent . Piet Zwart , Haags Gem eent em useum

1973, p. 52.
72

De NENYTO t ent oonst elling is in 1928 gehouden blij kens W. F. Gouwe:

Ruim t e, Jaarboek van Nederlandsche am bacht s & nij verheidskunst 1929, Rot t erdam 1929, p. 184.
73

Mondelinge m ededelingen van C. Chevalier in een gesprek op 19 april

1973. Een bevest iging van deze sam enwerking vorm t het feit dat de naam
Verkade op een van deze afficheont werpen voor lange beschuit j es is vervangen
door die van Chevalier. ( afb. 88)
74

Het eerst e affiche- ont werp is door Schuit em a 1928 gedat eerd. ( afb. 87)

75

Mondelinge m ededeling van Schuit em a.

76

Na 1931 is onwaarschij nlij k. Onder deze fot o st aat Schuit em a nam elij k

verm eld als lid van de ‘ring neuer werbegest alt er’, die na 1931 geen act ivit eit en m eer ont plooit .
77

Jan Kam m an schrij ft hier uit gebreid over in zij n in noot 58 genoem de art i-

kel.
78

Als adres van de showroom in Den Haag wordt Oranj elaan 16 genoem d.

Blij kens advert ent ies in de verschillende slagersvakbladen is deze showroom in
august us 1929 verplaat st naar St at ionsweg 20.
79

Uit gegeven door de Vereniging t ot Bevordering van het Aest het isch Elem ent

in het Voort gezet Onderwij s, z.p.
80

Door Schuit em a zij n deze nooit syst em at isch bij gehouden.
Een kaart syst eem m et alle t ot nu t oe gevonden gegevens over zij n druk-

werken van voor de Tweede Wereldoorlog is in m ij n bezit en t er raadpleging
beschikbaar.
81

I n een gesprek zo genoem d door Schuit em a. De folder voor de N.V. Mij . van

Berkel's Pat ent waarin we Mariet j e ook aant reffen ( afb. 99) is door Schuit em a
1925 gedat eerd.
82

Op een exem plaar ervan in het St edelij k Museum t e Am st erdam .

83

Zie hoofdst uk 2 noot 30.

84

Anoniem : ‘Wat de N.V. van Berkel's Pat ent doet - een voorbeeld t er navol-

ging’, Meer Baet , 1 ( m ei 1929) 6, p. 154- 155.
85

Door Schuit em a zelf ook 1929 gedat eerd.
42

86

Zie noot 78.

87

Dezelfde fot o's zij n t e vinden in een advert ent ie voor Van Berkel's Pat ent op

de om slag van De Slagerscourant , 36 ( 21 j uni 1929) 12. ( afb. 104)
88

I n zij n art ikel ‘Neue Typografie um 1930’, Neue Grafik, 11. Ausgabe ( De-

zem ber 1961) , p. 3, schrij ft Schuit em a: " I n dieser Zeit ( 1926- 1933) arbeit et e
ich m it an der Form gebung und am Bau von Waagen und Schneidem aschinen..."
89

Blij kens een brief van hem aan Oud d.d. 25 okt ober 1928, die zich even-

eens in het Docum ent at iecent rum voor Archit ect uur t e Am st erdam bevindt ,
heeft hij dan nog geen opdracht en van Gispen ont vangen. Desondanks heeft
hij een exem plaar van ‘giso cat . no. 150’ in zij n collect ie 1926 gedat eerd. I n W.
F. Gouwe, Werk, Jaarboek van Nederlansche Am bacht s- en Nij verheidskunst
1930, Rot t erdam 1931, p. 114 is dezelfde folder ( afb. 116) m et als ont st aandat um 1930 afgebeeld.
90

De eerst e verm elding van Schuit em a als secret aris van Opbouw is im pliciet

t e vinden in de cat alogus van de t ent oonst elling I nt ernat ionale Archit ect uur,
gehouden van 5 t ot 28 april 1928 in rest aurant " De la Paix" t e Rot t erdam . Op
p. 3 van deze cat alogus st aat : ‘Secret ariaat der ver. Opbouw, Maurit sweg 42b,
Rot t erdam ’. Dit is Schuit em a’s adres van 1922 t ot 1936.
91

Volgens een m ededeling van W. van Gelderen in een gesprek op 10 j uli

1973, volgde hij Schuit em a in 1934 op als secret aris. Piet Zwart werd in dat zelfde j aar opvolger van Van Loghem als voorzit t er.
92

Deze is gedeelt elij k afgedrukt in cat . t ent . Bouwen '20- '40, St edelij k Van

Abbem useum , Eindhoven 1971, pp. 37- 38; en in een iet s andere versie ook in
de st udie van Johan van de Beek en Gerrit Sm ienk over ‘I r. J.B. van Loghem ’,
Plan, 12 ( 1971) , p. 59.
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H oofdst u k 5
Polit ie k e a ct iv it e it e n e n ide ologisch e m ot iv a t ie v a n zij n w e r k .
Vanaf 1929 is Schuit em a verant woordelij k voor de t ypografische verzorging van een aant al speciale num m ers van De Wapens Neder. ( afb. 118121) Het eerst e van de door hem verzorgde num m ers is een herdenkingsnum m er ‘25 j aar oorlog aan den oorlog 1904- 1929’, verschenen t er
gelegenheid van het 25- j arig best aan van de I nt ernat ionale Ant im ilit arist ische Vereeniging, sect ie Holland. Zij n cont act en m et deze vereniging,
die fungeerde als een soort organisat orisch cent rum van het anarchism e
in Nederland en als m aandorgaan De Wapens Neder uit gaf ( om st reeks
1929 m et een gem iddelde oplage van circa 9500 exem plaren per num m er) 1 , liepen via Art hur Müller Lehning. 2 Schuit em a had Lehning leren
kennen als hoofdredact eur van de I nt ernat ionale Revue i 10; en voor
Lehning persoonlij k verzorgt hij in 1931 de vorm geving van t wee publikat ies: Polit iek en Cult uur 3 ( afb. 122) en rat ionalisat ie en de 6 urige
arbeidsdag. ( afb. 123)

118 Om slag van het herdenkingsnum m er ’25 j aar oorlog aan den oorlog’ van De
Wapens Neder, Am st erdam 1929, 29,5 x 23,8

44

I n 1930 krij gt Schuit em a, verm oedelij k eveneens via persoonlij ke
cont act en, de opdracht een affiche t e ont werpen voor de Cent rale Bond
van Transport arbeiders in verband m et het bereiken van het 30.000st e
lid. 4 Naar aanleiding van dit affiche verzoeken de sociaal- dem ocrat en
hem om al hun affiches t e gaan verzorgen, m aar hij weigert dit om
polit ieke redenen. 5

124 Affiche voor de Cent rale Bond van Transport arbeiders, 1930, kleurenlit ho, 115 x
76; 122 Om slag van Art hur Müller Lehning’s Polit iek & Cult uur , Den Haag 1930, 21,4 x
15,3; 123 Om slag van Art hur Müller Lehning’s brochure rat ionalisat ie en de 6 urige
arbeidsdag, Am st erdam 1931, 24 x 16,2

Hoewel Schuit em verm oedelij k nooit form eel lid is geworden van de
Com m unist ische Part ij 6 , gaan zij n sym pat hieën wel st erk in die richt ing.
I n august us- sept em ber 1931 m aakt hij een st udiereis van een m aand
naar het ‘beloofde land’, de Sovj et - Unie, georganiseerd onder auspiciën
van het Genoot schap Nederland- Nieuw Rusland. 7 Tij dens deze reis neem t
hij zij n eerst e film op. Bovendien wordt hem een plaat s aangeboden als
ont werper in de Russische St aat suit geverij . 8 Maar hij slaat dit aanbod af
om dat , zoals hij t erugblikkend zei: " I k m eende dat dat een vlucht zou
bet ekenen van m ij n eigen m ilieu, het j ezelf gem akkelij k m aken door
m ilieuverandering. I k ben er van overt uigd dat dit j uist was. ( …) I n
Rusland had ik niet s kunnen doen. I k was een buit enlandse spet s geweest ( zoals zij dat noem den) , die t enslot t e als veel van m ij n vrienden
en kennissen gedesillusioneerd t erug zou zij n gekom en. 9 De st rij d daar
lag heel anders, en ik m eende dat ze dat zelf m aar op m oest en knappen.
2

I n ons eigen land, waarvan ik de m ent alit eit begreep, was m eer t e doen
en t e veranderen. Bovendien was m ij n aard m eer filosofisch en ik voelde
m ij het best e t huis bij m ij n eigen kam eraden arbeiders, die sam en m et
m ij werkt en in een collect ieve groep." 10
Met dit laat st e doelt hij op het com m unist isch georiënt eerde ArbeidersSchrij vers- Collect ief Links Richt en, dat onder andere in 1932- 1933 een
gelij knam ig m aandblad uit geeft m et een door Schuit em a ont worpen
basisom slag. 11 Over deze om slag schrij ft de Rot t erdam se arbeider Bert us
Meij er in zij n vooroorlogse herinneringen Van onder op! : " Hij ( Schuit em a) fot ografeerde de hand van een schrij vende arbeider, die door die
van een int ellect ueel werd best uurd. Het bleek een goed idee, volkom en
naar de opzet van Links Richt en: arbeiders t ot zelfexpressie t e brengen." 12

125 Om slagen van Links Richt en, 1932- 1933, 24,2 x 16

Blij kens de in het eerst e num m er afgedrukt e beginselverklaring waren de
doelst ellingen van Links Richt en in de eerst e plaat s polit iek: " Links
Richt en st elt zich t en doel om op Nederlandsch t aalgebied t er om verwerping van het kapit alism e een prolet arisch verbond t e vorm en, dat op het
art ist ieke front de revolut ionaire klassenst rij d zal voeren, t er verovering
van het socialism e. ( …) Links Richt en keert zich t egen iedere vorm van
'Kunst ', die de heerschende klasse verheerlij kt , haar ideologie in de
m assa t racht t e verst erken, nieuwe kracht t oevoegt aan de religieuze
idee, door z.g. t endenzlooze schoonheid de arbeidersklasse t evreden
houdt , in slaap wiegt of van den st rij d afhoudt , t egen de kunst van het
m edelij den, die het prolet ariaat niet noodig heeft , zoowel als t egen het
valsche pat hos dat een hoerast em m ing t racht t e kweeken. Links Richt en
wil de kunst gebruiken als een wapen in de klassenst rij d in dienst van de
3

polit ieke beweging." 13
Hoezeer Schuit em a deze doelst elling onderschrij ft , blij kt onder m eer uit
t wee art ikelen die hij onder het pseudoniem S. Palsm a in Links Richt en
laat verschij nen 14 : over ‘De Collect ieven’ 15 en de ‘Fot o als wapen in de
klassest rij d’

16

. I n het eerst e art ikel noem t hij het de t aak van de collec-

t ieven om het kapit alism e op die plekken aan t e pakken, die het duidelij kst de ondergang van dit syst eem dem onst reren. Als voorbeeld noem t
hij de film , waarvan hij de invloed op de m assa veel grot er acht dan die
van de lit erat uur.
" Heeft de lit erat uur in 't burgerlij ke kam p schij nbaar nog eenige
sociale inhoud, de film vert egenwoordigt wel de m eest ellendige
dem onst rat ie van de ondergang van deze sam enleving. Hier m oet
klaar uit gezocht worden wat er nu eigenlij k m et al deze zaken aan de
hand is, welke verzopen idealen verheerlij kt worden, hoe ver deze
uit ingen van de klassest rij d afst aan en hoe groot de t egenwerkende
kracht voor de bewust wording der m assa is. Hier zal duidelij k gem aakt
m oet en worden hoe schij nbaar sociaal ingest elde product en, waardelooze, nog erger, zeer gevaarlij ke elem ent en in de st rij d zij n. Op dit
front zal het fot o- en film collect ief slag m oet en leveren."
Het bovenst aande en zij n art ikel over de ‘Fot o als wapen in de klassest rij d’ m aken het aannem elij k dat Schuit em a act ief bet rokken is geweest
bij het fot o- en film collect ief. Voorlopig ont breken hierover echt er nadere
gegevens17 . Schuit em a's m ont ages voor De Wapens Neder m aken in
ieder geval duidelij k dat hij zich niet alleen t heoret isch m et de agit at orische m ogelij kheden van de fot ografie heeft beziggehouden. Piet Zwart
gaat hieraan voorbij , wanneer hij in 1948 over zichzelf, Kilj an en Schuit em a schrij ft : " Een beeld van de t ij d hebben we niet gegeven, het geen
inderdaad een devaluat ie van onze act ie bet ekende

18

."

Op het gebied van de film neem t Schuit em a m et Van Loghem deel aan
de door Links Richt en op t ouw gezet t e act ies t egen de fascist isch get int e
UFA- film Morgenrot

19

. Wat zij n eigen act ivit eit en op het gebied van de

film bet reft , concent reert Schuit em a zich na het film isch verslag van zij n
reis naar de Sovj et - Unie op docum ent aires als " Vorübung eines realist ischeren und lebensnäheren Spielfilm s..., eine Sendbot e und Vorläufer
grösserer Wahrheit , die m it Not wendigkeit eine t iefere, frücht barere und
sozialere Kunst heraufführt ."

20

4

I n drie docum ent aires onderzoekt hij in de j aren dert ig syst em at isch de
m ogelij kheden van de film .
- I n Maasbruggen, waart oe hij onget wij feld geïnspireerd is door I vens'
eerst e film De Brug uit 1928, st aan vooral de bewegingen van de
bruggen en het verkeer over en onder deze bruggen cent raal;
- in de De Markt hallen van Parij s legt hij de nadruk niet op de beweging
van m echanische dingen, m aar op die van m ensen;
- en in De Bouwhoek van Harlingen ( Friesland) beweegt de cam era over
het land. 21
Over de rol die Schuit em a speelt in het t oneelcollect ief van Links
Richt en geeft Bert us Meij er de volgende inform at ie: " We hadden t oen ( in
1933) iet s gelezen over de zogenaam de Agit prop, een nieuwe vorm van
st rij dbaar t oneel, kersvers uit de Sowj et - Unie geïm port eerd. Vooral Paul
Schuit em a, die voor elke vernieuwing van de vorm open st ond liep er
dadelij k warm voor. 'Zoiet s m oet en we ook proberen, j ongens', zei hij
ent housiast , en hij wist ons er spoedig t oe over t e halen."

22

En hij deelt

verder m ee dat de eerst e uit voering, m et als t ekst zij n crisisgedicht
‘Arbeiders gevraagd’, plaat svond t ij dens een openbare vergadering na
een t oespraak van David Wij nkoop. De regie berust t e bij Paul Schuit em a
( op wiens at elier ook de repet it ies werden gehouden) 23 en zij n assist ent
Dick Elffers.

127 Om slag van Nieuw Rusland, 4 ( okt ober- novem ber 1932) 10- 11, ca. 24 x 16

Polit iek en vooral ook cult ureel, st onden de verschillende act ivit eit en van
Links Richt en en de publicat ies in het m aandblad beslissend onder
invloed van de ont wikkelingen in de Sovj et - Unie. Schuit em a is zelf ook al
vóór zij n Russische reis st erk op de Sovj et - Unie georiënt eerd. Vlak voor
5

zij n reis verschij nt in Nieuw Rusland, het orgaan van het Genoot schap
Nederland- Nieuw Rusland, een art ikel van G. Kluzis over ‘Fot om ont age in
de U.S.S.R.’ in een bewerking van Paul Schuit em a. 24 25 De oorspronkelij ke Russische versie is eveneens in 1931 verschenen. 26 Hieruit blij kt hoe
nauwlet t end de ont wikkeling van de revolut ionaire sovj et - kunst dan door
hem wordt gevolgd. I n zij n lezing over m oderne kunst uit 1927 best eedt
hij ook al uit gebreid aandacht aan het Russische t oneel en de Russische
film kunst . Ze st reven ernaar, zegt hij , " de m assa idee en het m assa
gebeuren naar voren t e brengen, dus niet de ondervindingen der enkelingen speciaal psychologisch opgelost , m aar gebeurt enissen, bewegingen en om st andigheden der m assa m et als accent het individu, waarin
zich één of ander m assal begrip t ot specialit eit verpersoonlij kt , en enkel
als beeldend onderdeel, niet als spil waar alles om draait . Dit is één van
de groot e verschilpunt en van de nieuwe uit ing t egenover dat waar we
j uist uit gegroeid zij n en t och nog m iddenin zit t en."
Zoals uit de laat st e zin blij kt , sluit dit st reven geheel aan bij dat van
hem zelf. Direct hierm ee sam enhangend uit Schuit em a in zij n publicat ies
ook st eeds m eer t wij fels over de vrij e kunst en de t radit ionele opvat t ing
van het kunst enaarschap. Niet alleen kunnen de t radit ionele kunst product en door hun handwerkelij ke product iewij ze slecht s een zeer beperkt
publiek bereiken, m aar ze zij n volgens hem bovendien t ypische uit ingen
van het individualist isch burgerlij ke t ij dperk. " Vrij e schilderkunst , vrij e
beeldhouwkunst , vrij e lit erat uur, is van de bourgeoisie. Ze is behept m et
burgerlij ke t endenzen die de individueele belangrij kheid nast reeft en
daardoor de fond is van het kapit alist isch st elsel. Met het om verwerpen
van dit st elsel wordt t egelij kert ij d de vrij e kunst om ver geworpen, en kan
als zoodanig niet m eer exist eeren..., wel als st udiem at eriaal, als st udiearbeid, m aar niet om der wille van zich zelf." 27
Voor de kunst enaar is slecht s dan een t aak weggelegd, wanneer zij n
werk aansluit bij de eisen die de t ij d st elt . " Daar onze t ij d, zonder t wij fel,
een t ij d van m assale bewegingen is, zullen de uit ingen ook hun vorm
dienen t e bepalen in overeenst em m ing m et deze om st andigheid. Men
verwij t ons dikwij ls dat het individu geen ont wikkelingsm ogelij kheden
zou hebben in deze m assale bewegingen. Mij ns inziens is de gelegenheid
van het individu om zich zelfst andig t e ont wikkelen veel groot er, om dat
ze m eer aan zichzelf wordt overgelat en en van m inder persoonlij ke
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belangrij kheid wordt , waardoor groot ere m ogelij kheden ont st aan t ot
wederzij dsche herwaardering dan in hyperindividualist ische t ij dperken,
waar de belangrij kheid van het individu alt ij d afbreuk deed aan het
welzij n der m assa. ( …) Chaos ont st aat door de belangrij kheid van individueele inzicht en. Orde ont st aat door individueele inzicht en ondergeschikt
t e m aken aan het algem een belang. I ndividueele uit ingen brengen
persoonlij ke belangen m et zich. Massale uit ingen brengen gem eenschappelij ke belangen m et zich." 28
De m achinale product iem iddelen worden door Schuit em a beschouwd als
een op sociaaleconom ische gronden wenselij ke en noodzakelij ke basis
voor een nieuwe collect ieve cult uur. De m echanisering ziet hij als een
van de voorwaarden voor de bevrij ding van de m assa uit de st rij d om het
dagelij ks best aan, voor een m aat schappij van overvloed voor iedereen en
nieuwe collect ieve leefm ogelij kheden. Maar hij is er ook van overt uigd
dat de t echnologie niet zonder m eer t ot de t ot ale bevrij ding van de
m assa kan leiden, om dat de kapit alist ische product ieverhoudingen dit
verhinderen. Gezien deze overt uiging dient de vraag gest eld t e worden,
hoe Schuit em a zij n act ivit eit en op het gebied van de reclam e m ot iveert .
Hierdoor was hij im m ers m et handen en voet en gebonden aan kapit alist ische opdracht gevers. Het feit dat hij zich - volgens eigen zeggen 29 - uit
vrees voor m oeilij kheden m et zij n opdracht gevers genoodzaakt zag om
zij n bij dragen aan Links Richt en onder pseudoniem t e publiceren, illust reert zij n m oeilij ke posit ie. Blij kens zij n art ikel ‘Gist eren en vandaag’
uit begin 1929 lij kt hij aanvankelij k een wel erg idealist ische opvat t ing t e
hebben over de werking van de concurrent iest rij d en de reclam e.
" We zullen wel inzien dat er m eer kans best aat gezam enlij k een goed
product t e m aken, dan elk afzonderlij k. De concurrent iest rij d helpt ons
hierin door de pogingen van den fabrikant om voor m inder geld m eer
t e bieden; deze onderlinge concurrent ie kan alleen t ot verbet ering in
kwalit eit en eigenschappen van het product leiden. Verder blij ft ons
nog deze t aak: propaganda t e m aken voor kwalit eit , om zoodoende de
m assa voor t e licht en en crit ischer t e doen zij n bij het m aken van
keus. Door deze sam enwerking zal het slecht e product vanzelf verdwij nen." 30
Maar al in zij n t wee j aar eerder gehouden lezing over m oderne kunst
( 1927) st elt hij individuele product ievrij heid verant woordelij k voor de
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chaos in het m aat schappelij k leven van zij n t ij d; en na zij n Russische reis
laat hij er geen enkele t wij fel over best aan dat een noodzakelij ke planm at ige product ie afgest em d op de behoeft en van de m assa niet kan
passen in een m aat schappij die is ingest eld op persoonlij k init iat ief en
voordeel. 31

I n een ongedat eerde, verm oedelij k om st reeks 1930 gehou-

den lezing zonder t it el, zegt hij zelfs: " De geheele individueele kunst
houdt zich st aande op de goed gevoerde reclam ecam pagne. Evenals de
huidige m aat schappij zich st aande houdt op een dergelij ke cam pagne.
Ont neem de kapit alist ische wereld m orgen al zij n propagandam iddelen
en m orgen ligt ze op apegapen. I edereen weet waaraan onze m aat schappij lij dt , m aar ze houdt zich st aande op de pers en de aut orit aire inst ellingen."
Deze verschillen in zij n uit lat ingen hangen m ogelij k sam en m et het
publiek waart oe hij zich richt en de vorm waarin, dat wil zeggen lezingen
of publicat ies ( m et uit zondering van die onder pseudoniem ) . I n dit
verband is het niet zonder bet ekenis dat hij in de laat st genoem de lezing
expliciet zegt : " I k spreek hier ronduit , om dat ik t egen arbeiders spreek
en het noodzakelij k is hier geen doekj es om t e winden."
Waarschij nlij k is Schuit em a zich dus wel degelij k bewust geweest van
de werkelij ke rol van de reclam e in de kapit alist ische wereld. Door zij n
reclam ewerk kreeg hij echt er de kans om een door hem zo gewenst e
reële plaat s in het product ieproces in t e nem en en gebruik t e m aken van
de m odernst e t echnieken en m at erialen. Over het algem een accept eerde
hij slecht s die opdracht en, die het hem m ogelij k m aakt en om nieuwe
vorm en van visuele com m unicat ie t e ont wikkelen. De zakelij ke aanpak
hierbij was een logisch gevolg van zij n verzet t egen een versnelling van
de consum pt iecyclus zonder m eer. Want , zo schrij ft hij in het t ij dens de
Tweede Wereldoorlog m et Jan Boum an en Piet Zwart opgest elde rapport
over indust riële vorm geving:

" Afgezien van den im port van vele

nut t elooze en m inderwaardige product en vert oonde onze inheem sche
product ie m aar al t e veel gebrek aan kwalit eit en funct ionalit eit der door
haar aan de m arkt gebracht e art ikelen, waardoor onze winkels en warenhuizen veelal waren volgest opt m et in sociaal opzicht waardelooze
prullaria of niet verant woorde product en. En hoewel volgens onze huidige
begrippen de econom ische const ellat ie van ons land van voor den oorlog
als een overgroot e rij kdom st oest and gezien kan worden, de t eugellooze
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en in wezen onsociale product ie van vorengenoem de art ikelen was een
t eeken van geest elij ke arm oede, welke ons volk in dit opzicht wel m assa,
doch geen werkelij ken inhoud gaf." 32
Het feit dat het overgrot e deel van Schuit em a's reclam ewerk bet rekking
had op t echnische product en, is onget wij feld het gevolg van het blij kens
dit rapport door hem gem aakt e onderscheid t ussen product en die in
prim aire en product en die in secundaire behoeft en voorzien. Tenslot t e
m oet er op gewezen worden dat de inkom st en uit zij n reclam ewerk een
noodzakelij ke aanvulling vorm den op die uit zij n leraarschap aan de
Haagse academ ie om de geldverslindende film experim ent en t e kunnen
bekost igen. Maar cent raal st aat , zoals Schuit em a het zelf form uleert :
" Het t erug vinden van 't cont act m et de realit eit via de reclam e, als
funct ioneel onderdeel van de m aat schappelij ke m achinerie, m et de
bezwaren van de t endens der opgave." 33
N ot e n h oofdst u k 5
1

Het oplagecij fer is ont leend aan: Albert de Jong, ‘25 j aar De Wapens
Neder’, 25 j aar oorlog aan den oorlog 1904- 1929, pp. 13- 14.

2

Mondelinge m ededeling van Art hur Müller Lehning.

3

Den Haag 1930. Op de acht erzij de van de om slag gesigneerd: ‘Om slag
en t ypografie Paul Schuit em a, Rot t erdam 1931.’

4

De dat ering in 1930 is ont leend aan het Verslag van de verricht ingen
en werkzaam heden gedurende j aren 1930- 1931 van de Cent rale Bond
van Transport arbeiders, z.p. I n zij n art ikel ‘fot o als beeldend elem ent
in de reclam e’, De Reclam e, novem ber 1933, p. 435, geeft Schuit em a
een t reffende beschrij ving van dit affiche: " hier zij n m assa en individu
bewust t egenover elkaar gest eld. de m assa is t ot lichaam als één geheel, een wenkend m annensilhouet m et roepende kop gem ont eerd. de
m assa als een roepend lichaam gesynt het iseerd. de roep gaat naar de
individu, die dezelfde richt ing m oet kiezen als de m assa die één groot
lichaam vorm t . de fot o's dusdanig gekozen, dat deze gedacht e gesuggereerd wordt in de loopricht ing van de m assa. het havenbedrij f werd
even aangeduid acht er de kop als begeleidende fact or. t wee ongeorganiseerden kom en van buit en en suggereerden de st ap in de richt ing.
let t ers daar geplaat st waar ze hooren, n.l. het aant al in het lichaam ,
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naam om lichaam en kop, t ransport arbeiders eronder. het laat st e kon
een ondergeschikt e plaat s innem en, om dat in de m ond van de arbeiders deze organisat ie kort weg 'de cent rale bond' genoem d wordt .
kleurkeuze afgest em d in verband m et polit ieke kleur en opt ische werking."
5

Blij kens een aant ekening in een bloknoot uit 1968.

6

Schuit em a zelf heeft alt ij d ont kend, dat hij ooit lid is geweest .

7

Zie voor een uit gebreid verslag van deze reis: A.P. Prins, ‘Reisj ournaal
van de st udiereis 1931’, Nieuw Rusland, 3 ( novem ber- decem ber 1931)
5, pp. 37- 40.

8

Via een zekere I lyin ( ?) vraagt de hoofdredact eur van het Russische
t ij dschrift Brigada Chudoznikow Schuit em a in een brief d.d. 12 sept em ber 1931 de om slag t e verzorgen voor een num m er van dit t ij dschrift over fot okunst . Nadere gegevens hierover ont breken. Maar m ogelij k houdt dit verzoek verband m et het aanbod dat hij in de Sovj et Unie krij gt om voor de St aat suit geverij t e gaan werken.

9

Hierm ee doelt hij verm oedelij k op I r. J.B. van Loghem , die in 19261927 in Kem erovo ( Siberië) werkt e. Mart St am was van 1930 t ot 1934
werkzaam in de Sovj et - Unie. Over diens act ivit eit en aldaar m aakt hij
de volgende m erkwaardige opm erkingen in een lezing zonder t it el en
j aart al, die hij waarschij nlij k in 1932 voor het genoot schap NederlandNieuw Rusland heeft gehouden: " Archit ect St am , die de st ad Magnit ogorsk m oet bouwen, werkt drie m aanden plannen uit . Deze plannen
blij ken valsch. Drie m aanden fout gewerkt . Drie m aanden arbeid weggegooid. Drie m aanden voedsel verbruikt . Drie m aanden m oeit e, ellende voor niet s. Drie m aanden en langer acht erop. Drie m aanden
m at eriaal verknoeid, waar zoo zuinig m ee m oet worden om gesprongen. Het werk van int elligent ia, sabot eurs."

10

Aant ekeningen in een bloknoot uit 1968.

11

Alleen de om slagen van de num m ers 7, 8 en 9 zij n door anderen
verzorgd.

12

Bert us Meij er, Van onder op! Vooroorlogse herinneringen van een
Rot t erdam s arbeider, Rot t erdam 1971, p. 24.

13

Met st eun van de Rot t erdam se Kunst st icht ing is in 1973 een volledige
reprint van Links Richt en door Van Gennep Am st erdam uit gegeven. De
‘Beginselverklaring’ is afgedrukt op p. 31 van deze heruit gave.
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14

Desgevraagd bevest igde Schuit em a dat hij dit pseudoniem enkele
m alen heeft gebruikt .

15

nr. 2 ( 1 okt ober 1932) , p. 15- 16, heruit gave pp. 49- 50.

16

nr. 5- 6 ( 1 februari 1933) , p. 21- 22, heruit gave pp. 139- 140.

17

Voor verder onderzoek is m ogelij k de volgende opm erking van Schuit em a van belang in het t elevisieprogram m a in de serie De Onverget elij ken, uit gezonden op 8 novem ber 1970: " .... dus j e ging m ee m et
dem onst rat ies, j e m aakt e fot o's van kerels die geslagen waren door de
polit ie dat m oet dan een beet j e goed gedaan worden dat ze d'r echt
beroerd uit zagen en zo, en dat kwam dan in de krant en t oendert ij d
was dat De Tribune...."

18

Piet Zwart , ‘Gereinigde Fot ografie’, ‘Fot o 48’, bij zonder num m er van de
Kroniek voor Kunst en Cult uur, Am st erdam 1948, p. 7.

19

Blij kens aant ekeningen in een bloknoot uit 1968.

20

Ongepubliceerd art ikel m et de t it el ‘Realism us im Film ’ en de verm elding ‘Presse- I nform at ionen Nr....’

21

St ills uit deze drie docum ent aires zij n afgedrukt bij het art ikel van
Benno Wissing, get it eld ‘Paul Schuit em a’, Typographica, 8 ( decem ber
1963) , pp. 44- 45.

22

I n: Van onder op! vooroorlogse herinneringen van een rot t erdam s
arbeider, Rot t erdam 1971, p. 26.

23

Hierover schrij ft Schuit em a in de j eugdherinneringen uit 1971 voor zij n
j ongst e kleinzoon: " I k kwam eens t huis en vond op m ij n at elier een
heel arbeiderskoor, dat de ‘I nt ernat ionale’ aan het inst uderen was. Wij
t raden ook wel op bij arbeidersvergaderingen als agit at iepropagandagroepen, speelden sket sj es op polit iek t errein, sprongen t ussen de
sprekers op het t oneel en voerden een propagandaschet s op, slaande
op de polit ieke t oest and van het ogenblik. Colij n m oest het t oen vooral
ont gelden." I n een brief aan Gerrit van Bruggen d.d. 21 decem ber
1976, schrij ft Schuit em a over zij n ervaringen m et de Agit pop: " We
lazen sam en de hoofdart ikelen van de Tribune, om dat zij er ook de
ballen van snapt en. Maar dan konden we daarna de act ualit eit en ook
spelen. En we bleven vrienden ondanks het feit dat ik m eer ont wikkeld
was, m aar t och bij hen hoorde."

24

3 ( j uli- august us 1931) 4, pp. 23- 28.

25

I n 3 ( m aart - april 1931) 2, p. 3 van dit zelfde blad is een fot om ont age
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van Schuit em a afgedrukt m et de t it el ‘Volkeren der Sowj et unie’. ( afb.
126) ; en bovendien is de om slag van het Gorkinum m er, 4 ( okt obernovem ber 1932) 10- 11 t ypografisch door hem verzorgd. ( afb. 127)
26

Blij kens Szym on Boj ko, New graphic design in Revolut ionary Russia,
London 1972, p. 21. De t it el van de Russische versie luidt volgens
Boj ko: ‘Fot om ont azh kak novyi vid agit acyonnovo iskusst va’, verschenen in Klassovaya borba na front ye prost ranst viennikh iskusst v, Moskou 1931. Gezien het feit dat hij sam en m et Van Loghem Russische
lessen kreeg, is het niet ondenkbaar dat Kluzis' art ikel recht st reeks
door Schuit em a uit het Russisch is vert aald.

27

Lezing zonder t it el en j aart al, m aar verm oedelij k om st reeks 1930 voor
arbeiders gehouden.

28

‘Gist eren en vandaag’, Schoonheid en opvoeding, 23 ( j anuari 1929) 1,
p. 5.

29

I n een gesprek hierover.

30

I n: Schoonheid en opvoeding, 23 ( j anuari 1929) 1, p. 6.

31

Zie hierover de in noot 9 genoem de lezing zonder t it el en j aart al die
hij verm oedelij k in 1932 voor het Genoot schap Nederland- Nieuw Rusland heeft gehouden bij de vert oning van het film isch verslag van zij n
reis naar de Sovj et - Unie.

32

Rapport inzake de richt lij nen en m ogelij kheden eener t echnischkunst zinnig indust rieele product ie van gebruiksvoorwerpen op basis
eener sociaal- econom isch verant woorde product ie, Den Haag 1945, p.
3.

33

I nleiding t ot een ‘Opzet boek St rom an. Van schilderij t ot film ’, z.j .
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H oofdst u k 6
On t w ik k e lin g v a n zij n w e r k in de j a r e n de r t ig
Vooral de eerst e helft van de j aren dert ig vorm t voor Schuit em a een
periode van vele uit eenlopende act ivit eit en, waarvan er in het vorige
hoofdst uk al een aant al t er sprake is gekom en. Op grond van zij n ervaringen m et het ont werpen van m eubelen voor st ands en showroom s van
de N.V. Mij . van Berkel's Pat ent , vat Schuit em a om st reeks 1930- 1931
het plan op om st alen m eubelen in serie t e gaan produceren. Met de
werk t uigbouwkundig ingenieur J. van Et t inger, die er wel wat in ziet ,
neem t hij hierover cont act op m et de direct eur van de Eerst e Nederlandsche Mechanische Apparat enfabriek Ph. Dekker t e Rot t erdam . Dit leidt t ot
de opricht ing van een nieuwe afdeling voor de fabricage van st alen
m eubelen. 1 Bovendien wordt een verkooporganisat ie opgezet onder de
naam ‘d 3’, die st aat voor het driem anschap Ph. Dekker als fabrikant en
I r. J. van Et t inger en Paul Schuit em a als adviseurs. Een groot aant al
m eubelont werpen van Schuit em a wordt zo uit gevoerd en in de handel
gebracht .

129- 131 Reclam efolder voor d 3 st alen m eubelen, ca 1933, 27,9 x 63,6

Uit de eerst e periode van d 3 – voordat eind 1933 of begin 1934 een
apart e m eubelfabriek wordt gevest igd aan de Ceint uurbaan 45 t e Hillegersberg 2 en d 3 een Naam loze Vennoot schap wordt ( afb. 128) 3 – st am t
een door Schuit em a verzorgde folder, die voorlopig de belangrij kst e
inform at iebron vorm t voor de door hem ont worpen m eubelen. Behalve
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een t afel m et draaibaar blad naar ont werp van B. Merkelbach en Ch.J.F.
Karst en – die m et de Opbouwleden J. Gidding, A.W. Verbeek en W. van
Gelderen t ot de andere vast e m edewerkers van d 3 behoren 4 – zij n alle
er in opgenom en m eubelen door Schuit em a ont worpen. 5
De m eningen van zij n nieuw- zakelij ke geest verwant en over het karakt er van deze m eubelen zij n st erk verdeeld. Voor de inricht ing van het
door Brinkm an en Van der Vlugt gebouwde bij kant oor van de Firm a R.
Mees & Zonen aan de 's- Gravendij kwal t e Rot t erdam is gebruik gem aakt
van m odel e, de st alen draaibare bureaust oel. 6 Maar Mart St am beeldt in
een art ikel over ‘De st oel gedurende de laat st e 40 j aar’ uit 1935 de
m odellen b.a, b.b. en c af, m et als com m ent aar: " We m oet en er op
wij zen dat het st alen m eubel niet m ag worden een spelen m et nikkelen
buizen. We m oet en er op wij zen, dat het st alen m eubel ook dreigt den
snobist ischen weg op t e gaan, naar het verwekelij kt e salonm eubel. Het is
de opgave van allen die het m et de ont wikkeling der bouwkunst , der
int erieurkunst of der m eubelkunst ernst ig m eenen, dat ze een scherpe
krit iek inzet t en op de st aalm eubels welke op de m arkt kom en, dat ze
door een scherpe m aar gerecht e krit iek alle verwekelij kt e en decadent e
m odellen afwij zen en de onm ogelij ke op m akaroni gelij kende st aalgedrocht en doen verdwij nen." 7

132 Faut euil van d 3, ca 1934, collect ie Museum Boij m ans Van Beuningen

I n dit verband m ag niet onverm eld blij ven, dat aan de leunst oel die
Schuit em a in 1933 inzendt voor een int ernat ionale prij svraag van de
best e alum inium st oel door een j ury m et onder andere Le Corbusier,
Giedion en Gropius een eervolle verm elding wordt t oegekend. 8 9 Ook in
t ypografisch opzicht is de folder en het briefpapier voor d 3 int eressant ,
om dat Schuit em a er uit sluit end kleine let t ers voor heeft gebruikt . De
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oorsprong van dit gebruik is bij het Bauhaus t e zoeken. Daar gaat Herbert Bayer in 1925 uit sluit end kleine let t ers gebruiken en zet t er verklaring op zij n briefpapier: " ich schreibe alles klein, denn ich spare dam it
zeit " . 10 11
Schuit em a begint er om st reeks 1930 m ee. 12 Vroege voorbeelden hiervan
zij n onder m eer:
- t wee om slagen van het t ij dschrift De Gem eenschap uit 1930;
- een om slag van Meer Baet , eveneens uit 1930 ( afb. 135) ;
- de om slag van Balans - Algem een Jaarboek der Nederlandsche Kunst en
1930- 1931 ( afb. 136) ;
- en een affiche voor de t evens door hem ingericht e t ent oonst elling van
de Bond van Kunst in I ndust rie, gehouden van 22 m aart t ot 6 april
1931 in het Concert huis t e Groningen. 13 ( zie ook afb. 115, 117 en 123)

137 Affiche t ent oonst elling Bond van Kunst in I ndust rie, 1931, 60,5 x 45,8; 133
Om slag van De Gem eenschap, num m er 3 1930, 25,2 x 19,6

Het aant al reclam edrukwerken waarbij Schuit em a dit consequent t oepast
is echt er beperkt , verm oedelij k m ede om dat het vaak bezwaar oproept
bij zij n opdracht gevers. I n een brief van J.A. Carp's Garenfabrieken N.V.
t e Helm ond aan Schuit em a d.d. 11 novem ber 1931, wordt in verband
m et de drukproeven van een reclam eboekj e ( afb. 138) geëist , " dat in de
t ekst op de gebruikelij ke wij ze hoofdlet t ers worden t oegepast " . En in een
post - script um st aat t en overvloede: " Wij geven U beleefd in overweging
in Uwe aan ons gericht e correspondent e op de gebruikelij ke m anier
hoofdlet t ers t oe t e passen, aangezien afwij kingen hiervan ons in groeien15

de m at e onaangenaam is."
Van zij n vriend, huisgenoot 14 en m edebest uurslid van Opbouw I r. J.B.
van Loghem , hoeft hij een dergelij ke krit iek niet t e vrezen. Schuit em a
ziet voor de t ypografische verzorging van diens in 1932 verschenen boek
bouwen, nieuwe zakelij kheid, holland – m et uit zondering van het woord
‘HOLLAND’ op de om slag – dan ook geheel af van het gebruik van kapit alen.

139 Om slag en binnenwerk van I r. J.B. van Loghem ’s bouwen, nieuwe zakelij kheid,
holland, Am st erdam 1932

Dit boek vorm t het eerst e uit gebreide overzicht van het Nieuwe Bouwen
in Nederland en de ideeën die er aan t en grondslag liggen. Daarnaast
begint in het zelfde j aar 1932 ook de uit gave van het t ij dschrift De 8 en
Opbouw, als propagandablad bij uit st ek voor de Nieuwe Zakelij kheid. Het
wordt opgenom en in het al t wee j aar best aande blaadj e Bouw en Techniek en begint daardoor m et de derde j aargang. I n het concept van een
nooit verschenen art ikel voor een van de eerst e num m ers, get it eld ‘Wat
wil “ Bouw en Techniek” , het orgaan der vereenigingen “ De 8” t e Am st er16

dam en “ Opbouw” t e Rot t erdam ?’, om schrij ft Van Loghem de doelst ellingen van het t ij dschrift als volgt : " 'Bouw en Techniek' wil t racht en het
verloren cont act t usschen kunst en m aat schappij , t usschen het leven en
de kunst t e herwinnen. Daar van elk product de eigenlij ke waarde of
bouw beheerscht wordt door den geest van den m aker, en t evens daarbij
een t echniek behoort , die varieert bij verschillende product en, worden
alle voorwerpen, van de m inst e gebruiksvoorwerpen t ot de m eest ideëele
gebruiksvoorwerpen, zoo ook de onst offelij ke kunst en als de m uziek en
de woordkunst , beheerscht door Bouw en Techniek. Bouw en Techniek
zij n voor alle uit ingen, die door t oedoen van de m ensch t ot gest alt e zij n
gekom en, fundam ent eel. Dit t ij dschrift wil deze t ot gest alt e geworden
uit ingen onderzoeken d.w.z. niet door m et subj ect ieve frazen rond die
uit ingen een soort wazige kunst glans t e t ooveren, m aar door de voort brengselen van dezen t ij d onder de loep t e nem en, en aldus t e kom en t ot
het wezen van het geproduceerde. Ons geheele leven, onze st eden,
huizen, t uinen, gebruiksvoorwerpen, werkplaat sen, sport gelegenheden,
boeken, t ij dschrift en, kleeren, reclam e, publicat ies, vervoerm iddelen,
enz. enz., zullen beurt elings behandeld worden. Er zal een uit gesproken
richt ing, n.l. de zakelij ke leidend zij n, daar de zakelij kheid het m eest
direct het leven in zij n nat uurlij ke en geest elij ke vorm en benadert . Daar
dit t ij dschrift een uit ing is van nieuwe m enschen voor nieuwe m enschen,
zal het levende, het vernieuwende elem ent hoofdzaak zij n." 15
Vervolgens gaat hij in op de t ypografische verzorging van het t ij dschrift ,
die naar zij n oordeel verbet ering behoeft . Hiervoor diende blij kens een
andere bron het blad ABC - Beit räge zum Bauen als voorbeeld, dat van
1924 t ot 1928 door Mart St am , Em ile Rot h en Hans Schm idt in Zwit serland werd uit gegeven. 16
De vraag of en in hoeverre Schuit em a bet rokken is geweest bij de
t ypografische verzorging van de om slagen en het redact ionele gedeelt e
van De 8 en Opbouw, is op dit m om ent m oeilij k m et zekerheid t e beant woorden. I n ieder geval is voor de om slag van de derde j aargang num m er 13 ( 24 j uni 1932) dezelfde fot om ont age gebruikt als op de t it elpagina van Schuit em a voor het in j uni 1932 door De 8 en Opbouw uit gebracht e prae- advies over de ‘Organische woonwij k in open bebouwing’. 17
( afb. 140) J. van Creveld schrij ft in een brief d.d. 20 sept em ber 1932 aan
Schuit em a: " I n ieder geval zien wij gaarne spoedig de nieuwe t eekening
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voor den om slag van U t egem oet . Laat U s.v.p. de advert ent ieruim t e zoo
groot m ogelij k."
Op grond hiervan lij ken we t e m ogen aannem en, dat het basisst ram ien
voor de om slagen van de vierde j aargang ( 1933) – wanneer er voor het
eerst advert ent ies op de voorzij de van de om slag verschij nen – door
Schuit em a is ont worpen. 18 Dit wij kt echt er niet wezenlij k af van dat voor
de om slagen van de derde j aargang. Direct e aanwij zingen dat Schuit em a
de om slagen vanaf het begin heeft verzorgd ont breken. Maar st ilist isch is
het denkbaar.
Wat bet reft het advert ent iegedeelt e van De 8 en Opbouw, deelt de
adm inist rat ie in vierde j aargang num m er 20 ( 30 sept em ber 1933) m ee,
dat Schuit em a het voort aan gaat verzorgen om " m eer overeenst em m ing
t e krij gen t usschen inhoud en vorm " van het blad. 19 Als voorbeelden zij n
enkele gefingeerde advert ent ies opgenom en. 20 ( afb. 145- 147) Om dat
deze advert ent ies en de vele die hij lat er in De 8 en Opbouw heeft
verzorgd ( afb. 148- 154) 21 , nauwelij ks nieuwe elem ent en t oevoegen aan
zij n t ot nu t oe behandelde t ypografische werk, zal er echt er niet verder
op in worden gegaan.

140 Drie num m ers van De 8 en Opbouw uit de j aren dert ig

Vanaf sept em ber 1930 22 zet Schuit em a m et Kilj an aan de Haagse academ ie een nieuwe afdeling reclam e op pot en. Hun uit gangspunt is: de
leerlingen zoveel m ogelij k zelf hun eigen creat ieve verm ogens t e lat en
ont dekken. Daarom wordt , zoals in de ‘Vorkurs’ aan het Bauhaus, specialisering in de eerst e fase van de st udie verm eden en st aan de best udering van opt ische fenom enen en m at eriaalexperim ent en cent raal in de
vele lessen gewij d aan zogenaam de ‘opt isch- gram m at ikale st udies’. 23 De
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st udie van hist orische vorm t radit ies beperkt zich t ot het aankweken van
begrip voor de om st andigheden waarin deze vorm verschij nselen zij n
ont st aan. 24 Pas in een lat ere fase van de opleiding kom t het ont werpen
zelf aan de orde, waarbij de nadruk wordt gelegd op het onderzoek naar
de karakt erist ieken van de t echnische hulpm iddelen m et fot ografie en
vorm - en kleurnorm alisat ie als nieuwe vakken. 25 De t heoret ische kant
van de opleiding ligt vooral in handen van Kilj an, t erwij l Schuit em a de
m eer prakt ische aspect en ervan voor zij n rekening neem t . 26
Met Kilj an en Zwart ham ert hij ook in geschrift e op een noodzakelij ke
vernieuwing van het onderwij s. I n een gezam enlij ke publicat ie uit 1933
wordt er uit gebreid op ingegaan. " de vorm geving der reclam e is voorlopig
nog een m engsel van de vroegere out siderst radit ies en van hedendaagsche handelsoverwegingen in allerlei nuanceeringen, waarin noch het
een, noch het ander t ot volledige uit ing kom t . ( …) overigens is dit feit
niet verwonderlij k, daar het m eerendeel der reclam et eekenaars gevorm d
is op onze academ ie's, die als onderwij s- inst ellingen niet berekend zij n
op deze t ak van bedrij f. de lesroost ers zij n ingest eld op kunst zinnige
bedrij ven afgest em d op vervlogen t radit ies en verder op de act eopleiding. dat de hier gevorm de kracht en in de reclam e verzeilen, dus op
een vakgebied waar ze niet t huis hooren, is niet verwonderlij k, om dat de
vorm gevende t radit ie in de reclam e die van de t eekenaar is. het spreekt
vanzelf dat de aldus geoefende zij n t eekenvaardigheid finant ieel t racht
uit t e buit en en gem iddeld bij na aut om at isch op dit t errein t erecht kom t .
deze in reclam e- vorm geving vrij wel ongeschoolde kracht en vorm en in de
pract ij k het gros der ont werpers. dat zij haast noodzakelij kerwij s door de
reclam ebureau's enz. gebruikt worden als een noodzakelij k kwaad in de
t ot st andkom ing van de vorm is begrij pelij k. anderzij ds vervallen deze
kracht en t ot ext rem it eit en, om zoodoende hun individualit eit niet t e
verliezen. het spreekt vanzelf dat wij wel wet en, dat op de academ ie's
reclam e- ont werpen gem aakt worden en dat er schij nbaar in deze richt ing
scholing best aat , echt er zuiver gezien heeft deze ont werperij m et de
werkelij ke reclam e- vak- eischen zoo goed als niet s uit st aande. evenm in
als m et de scholing in de hant eering der nieuwe t echnische m iddelen." 27
De rest van het art ikel is, conform de t it el ‘fot o als beeldend elem ent in
de reclam e’, gewij d aan de m ogelij kheden van de fot ografie in de reclam e.
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155 Affiche voor post zegels t en bat e van de Algem eene Nederlandsche Vereeniging
voor Vreem delingenverkeer, 1932, 29 x 35, en zegel, 3,6 x 2,5

Van de PTT krij gt ook Schuit em a in 1932 de kans om de m ogelij kheden
van de fot ografie voor de post zegel aan t e t onen. 28 Dit result eert in zij n
serie van vier bij zondere frankeerzegels, uit gegeven t en bat e van de
Algem ene Nederlandsche Vereeniging voor Vreem delingenverkeer. Na de
Koningin Wilhelm ina- en Goudse Glazenzegels van Zwart en de kinderzegels van Kilj an uit 1931 29 , vorm t deze serie de vroegst e in de geschiedenis van de post zegel waarvoor gebruik is gem aakt van de fot ografie. De
zegels zij n door Schuit em a opgevat als affiches op kleine schaal 30 , die
door de vorm en aanduiding van waarde en land van herkom st als
post zegels worden gekarakt eriseerd. Daarom zij n de voorst elling m et
t ekst en naam der vereniging enerzij ds en de waardebepaling en naam
van het land anderzij ds duidelij k gescheiden. 31 I n verband m et de duidelij kheid is het form aat grot er dan dat van gewone post zegels ( beeldoppervlak ca. 33 x 22 m m ) . Conform de opdracht zij n " gebouwen of landschappen, die voor vreem delingen aant rekkelij k zij n" afgebeeld. 32 Hiervoor is gebruik gem aakt van lucht fot o's, die door negat iefm ont age zij n
gecom bineerd m et det ailfot o's. Deze t wee elem ent en zij n zo gekozen en
geplaat st dat ze elkaars werking verst erken.
- De zegel van 2 ½ cent t oont een windm olen t egen de acht ergrond van
een polderlandschap;
- de zegel van 6 cent het raadhuis van Zierikzee t egen dat van nieuwbouw in Am st erdam - Zuid;
- de zegel van 7 ½ cent een ophaalbrug in Schipluiden t egen dat van de
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de Moerdij kbrug;
- en die van 12 ½ cent t ulpen t egen de acht ergrond van bloem bollenvelden.
Een niet uit gevoerd ont werp t oont een graanzuiger m et op de acht ergrond de Rot t erdam se haven. ( afb. 156) Verm oedelij k vond de PTT het
t hem a niet aant rekkelij k genoeg voor vreem delingen. Dit laat st e ont werp
hangt t hem at isch direct sam en m et zij n film ische docum ent aire over
Maasbruggen. Ook veel uit gevoerde drukwerken van Schuit em a uit de
j aren dert ig zij n direct of indirect m et zij n act ivit eit en op het gebied van
de film in verband t e brengen.

157 Program m afolder voor de Rot t erdam se Film liga, 1930, 21,2 x 29 ( Nacht voorst elling
22 novem ber)

159 Om slagen Film liga, nr 1, 1931 en nr 10, 1933, 29,5 x 20,5

21

Zo verzorgt hij in 1930 een program m a voor de Rot t erdam se afdeling
van de film liga 33 en in 1931- 1932 de om slagen voor de vij fde j aargang
van het m aandblad Film liga. 34 Een reclam eboekj e voor C. Chevalier
best aat , evenals t wee kalenders voor het eerst e en t weede halfj aar van
1933 ( afb. 160) , geheel uit fot o's van Rot t erdam die beschouwd kunnen
worden als st udies voor Maasbruggen. 35 Voor de om slag van het boekj e
Fot o's van Rot t erdam is celluloid gebruikt . Hierop zij n aan de binnenzij de
– t er voorkom ing van beschadigingen – in rood de t it el en het vignet van
C. Chevalier gedrukt en in blauw en crèm e de havens en cont ouren van
Rot t erdam . Binnen deze cont ouren bevat de eerst e pagina een m ont age
van det ails uit de in het boekj e opgenom en fot o's, als sam envat t ing van
het geheel. ( afb. 162)

161 Celluloid om slag reclam eboek Fot o’s van Rot t erdam voor drukkerij C. Chevalier, ca
1932, 19,7 x 15; 163 Om slag van Ben St rom an’s St ad, Rot t erdam 1932, 21,4 x 16,5

Schuit em a volgt het zelfde principe voor de om slag van de rom an St ad
van zij n vriend Ben St rom an uit 1932. Zoals hij zelf schrij ft , is get racht
om de om slag " de synt hese van het boek n.l. veert ien dagen report age
van de st ad rot t erdam t e lat en zij n. dit report age- elem ent , gesuggereerd
door krant enbericht en die in het boek t erugkom en en waarom heen zich
de inhoud beweegt is als fond gebruikt . daar doorheen t ypische st adsbeelden die in verband st aan m et de inhoud, het geheel gest em peld m et
de plat t egrond van de st ad rot t erdam . t echnisch is hier de t weekleurendruk uit gebuit , de voor- en acht erkant van het boek zij n m et één
st el cliché's t egelij k afwisselend in t wee kleuren gedrukt . één cliché deed
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dus voor t wee kleuren dienst zonder noem enswaardige verm eerdering
van de kost en. de let t erkeuze st aat in verband m et de gebruikelij ke
let t er op st adsplat t egronden. van eenige fant ast ische of sym bolische
bedoeling is hier geen sprake, slecht s een zakelij ke organisat ie die t ot
doel heeft de inhoud van het boek t ot een synt hese t erug t e brengen, om
zoodoende de beschouwer de inhoud t e suggereeren." 36
Schuit em a gebruikt in het boek het zet kast m at eriaal niet alleen voor
krant enbericht en, m aar ook om op andere m anieren het bruisende
st adsleven weer t e geven. Als voorbeeld hiervan kan de op pagina 56
gesuggereerde reclam ezuil dienen. ( afb. 164) Vooral deze pagina t oont
de nodige verwant schap m et Paul van Ost ayen's Bezet t e St ad 37 en Theo
van Doesburg's – onder het pseudoniem I .K. Bonset – in De St ij l verschenen let t erklankbeelden en X- beelden. 38
Het report agekarakt er van St ad en Schuit em a's film s is ook kenm erkend voor een aant al grot e reclam eopdracht en in de j aren dert ig. Hiert oe
behoren, behalve het al genoem de boekj e Fot o's van Rot t erdam :

- een cat alogus van 54 pagina's in Din- form aat A4 voor N.V. De Plaat wellerij t e Velzen, verm oedelij k begin 1931 verschenen
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;
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- een reclam eboek van 56 pagina's in Din- form aat A4 voor de Nederlandsche Mij . van Havenwerken t e Am st erdam , in 1933 in een Franse
en een Engelst alige versie verschenen ( afb. 168) 40 ;
- een reclam eboek van 36 pagina's in Din- form aat A4 voor de Verkoopassociat ie Enci- Cem y N.V. over de Eerst e Nederlandsche Cem ent I ndust rie t e Maast richt , verschenen in 1934 in een Nederlandse en een
Engelst alige versie ( afb. 169) 41 ;
- een reclam eboek van 64 pagina's in Din- form aat A5 voor N.V. de Vries
Robbé & Co. t e Gorinchem en de docht erondernem ing N.V. Bet ondak
t e Arkel uit 1935 ( afb. 170) 42 ;
- in 1939 gevolgd door een reclam eboek van 62 pagina's in Din- form aat
A5 voor dezelfde t wee bedrij ven ( afb. 171) 43 .

168 Om slag en binnenwerk van het bedrij fsfot oboek voor de Nederlandsche Mij . Van
Havenwerken, Am st erdam 1933, 29,5 x 21
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Deze opdracht en zij n door Schuit em a aangegrepen om een geheel
nieuwe boekvorm t e ont wikkelen: het ‘beeldboek’. 44 De fot o's in deze
boeken – voor het overgrot e deel door hem zelf gem aakt – zij n niet
gebruikt als illust rat ies van de t ekst , m aar om gekeerd vorm t de t ekst
een aanvulling op de fot o's. I n het boekj e voor De Vries Robbé en Bet ondak uit 1935 is de t ekst zelfs beperkt t ot een inleiding van circa 60 regels
en een inhoudsopgave m et een kort e om schrij ving van de 61 fot opagina's.

170 Celluloid om slag en binnenwerk van het bedrij fsfot oboek voor N.V. de Vries Robbé
& Co. en N.V. Bet ondak Arkel, 1935, 20,9 x 14,7

Hiervoor zij n naar schat t ing van Schuit em a zelf 350 à 400 verschillende
fot o's gebruikt 45 , die syst em at isch, bij na film isch de diverse aspect en van
de t wee bedrij ven voor st aalconst ruct ies en bouwm at erialen belicht en:
de ligging der fabrieken, de fabrieksgebouwen, t ekenkam er, archief,
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grondst offenvoorraden, het product ieproces, de eindproduct en, en ook de
t oepassingsm ogelij k heden ervan. Het grot e aant al fot o's dat nodig was
voor dit boekj e, hangt sam en m et de fot om ont aget echniek die voor de
m eest e pagina's is gebruikt . Door de m ont age van uit verschillende
gezicht shoeken genom en fot o's is de dynam iek van de bedrij ven pakkend
in beelden om gezet . Fot o's van grot e aant allen van dezelfde product en
en m at erialen illust reren, in enkele gevallen doorlopend over t wee
aansluit ende pagina's, de m assaproduct ie. De fot om ont aget echniek st elt
Schuit em a binnen de beperkt e ruim t e in st aat om vele fases in het
product ieproces de revue t e lat en passeren. De nadruk ligt niet in de
eerst e plaat s op de eindproduct en, m aar vooral op de arbeid die eraan
vooraf is gegaan. Hierbij t oont Schuit em a, in t egenst elling t ot zij n
reclam edrukwerken uit de j aren t wint ig, ook duidelij ke belangst elling
voor de rol van de arbeider. Maar de t echnische aspect en blij ven cent raal
st aan.
Niet t en onrecht e schrij ft C. Chevalier in een brief aan de direct ie van
De Vries Robbé d.d. 20 j uli 1934 t er aanbeveling van Schuit em a als
ont werper van dit boekj e: " Zij n ( Schuit em a's) ont werpen, in het bij zonder van t echnische gegevens, t rokken op t ent oonst ellingen in verschillende deelen der weereld de aandacht . ( …) Vorm geving en const ruct ie uit
zakelij ke overwegingen vorm en evenzeer de basis voor de m oderne
bouwkunde en de binnenhuisarchit ect uur als voor de fot o- m ont ages en
t ypografische ont werpen van Paul Schuit em a, het geen wel het nauwe
cont act verklaart , dat hij m et vele bouwkundigen heeft . Waar Uwe
fabrieken zij n ingest eld op het voldoen aan de wenschen, die zij n ont st aan door de archit ect uurvernieuwing van de laat st e t ij d, zij n wij ervan
overt uigd, dat Schuit em a de aangewezen m an is om het hierbij om schreven ont werp voor U uit t e voeren."
De andere genoem de reclam eboeken sluit en qua opzet en gebruik van
de fot ografische m ogelij kheden in grot e lij nen aan bij het boekj e voor De
Vries Robbé en Bet ondak uit 1935. 46 Dit geldt m et nam e voor het boekj e
uit 1939 voor dezelfde bedrij ven, dat echt er ook opm erkelij ke afwij kingen t oont . Het bet rekkelij k willekeurige gebruik van zacht e blauwe en
bruine kleuren doet duidelij k afbreuk aan de scherpe, cont rast rij ke zwart wit fot o's. Ook wij kt Schuit em a in dit boekj e af van zij n st elregel om een
schreefloos let t ert ype t e gebruiken en verschij nen get ekende elem ent en;
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op één pagina is een t ekening van een st rat enm aker opgenom en 47 ,
t erwij l voor de bij na ident ieke pagina 49 in het boekj e uit 1935 een fot o
van een st rat enm aker is gebruikt .

171 Om slag en binnenwerk van het bedrij fsfot oboek voor N.V. de Vries Robbé & Co. en
N.V. Bet ondak Arkel, ca 1938, 20,9 x 14,7

Afgezien van enkele experim ent en m et de kleurenfot ografie 48 en de
t oepassing van levensgrot e fot o's en fot om ont ages voor st ands ( afb. 173174) 49 , vorm t de t weede helft van de j aren dert ig over het geheel genom en een periode van m inder belangrij ke ont wikkelingen in Schuit em a's
werk. Een van de belangrij kst e oorzaken hiervan is onget wij feld het zich
st eeds verder verslecht erende polit ieke klim aat . De onst uit bare verbreiding van het Nat ionaal- Socialism e en de dreigende Tweede Wereldoorlog
slaan de hoop op een nieuwe wereldorde dan m isschien niet geheel de
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bodem in, m aar m aken de verwezenlij king ervan op kort e t erm ij n in
ieder geval onm ogelij k.
I n 1961 schrij ft Schuit em a t erugblikkend op deze periode: " Bis 1933
war es m öglich, in Deut schland zu arbeit en. Der Nat ionalsozialism us
brem st e die ganze Ent wicklung ab, die Welt ging einer neuen Phase der
Gewalt ent gegen, und die Endlösung würde in unm enschlicher Weise
erfolgen. Eine falsche Rom ant ik, Phrasen und Lügen st at t int ernat ionaler
Verst ändigung. Die j ungen Künst ler und Archit ekt en der dam aligen Zeit
waren sich dieser Folgen bewusst . Es war wie eine Lawine, die nicht
aufzuhalt en war, und das Ende eines Aufschwungs m it neuen Möglichkeit en, einer neuen Welt . Selbst verst ändlich haben wir alle auch nach 1933
weit ergearbeit et , aber eine neue, noch nie dagewesene Angst ent st and,
die Angst vor dem Unt ergang des Abendlandes." 50
Door deze ont wikkelingen kom t er geleidelij k een einde aan zij n int ensieve cont act en m et de int ernat ionale avant - garde. Zij n reis naar Tsj echoslowakij e in 1936 kan wat dit bet reft als een afsluit ing t ot na de
Tweede Wereldoorlog worden beschouwd.
Een andere belangrij ke fact or is zij n vert rek uit Rot t erdam in het zelfde
j aar. Hierdoor nem en ook zij n cont act en m et de Rot t erdam se arbeiderswereld en Opbouw af; cont act en die een voort durende st im ulerende
invloed op zij n werk hadden uit geoefend.
I n het boek Waar Nederland t rot sch op is. Hoe we t egen het wat er
vocht en en wat we er m ee deden uit 1940 ( afb. 175) heeft Schuit em a
onder m eer fot o's opgenom en van Cas Oort huys, Eva Besnyö, Wim
Brusse, John Fernhout , Carel Blazer, Dop Heyns, Em m y Andriesse en Piet
Zwart . Dit wij st er op, dat hij in die t ij d nog wel cont act en onderhoudt
m et vele Nederlandse vakgenot en. Maar de opzet , t it el en t ekst en van
Schuit em a verraden duidelij k de druk van de polit ieke om st andigheden,
get uige het volgende cit aat uit de inleiding: " De nood brengt ons naar
elkaar t oe, lat en we de gelegenheid aangrij pen dit elkaar vinden t e
verst erken door posit ieve fact oren. We hopen hierm ee iet s t e doen,
waarm ee elke Nederlander blij is en dat hem verst erkt in zij n gevoel van
eigenwaarde, wat onzes inziens geen overbodige luxe is."
Tenslot t e m oet er op gewezen worden dat enkele j onge grafische
ont werpers uit eigen kring t wij fels beginnen t e uit en over de door Schuit em a en zij n collega's Kilj an en Zwart ont wikkelde en propageerde
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werkm et hode. Veelzeggend is in dit verband de bij drage die Dick Elffers51
levert aan het speciaalnum m er van Prism a der Kunst en, verschenen t er
gelegenheid van de m ede door Schuit em a georganiseerde t ent oonst elling
fot o '37 in het St edelij k Museum t e Am st erdam . 52 ( afb. 176) Na het
volgende cit aat uit een art ikel van J.D. Voskuil over de in 1931 in het zelfde m useum gehouden t ent oonst elling van int ernat ionaal reclam edrukwerk, fot o's en fot om ont ages " Kilj an, Zwart en Schuit em a bewij zen
door hun fot o's dat de blik van de cam era een eigen gezicht sveld best rij kt . Hun ont dekkingsreis op deze vrij wel ongebaande wegen levert
verrassende result at en op" ,
schrij ft Elffers: " Nu zes j aar lat er, kunnen wij const at eeren, dat de t oen
nog ongebaande wegen hen het voordeel bracht werkelij k act ueel t e zij n.
Nu zij en de velen die hen volgden de wegen m in of m eer geëffend
hebben ( wat hun verdienst e is) blij ken die wegen niet zoo lang en het
uit zicht niet m eer zoo frappeerend, som s zelfs erg vervelend t e zij n." 53
Ook Wim Brusse laat in het ‘Grafies- num m er’ van De 8 en Opbouw uit
1939 krit ische geluiden horen. Hij schrij ft onder m eer: " Nieuwlicht ers zij n
blind voor de qualit eit en in het oude. De nieuwe zakelij kheid bracht voor
de grafiese vorm geving orde, rat ionalism e en zuiverheid, m aar m aakt e
haar onm ondig t ot klank geven aan het koor der st em m en die nadenkende geest en van deze t ij d willen doen horen. I sm en en nieuwe zakelij k heid gaven opnieuw karakt er aan de fot ografie, echt er niet zonder hier
en daar t ot overschat t ing t e leiden. ( …) De direct e beinvloeding van elke
cent im et er van het t e m aken beeld, door gevoel, of door fant asie, blij ft
een onm ogelij kheid. Uit drukking t e geven aan het in den geest levende
rij k der verbeelding over de realit eit heen, dat is aan de fot ografie
ont zegd. De fot ografie beeldt af. I n com binat ie m et andere grafiese
m iddelen en door com binat ie van verschillende fot ografiese result at en is
het som s m ogelij k aan u i t beelden t oe t e kom en." 54
Ook buit en Nederland begint de nieuwe Typografie in de t weede helft
van de j aren dert ig van binnenuit aanget ast t e worden. Met nam e Tschichold zweert dan de principes van de Nieuwe Typografie af, t erwij l hij er
t ien j aar lang j uist dé grot e voorvecht er van was geweest . 55
Deze react ie op de Nieuwe Typografie loopt parallel aan de react ie op
het Nieuwe Bouwen, waaruit in 1938 binnen ‘De 8’ ernst ige conflict en
voort vloeien. 56 Ook Elffers onderkent dit en schrij ft in het zelfde ‘Grafies29

num m er’, dat het " ....geen uit zondering ( is) gebleven, dat de ont werpers
en illust rat ors, die hun opleiding verkregen in de geest van 'Bauhaus
Dessau' of op aanverwant e scholen en at eliers, zich van die invloed
gedeelt elij k t racht en t e ont doen. Beperking in t echniek en com posit ie
( fot ografie en het z.g. synt het is t ekenen) blij ken een belem m ering voor
de ont wikkeling. Dat dit gelij kt ij dig sam envalt m et de wij zigingen, die
het 'nieuwe bouwen' hier en daar vert oont , is opm erkelij k en verdient de
aandacht . Dit wil echt er niet zeggen, dat bij vergelij kingen van de
result at en een nauwkeurige overeenkom st is vast t e st ellen." 57
Uit Schuit em a's react ie op deze publicat ies van Elffers en Brusse in het
‘Grafies- num m er’, blij kt dat zij n st rij dbaarheid onverm inderd blij ft . 58
Maar t eleurst elling over deze ont wikkeling der ‘j ongeren’ heeft onget wij feld bij dragen aan de t erugslag die in de t weede helft van de j aren dert ig
in zij n werk m erkbaar wordt . Na de Tweede Wereldoorlog st ort Schuit em a zich m et een hernieuwd idealism e vooral op de film . Maar hier zal in
een ander best ek nader op in m oet en worden gegaan.
N ot e n h oofdst u k 6
1

Mondelinge m ededelingen van I r. J. van Et t inger.

2

Hiervan is voor het eerst sprake in een brief van de ‘d 3 verkooporganisat ie’ aan Schuit em a d.d. 14 april 1933: " Zooals U bekend is, zij n wij
geslaagd om een fabriek t e vinden die zich speciaal voor ons aan het
inricht en is." Hierm ee hangt m ogelij k ook de liquidat ie van het oude
driem anschap sam en, waarvan sprake is in een brief van de ‘d 3 verkooporganisat ie’ aan Schuit em a d.d. 14 j uli 1933. Nader onderzoek is
nog nodig naar de relat ie t ussen de firm a Fana Met aal en ‘d 3’.

3

De eerst e brief in de collect ie van Schuit em a waarvoor dit nieuwe,
door hem ont worpen briefpapier is gebruikt , dat eert van 23 j anuari
1934.

4

Blij kens de art ikelen van P. Br( om berg) , ‘Exposit ie van d 3 st alen
m eubilair bij Gogarn t e Rot t erdam ’, Binnenhuis, 14 ( 14 j uli 1932) 14,
pp. 107- 108; en: ‘Exposit ie van het m et alen m eubel d 3’, Binnenhuis,
16 ( 22 febr. 1934) 4, pp. 26- 28.

5

Mondelinge m ededeling van Schuit em a.

6

Afgebeeld bij het art ikel van M( erkelbach) over dit bij kant oor van de
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Firm a R. Mees & Zonen in: De 8 en Opbouw, 3 ( 1 april 1932) 7, p. 66.
7

I n: De 8 en Opbouw, 6 ( 5 j anuari 1935) 1, p. 7, afb. 35- 37.

8

Afgebeeld bij : Bodon, ‘Alum inium m eubelen’, De 8 en Opbouw, 5 ( 17
m aart 1934) 6, p. 52.

9

Zie hierover ook: De 8 en Opbouw, 4 ( 23 decem ber 1933) 26, p. 235.

10

Briefpapier van Bayer is onder m eer afgebeeld in: De Reclam e, 7e j rg.
( sept em ber 1928) , p. 446.

11

Tschichold 1928, pp. 81- 85, gaat uit gebreid in op de voordelen hiervan.

12

De eerst e publicat ie waarvoor hij afziet van het gebruik van kapit alen
is die in: Gefesselt er Blick, St ut t gart 1930, pp. 79- 80.

13

De dat ering in 1931 is gebaseerd op een recensie van P. Br( om berg) :
‘Tent oonst elling van de Bond voor Kunst en I ndust rie’, Binnenhuis, 13
( 9 april 1931) 8, pp. 75- 76.

14

Volgens een m ededeling van Dick Elffers had Van Loghem zij n kant oor
onder het at elier van Schuit em a t oen hij werkt e aan zij n inzending
voor de in 1931 uit geschreven int ernat ionale prij svraag voor het Sovj et paleis in Moskou.

15

Dit concept bevindt zich in het archief van Merkelbach in het Docum ent at iecent rum voor Archit ect uur t e Am st erdam .

16

I n een m et ‘voorzit t er, secret aris, penningm eest er’ ( van De 8?) ondert ekende brief d.d. 1 decem ber 1931 aan J. van Creveld, die zich eveneens in het Docum ent at iecent rum voor Archit ect uur bevindt , st aat : " I n
een hedenm orgen gehouden best uursvergadering is onder m eer het
t ij dschrift besproken en het volgende beslot en:
a) Het t ij dschrift zal een form aat m oet en hebben als m et U is afgesproken...., nam elij k 210 x 279 m m ., t erwij l het let t ert ype zal m oet en
zij n als van ABC. ( …) Het papier m oet van dezelfde kwalit eit zij n als
van ABC." Een volledige heruit gave van ABC is in 1969 verschenen op
init iat ief van de Afdeling Bouwkunde van de Technische Hogeschool t e
Delft .

17

Verschenen als num m er XXXV in de reeks uit gaven van het Nederlandsch I nst it uut voor Volkshuisvest ing en St edebouw.

18

Op grond van brieven van J. van Creveld aan Schuit em a d.d. 20 en 28
sept em ber, 5 en 26 okt ober, 2 novem ber 1934 en 17 decem ber 1934,
is m et zekerheid vast t e st ellen dat de agenda van De 8 en Opbouw
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voor 1935 geheel door Schuit em a is verzorgd. ( afb. 141)
19

I n De 8 en Opbouw, 4 ( 14 okt ober 1933) 21, wordt m eegedeeld: " Met
de nieuwe uit voering zullen wij in ons num m er van 28 oct ober ( ons
a.s. num m er dus) beginnen."

20

Ook al eerder verzorgde Schuit em a grot e advert ent ies voor enkele
bedrij ven in De 8 en Opbouw, o.a. voor Boele & van Eest eren ( afb.
142) en de N.V. Nederlandsche Aannem ing Mij . v.h. Firm a Boersm a.
( afb. 143) Bovendien is de opm aak van de kleine advert ent ies, zoals
die er vanaf 3 ( 5 august us 1932) 16 – naar het voorbeeld van de advert ent ie voor ‘d 3’ ( afb. 144) – uit zien, waarschij nlij k ook aan Schuit em a t oe t e schrij ven.

21

I n de lij st van afbeeldingen is het j aar verm eld waarin de afgebeelde
advert ent ies voor het eerst in De 8 en Opbouw zij n verschenen.

22

Blij kens het onderwij sprogram m a afdeeling reclam e van de Haagse
academ ie, z.j ., p. 3.

23

I n het in de vorige noot genoem de onderwij sprogram m a om schreven
als: " spraakkunst ige ( beeldende) m ogelij kheden van de m oderne,
pract ische m iddelen ( uit beelding van karakt erist ieken) . deze m iddelen
zij n: fot ot echnische- , drukt echnische- en t ypografische m iddelen, synt het ische t eekening, kleur, licht , m at eriaal ( papiersoort en, glas, hout ,
ij zer, t riplex, rubber, st offen, m et alen) . het accent ueeren van het karakt erist ieke in, of het verleenen van een suggest ieve karakt erist iek
aan een gegeven beeldvoorst elling of product . het best uderen en bewust m aken van den als gevolg van het voorgaande ont st anen beeldopbouw, of bouw van het product . het vorm en van ideeën uit den inhoud en de karakt erist iek der opgaven." Blij kens dit program m a werden er in het eerst e st udiej aar 6 van de 36 uren aan best eed.

24

Onder de kop ‘geschiedenis der vorm ont wikkeling’ st aat in het onderwij sprogram m a afdeeling reclam e’ ( zie noot 22) : " ont st aan, best aan,
ont wikkeling en verdwij ning van vorm en. begrip van de fact oren hiert oe en hunne concreet heid. ont st aan, best aan, ont wikkeling van de
v orm en zij n onafhankelij k van 'kunst ' of idee ( vorm idee) . onafhankelij kheid van de vorm karakt erist iek t .o.v. den producent . t echnische
st adia; m enschelij k verm ogen t ot realisat ie van door de t echniek voorgeschreven vorm . m enschelij k m éérverm ogen. schoonheidsnorm en
vorm karakt erist iek. vorm bewust zij n, vorm visie en denken in m at eri32

aal. oorzaken van vorm verlies. plaat s van den producent in het ont st aansproces van den vorm , verband t usschen product en sociale verhoudingen. dialect ische en organische vorm bepaling. vorm principes en
organisch vorm bewust zij n. het bet rekkelij ke van waarden als: schoonheidsnorm en enz."
25

I n het in noot 22 genoem de onderwij sprogram m a wordt het vak vorm en kleurnorm alisat ie om schreven als: " doel, noodzakelij kheid en st and
der norm alisat ie in Nederland en andere landen. kennis van t ot nu t oe
genorm aliseerde m at erialen en product en. kennisnem en van nieuw
uit gekom en norm aalbladen. kennis van de m om ent eele st and der
kleurnorm alisat ie. en proeven m et genorm aliseerde kleuren en kleurgroepen."

26

Als oud- leerlingen kunnen onder anderen worden genoem d: Em m y
Andriesse, Lex Met z, Lies Wiegm an, Leen Tim p, Charles Jongej ans,
Henny Cahn en Kees Zwart .

27

‘fot o als beeldend elem ent in de reclam e’, De Reclam e, nov. 1933, pp.
429- 430. Het art ikel is niet m ede- ondert ekend door Piet Zwart . Maar
uit de inhoudsopgave van j aargang 1933 en brieven van het Genoot schap voor Reclam e aan Schuit em a d.d. 1 en 8 decem ber 1933, blij kt
dat dit op een vergissing m oet hebben berust .

28

Blij kens brieven van de PTT aan Schuit em a d.d. 12 en 24 novem ber
1931, kreeg hij de opdracht door bem iddeling van het I nst it uut voor
Sier- en Nij verheidskunst in Den Haag.

29

Afgebeeld bij P. Heft ing, ‘Post zegel- kunst ’, Museum j ournaal, 15
( novem ber 1970) 5, p. 249.

30

Blij kens de ‘Observat ions de M. Paul Schuit em a’, Les t im bres- post e des
Pays- Bas de 1929 à 1939, 's- Gravenhage 1939, p. 19.

31

Het was de bedoeling van Schuit em a om deze t wee elem ent en door
verschillende drukt echnieken t e scheiden. Dit st uit t e echt er op t echnische bezwaren. Daarom zij n de zegels geheel in rot ogravure uit gevoerd.

32

De opdracht is zo om schreven in een brief van de PTT aan Schuit em a
d.d. 12 novem ber 1931.

33

Verm eldenswaard is dat J.J.P. Oud de eerst e voorzit t er was van de
Rot t erdam se afdeling van de Film liga.

34

Voor de om slagen van num m er 1 t ot en m et 3 is gebruik gem aakt van
33

één ont werp ( afb. 158) en voor num m er 4 t ot en m et 12 van een
t weede ont werp. ( afb. 159)
35

Dit m aakt een dat ering in 1928 van het boekj e voor C. Chevalier wel
zeer onwaarschij nlij k, zoals die wordt gegeven in cat . t ent . Gedrukt in
Nederland, Rij ksm useum , Am st erdam 1960, cat . nr. 491, p. 131.

36

‘fot o als beeldend elem ent in de reclam e’, De Reclam e, nov. 1933, p.
434. Zie ook noot 27.

37

I n de collect ie van Schuit em a bevindt zich één van de 540 in 1921 t e
Ant werpen verschenen exem plaren van dit boek.

38

Met nam e kan het gedicht ‘kazernekam er’ genoem d worden, afgedrukt
in de ‘Ant hologie- Bonset ’, De St ij l, 4 ( novem ber 1921) 11, pp. 166167.

39

Schuit em a zelf geeft bij de afbeelding van pagina 12 uit deze cat alogus ( afb. 165) bij zij n art ikel 'Neue Typografie um 1930’, Neue Grafik,
11. Ausgabe ( Dezem ber 1961) , afb. 7, p. 5, 1928 als j aar van ont st aan. De cat alogus is verm oedelij k echt er pas in 1931 verschenen,
om dat druk kerij Ruygrok & Co. in een brief d.d. 22 decem ber 1930 aan
Schuit em a schrij ft : " Met het Plaat wellerij - boek zij n wij aan den t weeden vorm bezig. I ndien U t e Haarlem event ueele correct ies nog zoudt
willen aanbrengen, zullen wij U nat uurlij k gaarne hiervoor ont vangen."
De eerst e recensie van het Plaat wellerij - boek is die van Ar( onson) ,
‘Een eere- saluut ’, Meer Baet , 3 ( m aart 1931) 4, p. 873. Het feit dat
dergelij ke recensies m eest al zeer kort na het verschij nen van Schuit em a's druk werken in Meer Baet zij n opgenom en onderst eunt een lat ere dat ering.

40

Leni Mansveld hielp Schuit em a bij het afdrukken van de fot o's voor dit
boek.

41

De dat ering in 1934 is gebaseerd op een offert e van drukkerij C.
Chevalier aan Schuit em a d.d. 7 m aart 1934. De eerst e bespreking van
dit reclam eboek is verschenen in: Officieel Orgaan van het Genoot schap voor Reclam e, novem ber 1934, p. 371.

42

I n een brief van drukkerij C. Chevalier aan N.V. de Vries Robbé & Co.
d.d. 15 decem ber 1934 wordt over de levert ij d van dit boekj e m eegedeeld, dat " deze in ieder geval niet voor Januari 1935 kan plaat s hebben." De eerst e bespreking van dit boekj e is verschenen in: Officieel
Orgaan van het Genoot schap voor Reclam e, m aart 1935, p. 87.
34

43

De dat ering in 1939 is gebaseerd op een brief van N.V. de Vries Robbé
& Co. aan Schuit em a d.d. 10 j uni 1939, waarin wordt m eegedeeld, dat
" beslot en is t ot best elling van 3.000 boekj es op basis der aanbieding
der Fa. Mout on..."

44

Op de m ogelij kheden hiervan wordt ook gewezen in: Tschichold 1928,
p. 224.

45

I n de bij lage bij een brief van C. Chevalier aan de direct ie van N.V. de
Vries Robbé & Co. d.d. 20 j uli 1934, waarin Schuit em a een beschrij ving geeft van het ont werp voor dit boekj e.

46

Hierbij is bewust het boek nederland bouwt bet onwegen ( afb. 192193) – een uit gave van de verkoopasssociat ie Enci- Cem y N.V. t er gelegenheid van het in 1938 t e Den Haag gehouden VI I I st e I nt ernat ionale Wegencongres en de t ent oonst elling De Weg 1938 – weggelat en,
om dat de t ekst hierin een veel belangrij ker plaat s inneem t .

47

Ongenum m erde pagina 57.

48

Twee kleurenfot o's van Schuit em a zij n opgenom en in zij n boek Waar
Nederland t rot s op is. Hoe we t egen het wat er vocht en en wat we er
m ee deden, Leiden 1940, z.p. I n een brief d.d. 18 j uli 1934 inform eert
Moholy- Nagy Schuit em a over zij n ervaringen m et de kleurenfot ografie.

49

Zie ook de st and van I r. J. Duiker voor de Enci- fabrieken op de
Ut recht se Jaarbeurs van 1934 m et fot om ont ages ( en m eubelen) van
Schuit em a, afgebeeld in: De 8 en Opbouw, 5 ( 17 m aart 1934) 6, p.
50; en de st and van F. Rönt gen voor de Zwit serse inzending op de
Ut recht se Jaarbeurs van 1937, afgebeeld in: De 8 en Opbouw, 8 ( 13
m aart 1937) 5, p. 36.

50

‘Neue Typografie um 1930’, Neue Grafik, 11. Ausgabe ( Dezem ber
1961) , p. 7.

51

Ook Dick Elffers is in de j aren dert ig lid van Opbouw en een t ij d lang
t evens best uurslid.

52

Zie over deze t ent oonst elling Schuit em a's Voordracht fot o '37, in Den
Haag gehouden op 9 sept em ber 1937.

53

p. 108.

54

Wim Brusse: z.t ., De 8 en Opbouw, 10 ( 24 j uni 1939) 13, p. 137.

55

Spencer 1969, p. 147, deelt over deze ont wikkeling van Tschichold
m ee: " Short ly before t he beginning of t he second world war,
Tschichold gradually began t o t urn away from 't he new t ypography' 35

which he t hen equat ed wit h Fascism - and t o ret urn t o t hat st rict ly
classical and sym m et rical st yle of t ypography which he had so fervent ly, and convincingly, crit icised during t he preceding decade."
56

Zie hierover: cat . t ent . Bouwen '20- '40, St edelij k Van Abbem useum ,
Eindhoven 1971, pp. 46- 48, 66.

57

De 8 en Opbouw, 10 ( 24 j uni 1939) 13, pp. 129- 130.

58

( m et Kilj an, Cahn en Zwart ) ‘Nog m eer discussie over het GrafischNum m er’, De 8 en Opbouw, 10 ( 15 august us 1939) 15, p. 160.
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Links Richt en, 1 ( 1 februari 1933) 5- 6, pp. 21- 22
- ( m et G. Kilj an en Piet Zwart ) ‘fot o als beeldend elem ent in de reclam e’, Officieel Orgaan van het Genoot schap voor Reclam e, novem ber
1933, pp. 429- 438
- ‘bespreking fot oalbum uit gegeven door de n.v. ned. aannem ingm ij .
v./ h. h.f. boersm a’, De 8 en Opbouw, 5 ( 23 j uni 1934) 13, p. 111. Met
een ‘Naschrift ’ van I r. J.B. van Loghem
- ‘welke vragen rij zen als we over de hedendaagsche film spreken?’, De
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8 en Opbouw, 6 ( 12 okt ober 1935) 21, p. 229
- ‘Fot ografie en Reclam e’, Binnenhuis en Buit enwereld, 17 ( 28 novem ber
1935) 24, p. 229; nr. 25 ( 12 deccem ber 1935) , p. 250
- ‘m at eriaal en kleur in de reclam e’, Officieel Orgaan van het Genoot schap voor Reclam e, j anuari 1937, pp. 3- 6; februari 1937, pp. 37- 40;
okt ober 1937, p. 204- 208
- ‘De t ent oonst elling fot o '37’, speciaal num m er van Prism a der kunst en
t er gelegenheid van de Tent oonst elling fot o '37 in het St edelij k Museum t e Am st erdam , Am st erdam 1937, pp. 97- 98
- ‘Fot ovraagst ukken 1937’, De Groene Am st erdam m er, 61 ( 19 j uni
1937) 3133, p. 5
- ‘De Hollandsche film ’, De Kunst , 31 ( 3 j uni 1939) 1456, p. 160
- ( m et Kilj an, Henny Cahn en Zwart ) ‘Nog m eer discussie over het
Grafisch- Num m er’, De 8 en Opbouw, 10 ( 5 august us 1939) 15, p. 160
- ‘Tim bres- post e pour la A.N.V.V.’, Les t im bres- post e des Pays- Bas de
1929 à 1939, 's- Gravenhage 1939, pp. 18- 19
_ Waar Nederland t rot sch op is. Hoe we t egen het wat er vocht en en wat
we er m ee deden, Leiden 1940
- ( m et Jan Boum an en Piet Zwart ) Rapport inzake de richt lij nen en
m ogelij kheden eener t echnische- kunst zinnig verant woorde indust rieele
product ie van gebruiksvoorwerpen op basis eener sociaal- econom isch
verant woorde product ie, Den Haag 1945
- ( m et Eddie Verschueren, Lou Licht veld en Jan Boum an) Rapport inzake
de st im uleering, ont wikkeling en ordening van het Film wezen in Nederland, Am st erdam 1945
- ‘Een rel?’, De vrij e Kat heder, 7 ( 5 decem ber 1947) 32, p. 507
- ‘But not in vain’, Mededelingenblad van de Beroepsvereniging van
Nederlandse Cineast en, nr. 15 ( 15 okt ober 1948) , pp. 1- 3
- ‘Mont age in de film - Com posit ie in de lit erat uur’, Beeld en Verbeelding, bij zonder num m er van Crit isch Bullet in, wint er 1948, pp. 123135
- ‘Wij m aakt en een film ’, Rayon Revue, 3 ( april 1949) 2, pp. 65- 70
- ‘Experim ent ele film kunst ’, X- funct ie. Tij dschrift van de Vereniging van
de St uderenden aan het Voort gezet en het Hoger Bouwkunst onderricht , Rot t erdam , 3 ( novem ber 1949) 3, pp. 9- 12
- ‘Zonder Koos van den Griend’, Cinem agia, 1 ( februari 1950) 1, pp. 4- 7.
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- ‘beeld’, Cinem agia, 1 ( okt ober 1950) 4, pp. 7- 10
- ‘Afdeling I I I ’, De hanekraai. Maandblad Haagsche Academ ieclub,
decem ber 1950- j anuari 1951, pp. 15- 19
- ‘Paul Cit roen gezien door Paul Schuit em a’, Paul Cit roen gezien door...,
's - Gravenhage 1956, z.p.
- ‘bet on in de kunst ’, Cem ent , 11 ( februari 1959) , 1 pp. 32- 37
- ‘Kwalit eit van de docum ent aire als uit gangspunt nem en’, Elseviers
Weekblad, 26 decem ber 1959, p. 47
- ‘Royal College of Art behoeft niet zo hem elhoog geprezen. Liet B.
Maj orick zich im poneren door out illage?’, Vrij Nederland, 20 ( 9 april
1960) 33, p. 7
- ‘De fot o’, 25 j aar Kunst & Cult uur. Jubileum num m er van de Kroniek
voor Kunst & Cult uur, nr. 7- 8 ( 1960) , pp. 135- 143
- ‘Neue Typografie um 1930’, Neue Grafik, 11. Ausgabe ( Dezem ber
1961) , pp. 2- 21. Ook opgenom en in kat . t ent . Paul Schuit em a. Ein
Pionier der holländischen Avant garde, Kunst gewerbem useum , Zürich
22/ 9 - 22/ 10/ 1967, z.p.
- ‘Paul Schuit em a: werken vanuit een gericht heid die niet passé kan
worden. Open brief aan Rolf Mager n.a.v. zij n art ikel: Een uit eenzet t ing m et een oude rebel. Het werk van Paul Schuit em a uit 1930’, Ariadne, 20 ( 11 august us 1965) 32, pp. 808- 809
- ‘Paul Schuit em a over zij n nieuwe kleurt heorie’, Het Vaderland, 27
okt ober 1965, p. 9
- Syst - O- Color, Den Haag 1965
- ‘A st at em ent ’, Circuit . The Magazine of t he West of England College of
Art , aut um n 1966, pp. 1- 5
- ‘t he syst - o- color ( s- o- c) syst em ’, Art & Proj ect Bullet in, nr. 5 ( 1969) ,
z.p.
- ‘Typo- Fot o- Mont age’, z.j . ( geschreven voor een brochure van drukkerij
C. Chevalier t e Rot t erdam , m aar alleen in drukproef bewaard gebleven)
B. Publicat ies over Paul Schuit em a
- Adm inist rat ie van De 8 en Opbouw, ‘Mededeeling van de adm inist rat ie’,
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De 8 en Opbouw, 4 ( 30 sept em ber 1933) 20, z.p.
- Ar( onson) , ‘Een eere- saluut ’, Meer Baet , 3 ( m aart 1931) 4, p. 873
- Aronson, ‘Tent oonst elling Fot o en Fot om ont age’, Meer Baet , 3 ( april
1931) 5, p. 912
- J. van de Beek, G. Sm ienk, ‘I r. J.B. van Loghem b.i. archit ect 18811940’, overdruk uit Plan, 12, 1971
- D.A.M. Binnendij k ( e.a.) , Balans – Algem een Jaarboek der Nederlandsche Kunst en 1930- 1931, Maast richt 1931
- Bodon, ‘Alum inium m eubelen’, De 8 en Opbouw, 5 ( 17 m aart 1934) 6,
pp. 51- 52
- A. B( oer) , ‘Moderne fot o’s en drukwerken t e Ut recht ’, Bedrij fsfot ografie, 13 ( 13 novem ber 1931) 23, pp. 424- 426
- A. B( oer) , ‘I nt ernat ionale fot ot ent oonst elling t e Leiden en Ut recht ’,
Focus, 19 ( 10 decem ber 1932) 25, pp. 731- 734
- F. Bool, ‘Paul Schuit em a 1897- 1973’, De Groene Am st erdam m er, 97
( 14 novem ber 1973) 46, p. 14
- C. Boost , Dut ch art t oday – film , Am st erdam z.j .
- M. t er Braak, De absolut e film , Rot t erdam 1931
- P. Br( om berg) , ‘Exposit ie van d 3 st alen m eubilair bij Gogarn t e
Rot t erdam ’, Binnenhuis, 14 ( 14 j uli 1932) 14, pp. 107- 108
- P. Brom berg, Pract ische woning inricht ing. Een handleiding voor
iedereen, Am st erdam 1933
- P. Br( om berg) , ‘Exposit ie van het m et alen m eubel d 3’, Binnenhuis, 16
( 22 februari 1934) 4, pp. 26- 28
- P. Br( om berg) , ‘De 32 e Ut recht se Jaarbeurs’, Binnenhuis, 17 ( 21 m aart
1935) 6, pp. 45- 48
- C. Broos, Piet Zwart , cat . Tent . Haags Gem eent em useum 1973
- W. Brouwer, ‘Aan Paul Schuit em a t e Rot t erdam ’, Schoonheid en
Opvoeding, 23 ( m aart 1929) 2, pp. 27- 28
- W. Brusse, ‘De kunst van het t ent oonst ellen’, De 8 en Opbouw, 11 ( 16
novem ber 1940) 23- 24, pp. 201- 214
- C., ‘” Part isanenlied” van Paul Schuit em a als kleurenfilm ’, Nieuw
Weekblad voor de Cinem at ografie, 21 ( 11 j uli 1947) 41, p. 8
- Cent rale Bond Transport arbeiders, Verslag van de verricht ingen en
werkzaam heden gedurende de j aren 1930- 1931, Rot t erdam 1931
- D. Couvée, Kerst num m er 52 Drukkersweekblad en Aut olij n 1965, p.
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135 en 149
- K. D( oelm an) , ‘Beschouwing over hout - en linoleum sneden’, De Vonk,
1 ( m aart 1925) 5, pp. 4- 9
- A. V( an) D( om burg) , ‘Twee film s van Paul Schuit em a’, De nieuwe film ,
1 ( 6 j uli 1946) 2, p. 7
- A. Van Dom burg, ‘Vier Nederlandsche film s’, De nieuwe film , 1 ( sept em ber- okt ober 1946) 3- 4, pp. 2- 3
- D. Dooij es, ‘Piet Zwart en Paul Schuit em a en de nieuwe Nederlandse
t ypografie’, Drukkersweekblad, 50 ( 4 m ei 1962) 19, pp. 498- 499. Ook
opgenom en in: Over t ypografie en grafische kunst . Bloem lezing uit
art ikelen verschenen in de j aren 1953- 66 hoofdzakelij k in het Drukkersweekblad, Am st erdam 1966, pp. 62- 66
- D. Dooij es, ‘Typografie- t ent oonst ellingen in Am st erdam se en Haagse
m usea’, Drukkersweekblad, 53 ( 18 j uni 1965) 25, pp. 676- 677
- D. Dooij es, Piet er Brat t inga, A hist ory of t he Dut ch post er, Am st erdam
1968
- D. Elffers, ‘Ont werpers en fot ografie’, Speciaal num m er van Prism a der
Kunst en t er gelegenheid van de t ent oonst elling fot o ’37, Am st erdam
1937, pp. 108- 110
- ‘” Enci” van m ergel t ot cem ent ’, Officieel Orgaan van het Genoot schap
voor Reclam e, novem ber 1934, p. 371
- C.W. Geleedt s, ‘Modern drukwerk en fot o’s’, De Tam pon, 12 ( kerst num m er 1931) 1- 3, p. 116- 122
- K. Gerst ner, M. Kut t er, Die neue Grafik nach ihren Ursprüngen, ihrem
Werden, ihren Eigenheit en, ihren Problem en, ihren Erscheiningsform en
und ihren zukünft igen Möglichkeit en, Teufen 1959
- W.F. Gouwe, Ruim t e. Jaarboek van de Nederlandsche Am bacht s- en
Nij verheidskunst 1929, Rot t erdam 1929
- W.F. Gouwe, Werk. Jaarboek van de Nederlandsche Am bacht s- en
Nij verheidskunst 1930, Rot t erdam 1931
- W.F. Gouwe, Het ont werpen van post zegels 1852- 1952, Den Haag
1953
- H. de Haas, Vij f eeuwen Nederlandsche boekdrukkunst , Am st erdam
1971
- N. de Haas, ‘fot ografie’, De 8 en Opbouw, 7 ( 8 februari 1936) 3, pp.
25- 36
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- H. van Hall, Port ret t en van Nederlandse beeldende kunst enaars.
Repert orium , Am st erdam 1963
- P. Heft ing, ‘Post zegel- kunst ’, Museum j ournaal, 15 ( novem ber 1970) 5,
pp. 244- 251
- ‘I nt ernat ionale prij svraag voor de best e alum inium st oel’, De 8 en
Opbouw, 4 ( 23 decem ber 1933) 26, p. 235
- H.L.C. Jaffé, ‘Naj aarsbeurs Ut recht 1941’, De 8 en Opbouw, 12 ( novem ber 1941) 11, pp. 145- 146
- H.L.C. Jaffé, ‘De funct ionele t ypografie in Nederland’, Am or librorum ,
bibliographic and ot her essays, a t ribut e t o Abraham Horodisch on his
sixt iet h birt hday, Am st erdam 1958, pp. 157- 166
- K., ‘Lezingen P. Schuit em a: Kunst in het dagelij ksch leven’, De
Brandaris, orgaan der volksont wikkelingsclubs van Ons Huis t e Rot t erdam , 4 ( april 1929) 6, pp. 82- 84
- d. K., ‘Gist eren en vandaag’, De Brandaris, 4 ( j uli 1929) 9, pp. 104108
- Kerst num m er 48 Drukkersweekblad eb Aut olij n 1961, p. 48
- ‘Kerst t ent oonst elling van schilderij en’, Nieuwe Rot t erdam sche Courant ,
25 decem ber 1927, Ocht endblad B, p. 1
- ( G. Kilj an) , ‘De kunst van het verleden en de kunst der t oekom st . De
Heer Kilj an spreekt voor Art i et I ndust riae over act ueele problem en’,
Schoonheid en Opvoeding, 23 ( m aart 1929) 2, pp. 17- 23
- Kilj an, ‘Cat alogus van de firm a Wij nbeek & Zonen’, De 8 en Opbouw, 6
( 27 april 1935) 9, p. 104
- B. Knol, ‘Schot s en scheef ( n.a.v. de t ent oonst elling der heeren Kilj an,
Schuit em a en Zwart ) ’, De Reclam e, 10 ( m ei 1931) 5, p. 223
- G. Wzn. Knut t el, ‘Reclam e’, Wendingen, 12 ( 1931) 2
- J.B. van Loghem , ‘Funct ionalism e’, De 8 en Opbouw, 7 ( 4 j uli 1936)
13- 14, pp. 10- 15
- N. Luning Prak, ‘De ont wikkeling van het Nieuwe Bouwen’, cat . t ent .
Bouwen ’20- ’40. De Nederlandse bij drage aan het Nieuwe Bouwen,
St edelij k Van Abbem useum , Eindhoven 1971, pp. 29- 49
-

J.Th. M., ‘Showroom Et ernit , Am st erdam ’, Technische Bouwblad, j rg.
1953- 1954 ( 30 j anuari 1954) 9

- C. Magelhaes, Nederlandse fot ografie. De eerst e honderd j aar,
Ut recht / Ant werpen 1969
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- R. Mager, ‘Een uit eenzet t ing m et een oude rebel. Het werk van Paul
Schuit em a uit 1930’, Ariadne, 20 ( 7 j uli 1965) 27, pp. 714- 716
- B. Maj orick, Ont werpen en verwerpen. I ndust riële vorm geving als
noodzaak, Am st erdam 1959
- F.A. Mercer, W. Gaunt ( ed.) , Post ers & Publicit y 1929. Fine Print ing &
Design. ‘Com m ercial Art ’ Annual, London 1929
- M( erkelbach) , ‘Bij kant oor van de Firm a R. Mees & Zoonen aan de ’s
Gravendij kwal t e Rot t erdam . Archit ect en Brinkm an en van der Vlugt ’,
De 8 en Opbouw, 3 ( 1 april 1932) 7, pp. 63- 66
- B. Meij er, Van onder op! Vooroorlogse herinneringen van een Rot t erdam s arbeider, Rot t erdam 1971
- B. Modderm an, ‘Allegorische en lucht post zegels’, Drukkersweekblad,
kerst num m er 1932, pp. 38- 42
- Chr. De Moor, Post zegelkunst . De vorm geving van de Nederlandse
post zegel, Den Haag 1960
- J. Müller- Brockm ann, A hist ory of visual com m unicat ion, Teufen 1971
- J. en S. Müller- Brockm ann, Geschicht e des Plakat s, Zürich 1971
- E. Neum ann, ‘Typografie, Graphik und Werbing am Bauhaus’, Neue
Grafik, 17- 18. Ausgabe ( Februar 1965) , pp. 29- 70
- E. Neum ann, Funct ional Graphic Design in t he 20’s, New York 1967
- J. N( iegem an) , Zonder t it el, De 8 en Opbouw, 9 ( 6 august us 1938) 16,
p. 158
- ‘Nieuwe affiches’, Het Volk, 27 april 1931
- ( A.J.D.) v( an) O( ost en) , ‘Experim ent en m et film kleuren’, ’t Get ouw, 5
( kerst num m er 1948) 11- 12, pp. 42- 43
- R. van Oven, ‘Moderne reclam e’, Binnenhuis, 13 ( 30 j uli 1931) 16, p.
135
- G.W. Ovink, ‘Anderhalve eeuw boekt ypografie in Nederland’, Anderhalve eeuw boekt ypografie 1815- 1965, Am st erdam 1965, pp. 331- 404
- A.P. Prins, ‘Reisj ournaal van de st udiereis 1931, Nieuw- Rusland, 3
( novem ber- decem ber 1931) 5, pp. 37- 40
- Puissant , ‘Experim ent ele film kunst ’, V.B.O. Kont akt , 2 ( novem ber
1949) , z.p.
- Heinz en Bodo Rasch, Gefesselt er Blick – 25 kurze Monografien und
Beit räge über neue Werbegest alt ung, St ut t gart 1930
- ‘Reclam e- boekj e De Vries Robbé Bet ondak’, Officieel Orgaan van het
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Genoot schap voor Reclam e, m aart 1935, p. 87
- B.R., ‘Bauen in Holland. Zu dem Buch von ir. J.B. van Loghem , Rot t erdam ’, Zirkel, 1933, 2- 3, pp. 48- 49
- Redact ie, ‘Afdeling bouwm at erialen op de Jaarbeurs t e Ut recht ’, De 8
en Opbouw, 5 ( 17 m aart 1934) 6, pp. 50- 51
- H. Reedij k, ‘De invloed van vorm en t heorie op het Nieuwe Bouwen
’20- ‘40’, cat . t ent . Bouwen ’20- ’40. De Nederlandse bij drage aan het
Nieuwe Bouwen, St edelij k Van Abbem useum , Eindhoven 1971, pp. 5067
- J. Rem pt , Om t rent kleur. St udie over kleur. Funct ie van kleur in de
20 st e eeuwse kunst , ogepubliceerde doct oraalscript ie, Universit eit Leiden 1968
- F. Roh, J. Tschichold, Fot o- Auge – 76 Fot os der Zeit , St ut t gart 1929
- H. Rosen, ‘Fot om ont age auf der Briefm arke. Ausgabe 1931- 32’, Die
Form , 7 ( 15 Dezem ber 1932) 12, pp. 389- 390
- Z. Rossm ann, Pism o a fot ografie v reklam e, Brno 1938
- J. S., ‘Bij de afbeeldingen’, Boekcier. Mededelingen van den Nederlandschen Exlibris- kring, 2 ( 1 decem ber 1933) 10, pp. 49- 51
- W. Schm alenbach, Kurt Schwit t ers, Köln 1967
- H. Scholt e, Nederlandsche film kunst , Rot t erdam 1931
- J. Schwencke, Exlibriskunde. Een nieuwe kunst wet enschap m et een
beschrij vende bibliografie van het exlibris in Nederland en België 18371946, Am st erdam 1947
- H. Spencer, Pioneers of m odern t ypography, London 1969
- ( Mart St am ) , ‘De st oel gedurende de laat st e 40 j aar’, De 8 en Opbouw,
6 ( 5 j anuari 1935) 1, pp. 1- 8
- ‘St and Zwit sersche inzending. Archit ect F. Rönt gen’, De 8 en Opbouw,
8 ( 13 m aart 1937) 5., p. 36
- H.J. v. T., ‘Waarom kunst ?’, De Brandaris, 7 ( april 1932) 8, pp. 108109
- ‘Tent oonst elling van m oderne fot okunst t e Rot t erdam ’, Focus, 16 ( 19
j anuari 1929) 2, p. 33
- ‘Tent oonst elling in de “ Rot t erdam schen Kring” ’, Lux de cam era, 40 ( 26
j anuari 1929) 2, pp. 23- 24
- ‘Tent oonst elling “ De Weg” ’, Binnenhuis en Buit enwereld, 20 ( j uli 1938)
7, pp. 76- 77
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- J. Tschichold, Die neue Typografie. Ein Handbuch für zeit gem äss
Schaffende, Berlin 1928
- J. Tschichold, ‘New life in print ’, Com m ercial Art , 9 ( July 1930) 49, pp.
2- 20
- J. Tschichold, ‘The com posit e phot ograph and it s place in advert ising’,
Com m ercial Art , 9 ( Decem ber 1930) 54, pp. 236- 249
- J. Tschichold, Einde St unde Druckgest alt ung. Grundbegriffe der neuen
Typographie in Bildbeispielen für Set zer, Werbefachleut e,
Drucksachenverbraucher und Bibliofilen, St ut t gart 1930
- O. Van Tusssenbroek, ‘I ndust rieele fot okunst . Georganiseerde reclam ecam pagnes voor handel en indust rie door m iddel van fot o’s’, De
Groene Am st erdam m er, 56 ( 6 februari 1932) 2853, pp. 10- 11
- Typo, ‘Gist eren, vandaag, m orgen. Over fot o- t ypografie enz.’. De
Reclam e, 8 ( j anuari 1929) 1, pp. 19- 20
- Vereniging t ot bevordering van het aest het isch elem ent in het voort gezet onderwij s, Beeldende kunst . Het leren zien en begrij pen, dl. 1,
Rot t erdam 1935
- J.D. Voskuil, ‘I nt ernat ionaal reclam edrukwerk, Fot os en Fot om ont ages’,
De Groene Am st erdam m er, 55 ( 4 j uli 1931) 2822, p. 9
- ‘Wat de N.V. Berkel’s Pat ent doet . Een vorbeeld t er navolging’, Meer
Baet , 1 ( m ei 1929) 6, pp. 154- 155
- J. de Werd, ‘Paul Schuit em a’, St udio. Officieel weekblad van de Kat holieke Radio- Om roep, 8- 14 novem ber 1970, pp. 21- 23
- H. Wescher, Die Collage. Geschicht e eines künst lerischen Ausdrucksm it t el, Köln 1968
- B.B. West erhuis, ‘Parade er m innaars’, Forum – Maandblad voor
archit ect uur en gebonden kunst , 9 ( j uli 1954) 7, pp. 273- 295
- M. Wilm ink, ‘Reclam e- t ypografie over hedendaagsche st room ingen,
elem ent aire t ypografie’, De Reclam e, 6 ( j anuari 1927) 1, pp. 36- 40
- M. Wilm ink, ‘Relam e- t ypografie, over oude en nieuwe m ogelij kheden,
besprekingen van drukwerken en t ij dschrift en’, De Reclam e, 7 ( j anuari
1928) 1, pp. 25- 29
- M. Wilm ink, ‘Fot ografie, reclam e, t ypografie’, De Reclam e, 7 ( m aart
1928) 3, pp. 126- 129
- B. Wissing, ‘Paul Schuit em a’, Typographica, 8 ( decem ber 1963) pp.
35- 46
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- B. Wissing, ‘” Syst - O- Color” van Paul Schuit em a – 9999 kleuren direct
analyseerbaar dankzij uniek coderingssyst eem ’, Revue der Reclam e,
25 ( 18 august us 1965) 16, pp. 629- 630
- B. Wissing, ‘The well- t em pered colourcord’, Penrose Annual, 59
( 1966) , pp. 121- 124
- P. Zwart , ‘Fot ovisie’, Wereldkroniek, nr. 1915 ( 20 decem ber 1930) , pp.
1061- 1064
- P. Zwart , ‘Gereinigde fot ografie’, bij zonder num m er van de Kroniek
voor Kunst en cult uur, Am st erdam 1948, pp. 4- 8
C. Gebruikt e lezingen van Paul Schuit em a
- Over m oderne kunst , 1927
- Lezing zonder t it el en j aart al, verm oedelij k om st reeks 1930 voor
arbeiders gehouden.
- Lezing zonder t it el en j aart al, verm oedelij k in 1932 gehouden bij de
vert oning van het film isch verslag van zij n reis naar de Sovj et - Unie
voor het Genoot schap Nederland- Nieuw Rusland.
- Voordracht fot o ’37, Den Haag, 9 sept em ber 1937
- The influence of ‘De St ij l’ on t he new t ypography, ongedat eerde
Nederlandse en Engelst alige versie.
Te n t oon st e llin ge n
A. Solot ent oonst ellingen
- Fot o’s, t ypo- fot o’s, fot om ont ages van Paul Schuit em a, t oonkam er van
drukkerij C. Chevalier, Rot t erdam 1935
- Tekeningen en grafiek van Paul Schuit em a, Prent enkabinet der Rij ksuniversit eit t e Leiden, 2 novem ber- 8 decem ber 1957
- Kunst cent rum ’t Venst er, Rot t erdam , 23 februari- 14 m aart 1965
- Paul Schuit em a, St edelij k Museum , Am st erdam 11 j uni- 11 j uli 1965
- Tent oonst elling van het vierkleurensyst eem Syst - O- Color van Paul
Schuit em a, Galerie Al- Veka, Den Haag, 23 okt ober- 12 novem ber 1965
- Paul Schuit em a. Ein Pionier der holländische Avant garde, Kunst gewerbem useum , Zürich, 22 sept em ber- 22 okt ober 1967
- Paul Schuit em a, Galerie I nart , Am st erdam , 3- 20 m ei 1972
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B. Groepst ent oonst ellingen
Onderst aande lij st m aakt geen aanspraak op volledigheid. Jaarbeurzen
of indust riet ent oonst ellingen m et door Schuit em a ont worpen st ands
zij n niet opgenom en en ook de t ent oonst ellingen van en m et ‘d 3’
m eubelen ont breken. Slecht s die t ent oonst ellingen van de ‘ring neue
werbegest alt er’ zij n opgenom en, waarvan m et zekerheid kon worden
vast gest eld dat Schuit em a er aan heeft deelgenom en.
- ‘13’ Tent oonst elling van schilderij en en beeldhouwwerk, Academ ie van
Beeldende Kunst en en Technische Wet enschappen, Rot t erdam , 25- 32
decem ber 1927
- ring neuer werbegest alt er, Academ ie van Beeldende Kunst en en
Technische Wet enschappen, Rot t erdam , kerst week 1928
- Moderne fot okunst , Rot t erdam sche Kring, Rot t erdam , 5- 19 j anuari
1929
- Mobiele m eubelen en bruikbare gebruiksvoorwerpen, Rot t erdam sche
Kunst kring, Rot t erdam , sept em ber 1929
- Typographie, ehem . Kunst gewerbem useum , Berlin, april 1929
- I nt ernat ionale Ausst ellung des deut schen Werkbunds Film und Fot o,
St ut t gart , 18 m ei- 7 j uli 1929
- Sonderschau Neue Typografie. Ring neuer Werbegest alt er, Ausst ellung
am Adolf- Mit t ag- See, Magdeburg, 3- 19 august us 1929
- Neue Typografie, Museum Folkwang, Essen, 22 sept em ber- 20 okt ober
1929
- Ausst ellung der Sam m lung Jan Tschichold. Plakat e der Avant - garde,
Graphisches Kabinet t , München, 24 j anuari- 10 februari 1930
- Neue Werbegraphik, Gewerbem useum , Basel, 30 m aart - 27 april 1930
- I nt ernat ionale Ausst ellung Das Licht bild, München, j uni- sept em ber
1930
- I nt ernat ionale t ent oonst elling socialist ische kunst heden, St edelij k
Museum , Am st erdam , 8 novem ber- 8 decem ber 1930
- Fot om ont age, Licht hof des ehem . Kunst gewerbem useum s, Berlin, 25
april- 31 m ei 1931
- G. Kilj an, Paul Schuit em a, Piet Zwart . Tent oonst elling van fot o, fot om ont age, fot oreclam e, Rot t erdam sche Kring, Rot t erdam , 4- 18 april
1931
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- I nt ernat ionale Ausst ellung Kunst der Werbung, Ausst ellungshallen,
Essen, 30 m ei- 5 j uli 1931
- I nt ernat ionaal reclam edrukwerk, fot o’s en fot om ont ages, St edelij k
Museum , Am st erdam , 20 j uni- 13 j uli 1931
- Modern drukwerk en fot o’s, Gebouw voor de Kunst , Ut recht , 1- 22
novem ber 1931
- Exposit ion int ernat ionale de la phot ographie, Palais des Beaux- Art s,
Brussel, 2- 31 j uli 1932
- I nt ernat ionale fot ot ent oonst elling, Lakenhal, Leiden 1932 en Kunst zaal
Van Hasselt , Rot t erdam 26 novem ber 1932- …
- Hedendaagse Nederlandse kunst , Museum van m oderne West erse
kunst , Moskou, 30 april- 30 j uni 1932
- Tent oonst elling Opbouw, St udio ’32, Rot t erdam 1934
- Modern schilderwerk, grafiek, reclam e, fot ografie, Nieuwe Kunst school,
Am st erdam , 1- 28 februari 1935
- Reclam ekunst , St edelij ke Museum , Am st erdam , 25 okt ober- 24 novem ber 1935
- Mezinárodní Výst ava Fot ografie, Praag, 6 brezen- 3 duben 1936
- fot o ’37, St edelij k Museum , Am st erdam , 19 j uni- 12 sept em ber 1937
- Fot o ’48, St edelij k Museum , Am st erdam , 1 okt ober- 8 novem ber 1948
- Tent oonst elling Wassenaar, Kunst cent rum Duinrell, Wassenaar, 15
j anuari- 15 februari 1949
- 60 j aren Nederlandsche affiches, Art i et Am icit iae, Am st erdam 23 m ei10 j uni 1951
- Fot oschouw ’52, Gem eent em useum , Den Haag, 17 m ei- 25 j uni 1952
- Gedrukt in Nederland. Vij f eeuwen let t er, beeld en band, Am st erdam ,
11 j uni- 11 sept em ber 1960
- Werbegraphik 1920- 1930, Göppinger Galerie, Frankfurt a.M., 27 j uni20 j uli 1963
- i 10 – int ernat ionale avant garde 1927- 1929, St edelij k Museum , Am st erdam , 18 okt ober- 18 novem ber 1963
- Dokum ent a I I I , St aat liche Werkkunst schule, Kassel, 22 august us- 31
okt ober 1964
- Toegepast e kunst 1880- heden, St edelij k Museum , Am st erdam , 23 j uli19 sept em ber 1965
- Affiches honderd j aar kunst leven in Den Haag, 1866- 1966, Gem een48

t em useum , Den Haag, 6 april- 30 m ei 1966
- Typom undus 20, New York 1966
- Tiende t ent oonst elling van beeldende kunst op het Waarhied Fest ival,
RAI , Am st erdam , 20 okt ober 1968
- Proj ect Kat shoek, Rot t erdam , decem ber 1968
- Die Fot om ont age. Geschicht e und Wesen einer Kunst form , St adt t heat er, I ngolst adt , 11 j anuari- 5 februari 1969
- Nederlandse fot ografie. De eerst e honderd j aar, Noord- Brabant s
Museum , ’s- Hert ogenbosch, 29 j anuari- 16 m aart 1969
- Paul Schuit em a: syst - o- color syst eem , alfabet , grafiek. Aldo v.d.
Nieuwelaar: lam pen, Galerie Art & Proj ect , 12 februari- 15 m aart 1969
- Made in Holland, Pluskern, Gent , 29 m ei- 24 j uni 1969
- Manifest i d’Art e ( Biennale di Venezia) , Sala delle Colonne, Venezia, 121 sept em ber 1969
- Fot oport ret , Gem eent em useum , Den Haag, 6 februari- 3 m ei 1970
- Honderd j aar fot ografie 1839- 1939, Nederlandse Kunst st icht ing,
Am st erdam 1970
- I nt ernat ionale Plakat e 1871- 1971, Haus der Kunst , München, 9 okt ober 1971- 2 j anuari 1972
- Naar de fot o, Kunst hist orisch I nst it uut , Am st erdam , 6- 27 april 1973
- Die zwanziger Jahre. Kont rast e eines Jahrzehnt s, Kunst gewerbem useum , Zürich, 25 m ei- 15 sept em ber 1973
- Let t erpret , Hedendaagse Kunst , Ut recht , 29 sept em ber- 9 novem ber
1973
- Variant en. Abst rakt - geom et rische kunst in Nederland, Nederlandse
Kunst st icht ing, Am st erdam 1973- 1974
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